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ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . հայերենի բազմաշերտություն, հեղինակային նախասի-
րություն, խորհրդահայ պոեզիայի լեզու, լեզվական առանձնահատկությունների 
ամբողջական պատկեր, լեզվաոճական համակարգի հիմնական բաղադրիչներ, 
բառագործածությամբ պայմանավորված առանձնահատկություններ, ձևաբա-
նական և շարահյուսական իրողությունների ոճական առանձնահատկություններ 

Սերո Անտոնյանի (1937-2013) ստեղծագործության լեզուն արտահայտում է 
իր ապրած ու ստեղծագործած ժամանակաշրջանի լեզվական բազմաշերտությունը 
և միաժամանակ ընդգրկում է հեղինակային նախասիրությամբ թելադրված յուրօ-
րինակություններ: Նրա ստեղծագործությունները արժևորվել են պետական մրցա-
նակներով և համապատասխան ժողովածուների տպագրությամբ («Բարի լույս», 
1965), («Զուլալ աղբյուր», 1974թ.), («Աստղոտ ամառ», 1980թ.), («Նշենի», 1985թ.), 
(«Ճերմակ շուշաններ», 1990թ.), («Ծարավ ծաղիկ», 2003թ.), («Աշնան երկինք» 
2006թ.), («Ուշ աշուն», 2010թ.), («Վերջին տերևաթափ», 2014թ.): Սույն անդրադարձը 
Ս.Անտոնյանի ստեղծագործությունների լեզվի ամփոփ նկարագիրն է: Այս նպա-
տակին հասնելու խնդիրներ ենք համարել հեղինակի ստեղծագործական տարբեր 
շրջանների ժողովածուների լեզվաոճական համակարգի հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական    բաբաբաբաղադղադղադղադրիչրիչրիչրիչնենենենե----
րիրիրիրի քննությունը՝ այն զուգորդելով հայերենի խորհրդահայ և ժամանակակից 
շրջանների լեզվաոճական հարստության, հատկապես պատկերավորման և ար-
տահայտչական միջոցների ոճավորման լայն հնարավորություններին:  

Որևէ հեղինակի ստեղծագործության գեղարվեստական արժեքը ճիշտ գնա-
հատելու համար միայն նրա ապրած ժամանակաշրջանը, սոցիալական և այլ պայ-
մանները ստեղծագործական ծնունդի գործոն համարելը միակողմանի և մեթո-
դաբանորեն չարդարացված երևույթ է: Ս.Անտոնյանի ստեղծագործությունների լե-
զուն ժողովրդական բառ ու բանի (Մխում եմ թեթև, պեծպեծին տալիս, Ն,14), 
(Մեռնեմ ես նրա զուլալ ջրերին, Ն,13), (Մեռնեմ անմայր այդ ճուտերին… Ն,15) և 
գրական հայերենի գիրկընդխառն համադրություն է՝ գեղագիտական արժեքով, 
պատկերավոր մտածողության բազմատեսակ արտահայտություններով, սովորա-
կան, բայց ինքնատիպ կառուցվածքով: Նրա ժողովածուների խոսքի ընդհանուր 
շինվածքը պայմանավորող հանգամանք են հայրենի գյուղն ու բնությունը, սերն ու 
սիրո ապրումը, սիրելի մարդիկ, հողի մշակն ու հարազատ մայրը, որոնց անվա-
նապես ձոնված են բանաստեղծությունները: Իր ստեղծագործություններին հեղի-
նակը շունչ, ռիթմ ու երանգ, բանաստեղծականություն ու մեղեդայնություն հաղոր-
դող միջոցներ է դարձնում փոխաբերությունները, համեմատությունները, ճարտա-
սանական հարցերը, մակդիրներն ու մակդիրային կապակցությունները, հուզա-
արտահայտչական երանգավորում ունեցող բառերը, ճերմակի և կապույտի գունա-
յին զգացողությունը, ստեղծագործական բառընտրությունը, գեղարվեստական ձևի 
ու գեղարվեստական բովանդակության համաչափ ներդաշնակությունը և այլն:  

Բառը լեզվի հիմնական նյութական բաղադրիչն է, նրա ատաղձը, հաղորդա-
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կցման ամենակարևոր լեզվական միավորը, ուստի և լեզվաբանական ցանկացած 
ոլորտի համար խիստ կարևոր ու անհրաժեշտ է բառի ու ընդհանրապես բառա-
պաշարի ուսումնասիրությունը [1, 118]: Ուսումնասիրության նյութ ընտրելով բա-
նաստեղծի՝ տարբեր ժամանակահատվածներում տպագրած ժողովածուները՝ 
կարող ենք ասել, որ հեղինակի ստեղծագործությունների բառապաշարն ըստ բա-
ռաշերտերի ներկայացնում է հետևյալ պատկերը. 

1. ընդհանուր կամ համագործածական բառեր, որոնք բառապաշարի հիմնա-
կան մասն են կազմում:  

2. առանձնահատուկ կամ մասնավոր գործածության բառեր, որոնք հայերե-
նի բառապաշարի տարբեր շերտերին են պատկանում և ունեն ոճականորեն 
նշույթավորված երանգներ, 

3. ժողովրդախոսակցական և բարբառային բառեր ու արտահայտություններ, 
որոնք հեղինակի խոսքում նրա վարպետության ու նուրբ ճաշակի շնորհիվ ոչ միայն 
չեն վնասում գրական խոսքի արտահայտչականությանը, այլև զարդարում են այն:  

Ընդհանուր կամ համագործածական բառերի հիմնական մասը ժամանակա-
կից գրական հայերենի գործածական բառերն են, որոնք գրողի ստեղծագործու-
թյունների լեզվական ատաղձն են, երևան են գալիս իրենց ուղղակի իմաստներով 
և իբրև լեզվի համակարգի ինքնուրույն միավորներ, թեև որոշակի ոճական երան-
գավորում չունեն, բանաստեղծը կարողանում է անհրաժեշտ վարպետությամբ և 
բառագործածության հմտությամբ այս բառաշերտին հաղորդել արտահայտչական 
լայն հնարավորություններ1: 

Մենք երազների մեր ճանապարհին 
Վազում ենք, վազում տենչի հետևից, 
Եվ կարապների նման հեռացող 
Փետուրներ են լուռ թափվում մեր թևից: (Ն, 33)  
 Կամ՝ 
Այս ի՜նչ շուտ անցան տարիները մեր,  
Ծաղիկների պես, գարնան վարդերի, 
Մենք՝ ոտաբոբիկ, սոված մանուկներ, 
Փոշոտ ճամփեքին կծղած արտերի: (ՈՒԱ, 10) 

Հ.Մելքոնյանն իրավացիորեն նշում է, որ «Երբ չեզոք համարված բառերի 
մեկուսի, բառարանային վիճակից անցնում ենք նրանց խոսքային կիրառությանը, 
համոզվում ենք, թե ինչպես է արդեն դրսևորվում դրանց արտահայտչականու-
թյունը» [2, 92]: 

Բառապաշարի տարբեր շերտերին պատկանող և ոճական յուրահատուկ 
երանգներ ունեցող բառերի համակարգում հստակ ուրվագծվում են առանձնա-
հատուկ կամ մասնավոր գործածության բառերը: Ամեն մի ինքնատիպ բանաս-

                                                                 
1 Լեզվաբանության մեջ ընդունված է այն կարծիքը, որ համագործածական բառերը կամ 

միջոճական բառաշերտը ոճական որոշակի երանգավորում չունեն, ուստի և այս առումով 
դրանք համարվում են ոճականորեն չեզոք բառեր, քանի որ այս բառերը առարկաների, 
երևույթների և ընդհանրապես հասկացությունների ընդհանուր, սովորական անվանումներ 
են, զուրկ են արտահայտչական ու գեղագիտական որևէ երանգավորումից ու արժեքից [1, 123]: 
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տեղծ գործածության մեջ է դնում այնպիսի բառեր ու բառաձևեր, որոնց հուզական 
նշանակությունն ու արտահայտչականությունը պայմանավորված են գրողի գե-
ղարվեստական մտածողության ինքնատիպությամբ: Այս առումով Ս.Անտոնյանի 
ստեղծագործություններում նկատվում են բառեր և ինքնօրինակ բառակապակ-
ցություններ, ոճական ինքնատիպ արտահայտություններ, որոնք ներդաշնակ են 
ոչ միայն տվյալ բանաստեղծության թեմատիկ բովանդակությանն ու ոգուն, այլև 
բանաստեղծի լեզվական մտածողությանն ու լեզվական ճաշակին առհասարակ: 
Այդպիսիք են՝ սայլուղի, պտղակալել (Ն,14), լուսայգ (Ն,21), գլխակախ (Ն,162), 
կծվուկ (Ն,126), ճրագվառոց (Ն,125), խնկահոտ (Ն,110), թևաբախել (Ն,13), 
շիրիմաթումբ (Ն,17), քերծակալած (Ն,187) և այլն: Այս և նմանատիպ շատ ու շատ 
բառեր հեղինակի ստեղծագործություններում պատկերաստեղծ ու ոճաստեղծ են: 
Դրանք հաճախ են հանդիպում գրեթե բոլոր ժողովածուներում և ուրույն որակ են 
կազմում ժողովրդախոսակցական այնպիսի երանգ ունեցող բառերի կողքին, ինչ-
պիսիք են՝ հանդ, ճամփա, գլգլալ, թոն, մաղմղել, ծղրտալ, ճքճքան, պուճուր, գռեր, 
հավքեր, ծեգ, պեծպեծել, թուշ, պար գալ, խտուտ (Ն,104,108,110,119), աչք ածել 
(ԾԾ,161), աչքը կպցնել (ԾԾ,160), պլպլացող (ԾԾ,185) և այլ բառեր ու հարադիր 
բարդություններ: Վերջիններս, պայմանավորված բանաստեղծության բովանդա-
կությամբ, միջավայրի տիպականացման գործում անփոխարինելի են: Սրանցով 
տիպականացվել են կոնկրետ բնակավայրի՝ հայրենի գյուղի մարդիկ, հարազատ-
ները, նրանց կյանքն ու կենցաղը:  

Բեղ-մորուքի հասած տղերք, 
Սիրո մասին դեռ ոչ մի բառ, 
Թաքուն էր մեր սերը ծլում՝ 
Մենք՝ ամոթխած մատաղի գառ: (ԾԾ,179)  

Գալով Ս.Անտոնյանի չափածոյում տեղ գտած պատկերավորման միջոցնե-
րին՝ տեսնում ենք, որ դրանց դերն ու ոճական կշիռը վճռորոշ հանգամանք են հե-
ղինակի կայացման գործում: Խոսքի պատկերավորությունը հիմնականում 
ստեղծվում է համապատասխան լեզվաոճական միջոցներով ու հնարանքներով, 
որոնց գործածությամբ հնարավոր է դառնում պատկերվող իրողությունն ու 
երևույթները ներկայացնել ավելի գունեղ, տպավորիչ,, պատկերավոր, հուզական 
ու արտահայտիչ[1, 332]: Սա միանգամայն բնական է, քանի որ գրականությունը 
հենց պատկերավոր մտածողություն է: Բավական է նշել, որ Ս.Անտոնյանի ստեղ-
ծագործությունների բանաստեղծական համակարգում թվով քիչ են այնպիսիք, 
որոնց մեջ առկա չեն մակդիրը, փոխաբերությունն ու համեմատությունը:  

Պատկերավորման լեզվական միջոցներից հեղինակն առավելապես օգտա-
գործել է մակդիրը, համեմատությունն ու փոխաբերությունը՝ փոխանունություն 
տեսակով: Որպես մակդիր է օգտագործել բոլոր այն խոսքի մասերը, որոնք կարող 
էին ունենալ մակդիրային կիրառություն: Անշուշտ, այդպիսի կիրառությունն 
առաջին հերթին հատուկ է ածականին, քանի որ մակդիրը, ի վերջո, խոսքում 
հանդես է գալիս մեծ մասամբ որոշչի շարահյուսական գործառույթով: Ս.Անտոն-
յանը որպես մակդիր կիրառում է հիմնականում ածականը, դերբայական դարձ-
ված կապակցությունները՝ մակդիրային արժեքով, դերբայները, որակական և հա-
րաբերական ածականները: Մակդիրներին զուգահեռ կիրառում է գեղարվեստա-
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կան մակադրությունները, որոնք բոլորն էլ ծառայում են մեկ նպատակի՝ խոսքի 
պատկերավոր բանաստեղծականացմանը: Իհարկե, բոլոր մակդիրները անմիջա-
կան կապ ունեն փոխաբերության հետ: Հեղինակի խոսքը առավել խոսուն ու 
պատկերավոր են դարձնում փոխաբերականփոխաբերականփոխաբերականփոխաբերական    կապակցություններումկապակցություններումկապակցություններումկապակցություններում բազմիցս 
հանդես եկող բազմատեսակ մակդիրները: Դրանք հուզական ու նկարագրական 
են, կազմությամբ պարզ և բաղադրյալ են, բառակապակցություններով ու դարձ-
վածներով, ածականով, գոյականով, ենթակայական ու հարակատար դերբայնե-
րով արտահայտված մակդիրներ են կամ գեղարվեստական մակադրություն-
ներ՝Կապույտ սոսափ (Ն,3), շիրմիս ծաղիկ բացող ջրեր (Ն,4), անողոք գոյ, լեռնա-
յին բողոք (Ն,4), ծաղկած ցավ (Ն,5), ջահել ծիվ-ծիվ (Ն,5), գոլ շշուկ (Ն,24), կորած 
բախտ (Ն,22), արճիճե խոհ (Ն,118), ծլարձակող երազ (Ն,29), ցավից ծնված 
թռչուններ (Ն,40), անուշ աշխարհներ (Ն,38), լուռ ծվեն (Ն,86), թրթռացող հուզում 
(ԾԾ,75), ծաղկաթաթախ ծառեր (ԾԾ,17), խոնավ փունջ (ԾԾ,133), փխրուն ժպիտ 
(ԾԾ,177), սադափե առավոտ (Ն,97), արևացող ու լուսաշաղախ հորիզոններ 
(ՈՒԱ,227), ցանող արևներ (ՈՒԱ,81), ծիածանող երազներ (ՈՒԱ,86), լուռ 
այգեկութ (ՈՒԱ,89), անփույթ մանուկ (ՈՒԱ,110), ամպեղեն ցավ (ՈՒԱ,118), 
անանուն վեճ (ՈՒԱ,124), փափուկ հուշ (ՈՒԱ,100), թեթև հանգչել (ՈՒԱ,66), լուռ 
սահել (ՈՒԱ,68), խտիտ առ խիտ հանել (ՈՒԱ,87), լռին արտասվել (ՈՒԱ,128), 
բռեբուռ փռել (ՈՒԱ,43), վտակ-վտակ մաղվել (ՈՒԱ,57), տխուր սավառնել 
(ՈՒԱ,88) և այլն: 

Համեմատությունները մակդիրների պես լայն կիրառություն չունեն հեղինա-
կի ստեղծագործություններում, սակայն դրանք ոճական ուրույն դեր ունեն: Հեղի-
նակային համեմատությունների միջոցով Ս.Անտոնյանը խոսքն օժտում է մեծ 
գրավչությամբ և օգնում է ընթերցողին պատկերն ավելի խորությամբ ընկալելու: 
Հեղինակի կիրառած համեմատությունները մարդ-մարդ և մարդ-բնություն կապի 
հաստատման վկայությունն են: Պատկերն ավելի զգայական դարձնելու նպատա-
կով համեմատությունները զուգորդվում կամ ձուլվում են փոխաբերություններին, 
տեղ-տեղ՝ չափազանցություններին: Համեմատության եզրերը հարաբերելիս հե-
ղինակն օգտագործում է նման, պես, իբրև կապերը, ինչպես, որպես հարաբերա-
կան դերանունները, կարծես վերաբերականը: Ինչպես՝ Հորս վշտի պես ծուխն էր 
ոլորվում (ԾԾ,75), Մեր մանուկ կյանքի բախտի պես տկար, Կուչ էին եկել ծաղիկ 
ու վարդեր (ԾԾ,178), Աստղի նման մեր օրն անցավ (ԾԾ,179), ժամանակն իբրև 
արև մի փունջ (ՈՒԱ,43) և այլն: 

Ս.Անտոնյանի բանաստեղծություններից առանձնացված օրինակների օգ-
նությամբ պարզում ենք, որ նրա ստեղծագործության լեզվի պատկերավորման 
հիմնական միջոցներից մեկը փոխաբերությունն է: Հեղինակը յուրովի է գործա-
ծում և անսպասելի է ներկայացնում հեղինակային փոխաբերությունները: Վեր-
ջիններս    ինչպես կարճ, այնպես էլ ծավալուն են: Խոսքի միօրինակությունից խու-
սափելու նպատակով նա վարպետորեն կիրառում է փոխաբերացված պարզ նա-
խադասություններ, ուր իրենց արտահայտչականությամբ զուգորդվում են ճար-
տասանական հարցերը: Ս.Անտոնյանի բանաստեղծական խոսքում փոխաբերու-
թյունները գերակշռում են փոխանունություններին և համեմատություններին: Փո-
խանունությունը հիմնականում բնության շնչավորման միջոց է, որին դիմել է հե-
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ղինակը: Այս միջոցով շնչավորվել, երբեմն կերպավորվել են սերը, երջանկությու-
նը, կյանքն առհասարակ: 

Ես ի˚նչ ասեմ իմ աստծուն, 
Ի˚նչ շշնջամ, որ ինձ ների,  
Ես ո˚ր խղճով արտույտի ձուն,  
Պահեմ բնում անգղների: (Ն,16)  

 Փոխաբերությունների ստեղծման գործում մեծ է բայ խոսքի մասի դերը: 
Կան նաև բանաստեղծություններ, որոնց որևէ տողը հնարավոր չէ ընկալել 
առանց փոխաբերության ընկալման. այս դեպքում բանաստեղծությունն ինքնին 
դառնում է փոխաբերություն-ոտանավոր: Օրինակ՝ Եվ խունկ էր հալում ճերմակ 
բալենին (ԾԾ,77), Նշխար էր թափվում ձյունից սպիտակ (ԾԾ,77), Պղպջում է տաք 
և առյուծաբաշ, Գազազած ոգին եփվող մաճառի (ԾԾ,98) և այլն: 

Ամեն գրող ստեղծագործելիս արարում է իր աշխարհը: Ս.Անտոնյանը նույն-
պես ստեղծել է բանաստեղծական իր աշխարհը, որի սահմանները որոշող լեզ-
վաոճական գործոնների շարքում հարցադրումներն ու ճարտասանական հարցե-
րը ունեն իրենց դերն ու կշիռը: Թեև նախադասության բոլոր հնչերանգային տի-
պերն էլ առկա են, սակայն ուշագրավ են հատկապես հարցական նախադասու-
թյունների ոճական տարբեր դրսևորումները՝ պայմանավորված բանաստեղծու-
թյան բովանդակային առանձնահատկություններով ու հեղինակի լեզվազգացո-
ղությամբ: Ընտրելով հարցադրման այս կամ այն ձևը, նախապատվությունը տա-
լով ճարտասանական հարցադրումներին՝ հեղինակն ստեղծել է բանաստեղծա-
կան մի լեզվաշխարհ, որը նրա լեզվամտածողության, հոգեբանության, աշխարհ-
ընկալման խոր կնիքն է: Եվ այս ամենը ժամանակակից հայերենի ոչ միայն բառա-
պաշարի, այլև պատկերավորման համակարգի ընձեռած միջոցների խիստ ինք-
նատիպ, անկաշկանդ ու համարձակ կիրառություների շնորհիվ: Այսպես՝ Այս 
ի˚նչ պատահեց օրերիս ճամփին, Այս ո՞ւր տարավ ինձ խաչուղին բանուկ 
(ՈՒԱ,206), Ա՜խ, մի՞թե, մի՞թե երկար եմ այսպես, Քո վաղամեռիկ բախտը սգալու 
(ՈՒԱ,198), Եվ ի՞նչ ենք շահում վազքում օրերի, Մի շաղված երամ հոգնած լորերի 
(Ն,38):     

Նախադասությունների կազմության և կապակցման ժամանակ ընդհանուր 
առմամբ որոշակի առանձնահատկություններ չեն նկատվել, ինչ խոսք, կան յուր-
օրինակ դրսևորումներ, որոնք կարելի է բացատրել Ս.Անտոնյան բանաստեղծի 
անհատական ճաշակով:  

 
ԳրականությանԳրականությանԳրականությանԳրականության, , , , աղբյուրների և աղբյուրների և աղբյուրների և աղբյուրների և վերջիններիսվերջիններիսվերջիններիսվերջիններիս    

համառհամառհամառհամառոոոոտագրություններիտագրություններիտագրություններիտագրությունների    ցանկցանկցանկցանկ    
1. Լ.Եզեկյան, Հայոց լեզվի ոճագիտություն, Երևան, 2003թ., 376 էջ: 
2. Հ.Մելքոնյան, Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984թ., 248 էջ: 

* * ** * ** * ** * *    
3. Սերո Անտոնյան, Նշենի, Երևան, 1985թ.: – Ն 
4. Սերո Անտոնյան, Ծարավ ծաղիկ, Երևան, 2003թ.: – ԾԾ 
5. Սերո Անտոնյան, Ուշ աշուն, Երևան, 2010թ.: – ՈՒԱ 
6. Սերո Անտոնյան, Վերջին տերևաթափ, 2014թ.: – ՎՏ 
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Общая характеристика языкаОбщая характеристика языкаОбщая характеристика языкаОбщая характеристика языка    
произведений Серо Антонянапроизведений Серо Антонянапроизведений Серо Антонянапроизведений Серо Антоняна    

Антонян Нара Антонян Нара Антонян Нара Антонян Нара     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: многослойность армянского языка, авторские приоритеты, 
язык армянской поэзии советского периода, целостная картина языковых особен-
ностей, основные компоненты стилистико-языковой системы, особенности, обус-
ловленные словоупотреблением, морфологические и стилистические особенности 
реалий 

Язык произведений Серо Антоняна (1937-2013) выражает языковую много-
гранность его жизни и творчества и одновременно отражает специфику индиви-
дуально-авторских предпочтений. Многочисленные издания его сборников были 
удостоены государственных наград. В данной статье представлено обобщенное 
описание языка произведений С. Антоняна. Для достижения поставленной цели 
были исследованы основные компоненты стилистико-языковой системы произве-
дений автора разных творческих периодов. Исследование проводилось через ком-
паративный анализ стилистико-языкового богатства советских и современных 
армянских текстов с учетом широких экспрессивных возможностей средств стили-
зации. 

 
 
 

The General Description The General Description The General Description The General Description     
of Sero Antonyan’s Languaof Sero Antonyan’s Languaof Sero Antonyan’s Languaof Sero Antonyan’s Language Stylege Stylege Stylege Style    

Antonyan NaraAntonyan NaraAntonyan NaraAntonyan Nara    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words:    multi-layerness of the Armenian language, author’s preference, the 
language of Soviet-Armenian poetry, language peculiarities, overall picture, primary 
components of linguo-stylistic system, word-use peculiarities, stylistic properties of 
morphological and syntactic features 

The language style of Sero Antonyan expresses the multi-layers of the language 
typical of the period in which he lived and worked. It also includes the peculiarities 
conditioned by the author’s preferences. His works were awarded state prizes and 
appeared in different collections of works. This article is the succinct description of 
Antonyan’s individual language style. To achieve this goal we studied the main 
components of the linguo-stylistic system of the publications depicting different periods 
of the author’s literary career, thereby comparing it to the linguo-stylistic richness of the 
Soviet and contemporary periods of the Armenian language, especially with the vast 
opportunities of stylistic manifestations of figurative and expressive means. 
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ԵրկբաղադրիչԵրկբաղադրիչԵրկբաղադրիչԵրկբաղադրիչ    բայականբայականբայականբայական    դարձվածքներըդարձվածքներըդարձվածքներըդարձվածքները        
ՎՎՎՎ....ՄուղնեցյանիՄուղնեցյանիՄուղնեցյանիՄուղնեցյանի    ստեղծագործություններումստեղծագործություններումստեղծագործություններումստեղծագործություններում    

ԿիրակոսյանԿիրակոսյանԿիրակոսյանԿիրակոսյան    ԼուսյաԼուսյաԼուսյաԼուսյա    
ԱլավերդյանԱլավերդյանԱլավերդյանԱլավերդյան    ԼիլիթԼիլիթԼիլիթԼիլիթ    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... դարձվածային միավորներ, դարձվածային կապակցու-

թյուններ, կաղապար, վիճակագրական հաշվումներ, ինքնատիպ մտածելակերպ, 
ազգային հոգեբանություն 

Դարձվածքները յուրաքանչյուր լեզվի բառագանձի այն միավորներն են, 
որոնք իրենց մեջ տեղակայված ունեն տվյալ ազգի էթնիկական խմբի ազգային 
մտածելակերպի ու հոգեբանության, ազգային կեցության ու գիտակցության տար-
րերը: Դրանք միևնույն ժամանակ յուրաքանչուր անհատի ազգային մտածողու-
թյունն են արտահայտում: Հենց այս առումով էլ դարձվածքները նպաստում են 
լեզվի ժողովրդայնությանը: Ցանկացած ուսումնասիրություն, որ վերաբերում է 
դարձվածային միավորների քննությանը, միշտ էլ արդիական ու գերակա է, քանի 
որ դարձվածքների ստեղծումը հատուկ է բոլոր ժամանակներին ու պատմական 
բոլոր դեպքերին ու դիպվածներին: Դարձվածքները կառուցվածքային փոփոխու-
թյան ենթարկելով` փոխվում է նաև բովանդակային մասը: 

Նման քննությունը հնարավորություն է տալիս վեր հանելու տվյալ հեղինա-
կի գործածած դարձվածային միավորների կառուցվածքային առանձնահատկու-
թյունները, վերջիններիս ստեղծման կաղապարները հանդիպադրել արդեն գոյու-
թյուն ունեցողների հետ, ըստ այդմ՝ կատարել մտահանգումներ և ըստ այս կամ 
այն առանձնահատկության` խմբավորել դարձվածային միավորները: 

Տվյալ հետազոտությունը հետամուտ է պարզաբանելու Վահագն Մուղնեցյա-
նի երկերում կիրառված դարձվածային միավորների կառուցվածքային առանձ-
նահատկությունները: Խնդիրը որոշակի է, պետք է համալիր ու մանրամասն 
քննության առնվեն երկբաղադրիչ բայական դարձվածքները: Նման ուսումնասի-
րությունը ենթադրում է հետևյալ խնդիրների լուծումը. 

1.Համապատասխան բնագրերից առանձնացնել երկբաղադրիչ բայական 
դարձվածքները, քննել վերջիններիս կառուցվածքային տիպերը: 

2. Առանձնացնել դարձվածքները` ըստ ստորադաս անդամի խոսքիմասային 
պատկանելության, ներկայացնել վիճակագրական հաշվումներ` ըստ հայերենի 
խոսքի մասերի՝ դարձվածքի կազմում հանդես բերած կապակցելիության հնարա-
վորության: 

3. Լեզվում արդեն իսկ գոյություն ունեցող դարձվածաստեղծ կաղապարները 
հանդիպադրել Վ.Մուղնեցյանի երկերի դարձվածքների հետ, փորձել պարզել վեր-
ջիններիս ստեղծման օրինաչափությունները և յուրահատկությունները: 

Դարձվածքի մեջ առաջին հերթին առկա են փոխաբերականությունն ու 
պատկերավորությունը: Դարձվածային միավորների տարբերակման չափանիշ-
ներ են համարվում նաև նրանց կայունությունը, իմաստային ամբողջականությու-
նը, կառուցվածքային տարբերակների հնարավորությունը: Որպես լեզվի իմաս-
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տային ինքնուրույն միավոր՝ դարձվածքը օժտված է բառային բոլոր հատկա-
նիշներով` բառային իմաստով, քերականական ձևավորվածությամբ ու կարգե-
րով: 

«Դարձվածքը կառուցվածքով երկու և ավելի բառերի կայուն, իմաստով ամ-
բողջական, վերաիմաստավորված այնպիսի կապակցություն է, որ խոսքում վե-
րարտադրվում է իբրև լեզվական պատրաստի միավոր» [3, 368]: 

Ա.Ա.Մուրվալյանը դարձվածքները անվանում է դարձվածային առանձնա-
հատուկ արտահայտություններ: Նա դարձվածքն ու կայուն բառակա-
պակցությունները տարբեր միավորներ չի համարում: Ըստ Ա.Մուրվալյանի` 
դարձվածք տերմինը նշանակում է կայուն բառակապակցություն. «Դարձվածքը 
բառերի վերաիմաստավորված կայուն կապակցություն է» [2, 27]: 

Ս.Մելքոնյանը դարձվածքները համարում է խտացված խոսքի անզուգական 
արտահայտություն. «Դրանց սեղմությունը պայմանավորող հիմնական հան-
գամանքը բառը ընդհանրացման մեծ ուժով օգտագործելն է, որտեղ «հստակ» բա-
ռերը հանդես են գալիս որպես բովանդակության կրողներ, որպես խորհրդանիշ: 
Դրա շնորհիվ էլ դարձվածքները ընթերցողին ազատ հնարավորություն են տալիս 
խոսքի բովանդակության ընկալման հարցում ակտիվ լինել, իրողությունը յուրովի 
ըմբռնել» [1, 193]: 

Դարձվածքները մեծ մասամբ ժողովրդական լեզվամտածողության արդյունք 
են: Ձևավորվում են հիմնականում խոսակցական տարբերակում, ապա աստի-
ճանաբար թափանցում են գրական լեզու: Դարձվածքները կարող են ստեղծվել 
գրական երկերում կամ դրանց հիման վրա: Դրանք խոսքի ոճավորման կարևոր 
միջոց են: Դարձվածքները նպաստում են նաև խոսքի սեղմությանը: 

Գեղարվեստական խոսքը հարուստ է պատկերավոր դարձվածքներով, 
որոնք գեղարվեստական երկի ժողովրդայնությունն ապահովող լեզվական անգե-
րազանցելի միջոցներ են: Դարձվածքները նպաստում են նաև առանձին անձանց, 
կերպարների հոգեվիճակը տեսանելի դարձնելուն: 

Դարձվածքները կազմում են բառապաշարի կարևոր մասը և ժողովրդի 
հոգևոր մշակույթի ու լեզվի ազգային ինքնատիպությունն ու յուրահատկությունն 
են արտահայտում: Մեծ է դարձվածքների դերը խոսքի գեղեցիկ դրսևորման մեջ. 
դարձվածաբանական միավորները խոսքին տալիս են պատկերավորություն, շի-
տակություն և մաքրում խոսքը միապաղաղությունից, միօրինակությունից ու չո-
րությունից: 

Այսպիսով, դարձվածքները կայուն կապակցությունների յուրօրինակ շերտ 
են, որոնք մյուս բառակապակցություններից տարբերվում են իրենց բնորոշ հատ-
կանիշներով, առաջին հերթին նրանով, որ դարձվածքները կայուն ու վերաիմաս-
տավորված կապակցություններ են: 

Հայ գեղարվեստական խոսքը, առավելապես արձակը հարուստ է թարմ ու 
ինքնատիպ, գեղեցիկ ու պատկերավոր դարձվածքներով: 

Դարձվածքների լավագույն շտեմարան են Վ. Մուղնեցյանի «Ալիզ», «Եկվոր-
ներ», «Տաբու» վեպերը: Մի շարք ինքնատիպ դարձվածքների գործածությամբ 
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ավելի տեսանելի ու ամբողջական է դառնում հեղինակի պատկերավոր մտածո-
ղությունը: 

Իրենց իմաստաքերականական բազմազան առանձնահատկությունների, 
քերականական կարգերի հարստության, կառուցվածքային տիպերի բազմազա-
նության շնորհիվ հայերենի դարձվածաբանական համակարգում ամենամեծ 
կշիռն ու գործածության ամենալայն ոլորտն ունեն բայական դարձվածային միա-
վորները: 

Դառնալով դարձվածքի բաղադրիչ` բայն իր իմաստային, բառաքերականա-
կան հատկանիշներով է օժտում նաև դարձվածային կապակցությունը, որը ոչ 
միայն անվանում է գործողությունը, եղելությունը կամ դրությունը, այլև արտա-
հայտում է բայերի հետ կապված ամենաբազմազան վերաիմաստավորված հա-
րաբերություններ, որոնք այդ իմաստով չէր կարող արտահայտել սովորական շա-
րահյուսական կապակցություններում: Այսպես` իր սովորական իմաստով սովո-
րական շարահյուսական կապակցություններում գալ բայը շարժում, տեղաշարժ է 
նշանակում [տուն գալ]: Ցանկացած ազատ բառակապակցության մեջ այդ բառը 
պահում է իր հիմնական իմաստը, բայց դարձվածային կապակցությունում այն 
հաճախ դադարում է շարժման գաղափար արտահայտելուց և կապակցության 
մյուս բաղադրիչների շնորհիվ` բոլորովին նոր իմաստ է ձեռք բերում: Օրինակ` 
Քավոր Մամբրե, մի տեղ կարդացել եմ, թե տայգայում ոնց են արջի հախից 
գալիս…. [4, 208]: 

Մեր կողմից ուսումնասիրվելիք նյութը երկբաղադրիչ բայական դարձվածք-
ներն են, որոնք գերակշռող մասն են կազմում Վահագն Մուղնեցյանի` մեր 
ուսումնասիրած ստեղծագործությունների դարձվածային միավորների մեջ: 

Ինչպես նշեցինք, հայերենում շատ են բայական դարձվածքները: Ընդ որում 
նկատելի է, որ Վ.Մուղնեցյանի` մեր կողմից ուսումնասիրած ստեղծագոր-
ծություններում ամենից հաճախ հանդիպում են անել, անցնել, գալ, գցել, ընկնել, 
հանել, տալ բայերով կազմված դարձվածքները: Այսպես` …. դեռ էնքան 
կկորցնեն, մինչև գլխի ընկնեն, թե ինչ են կորցնում…. [6, 9]: Ախր, այ Կալո ջան, 
քեզնից ո՞վ է գլուխ հանում, վախենում էի գամ` կոպտես, խայտառակ անես [6, 
69]: …. տղերքին խաբում տանում էր հետը, որ, իր բացակայությունից օգտվելով` 
չմտնեն արտը ոտնատակ անեն [4, 6]: Բայց ոչ մեկի մտքով չանցավ, և ոչ ոք չտե-
սավ…. [4, 295]:  

Ինչպես ամեն մի դարձվածային միավորի, այնպես էլ բայական դարձվածա-
յին միավորի ելակետային ձևը երկանդամ կառույցն է. դա ամեն մի դարձվածքի 
ամենաստորին տիպն է: 

Երկանդամ բայական դարձվածային միավորների գերադաս անդամը օժտ-
ված է տարբեր խոսքի մասերով ծավալվելու հատկանիշներով: Երկանդամ կա-
ռույցները բայական դարձվածքների համակարգում թվով ավելի շատ են ու ամե-
նամեծ կիրառությունն ունեն: Պատճառը կարճ և հեշտ վերարտադրելի լինելն է: 

Վ.Մուղնեցյանի` մեր կողմից ուսումնասիրված ստեղծագործություններում 
հանդիպում են երկբաղադրիչ հարադրավոր բայեր, որոնք միաժամանակ ինքնու-
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րույն բայական – բառույթային միավորներ են, արտահայտում են այլաբանական 
փոխաբերական իմաստ և դարձվածքի արժեք ունեն, ընդ որում հարադիրը միշտ 
նախադաս է գործածվում, բայական բաղադրիչը` ետադաս: Ինչպես` Սակայն 
անքնությունն ու սալորօղու տևական ազդեցությունը նրան թույլ չտվեցին ժամա-
նակին գլխի ընկնել, որ իր մարմնի հետ ինչ-որ արտառոց բան է կատարվում [6, 
19]: …. Փայլակը շատ արագ աչքի ընկավ որպես ձևավորված անհատականու-
թյուն [6, 40]: Ձաղկոցները շարունակվեցին, մինչև Բաբուռովը հալից ընկավ [6, 
50]: Ապա աչքով արեց շշմած, եղբայրների խոսակցությունից բան չհասկացող 
աղջկան…. [6, 286]: Թե ինչո՞ւ էր դրան այդչափ երես տվել…. [4, 7]:  

Հանդիպում են երկբաղադրիչ դարձվածքներ, որոնք բայական գերադաս ան-
դամով բառակապակցություններ են: Այսպես՝ …. գլուխը կորցրած խեղճուկրակ 
Պարզախոսը մնացել էր մենակ ու մեկուսի [6, 65]: Վարիչ Արամիչը շրջանցեց 
քարտուղարուհու հարցը…. [6, 101]: Ամալիկը զարմացած նայում էր ընկերներին, 
նայում էր` իր խոսքից փոշմանած, սիրտը մրմռալով [5, 42]: Տանձուտը շունչը 
փչելով, տեղ-տեղ կորչելով ու էլի երևալով թավալվում էր…. [4, 7]: Հանկարծ 
Հուլիսը պատեպատ ընկավ ու ոռնաց…. [4, 14]:  

Այս վերջին տեսակի դարձվածքները շատ ավելի լայնորեն են արտացոլում 
բայ խոսքի մասի` այլ խոսքի մասերի հետ ունեցած բազմատեսակ կապերն ու 
հարաբերությունները: Նման դարձվածքները մյուս տեսակի դարձվածային 
միավորներից տարբերվում են ոչ միայն իրենց քանակով, այլև բաղադրիչների 
կապակցության ձևերով` բաղադրիչների միացության սերտության աստիճանով, 
բազմազան արտահայտություններով ու դրսևորումներով, ներքին շարահյուսա-
կան հարաբերություններով, բաղադրիչների միասնաբար արտահայտած նշանա-
կություններով: 

Երկբաղադրիչ բայական դարձվածքներ են կազմվում ինչպես չեզոք, այնպես 
էլ ներգործական սեռի բայերով: Չեզոք սեռի բայերով կազմված դարձվածքները 
արտահայտում են ինչպես համադասական` ենթակայի և ստորոգյալի, այնպես էլ 
ստորադասական` խնդրային, պարագայական հարաբերություններ: 

Գոյական բաղադրիչը համադասական հարաբերության դեպքում` ուղղա-
կան, իսկ ստորադասական` խնդրային ու պարագայական հարաբերության դեպ-
քում` հայցական, տրական, բացառական և գործիական հոլովներով է արտա-
հայտվում: Այսպես` Այստեղ Բաբուռովի միտքը պայծառացավ…. [6, 112]: ….նա 
լեզու գտավ շուկայի բժշկի` նախկին մսագործ Անտաշ Համոյի հետ [6, 49]: ….ես 
գլխի ընկա, որ հոգի ասածը մարդու խելքն ու միտքն ա [4, 18]: Այդ օրերից մի օրը 
Բաբուռովի սնարի մոտ հերթապահում էր կուսանդամավճարները ժամանակին 
չմուծելու պատճառով գլխավորի աչքից ընկած ավագ բուժքույրը [6, 111]: –Երեսով 
ես տալի՞ս,– քարտուղարը հոնքերը կիտեց ու կատաղի հայացքով շամփրեց 
Բաբուռովին…. [6, 107]: 

Ներգործական սեռի բայերով սովորաբար գործողության և ուղիղ խնդրի հա-
րաբերություն արտահայտող դարձվածքներ են կազմվում: Այսպես` Համալսարա-
նում քիչ է հոգիներս հանում, հիմա էլ` էստեղ …. [6, 233]: ….որքան չարչարվեց 
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միտքը փոխել` արյունը դեմ կանգնեց…. [6, 9]: ….Փայլակը միտք արեց, որ ավելի 
լավ է հանգիստ թողնի նրան…. [6, 12]: Դո՞ւք խի եք քիթներդ կախել…. [4,199]: 

Վ.Մուղնեցյանի ստեղծագործություններում առանձնացրել ենք երկբաղադ-
րիչ բայական դարձվածային միավորների ներքոնշյալ կաղապարները. 

«Գոյական+բայ» կառուցվածքային տիպի դարձվածքները մեծամասնություն 
են կազմում: Մեր ուսումնասիրած ստեղծագործություններում բայի հետ գոյակա-
նը կապակցության մեջ է մտնում գրեթե բոլոր հոլովաձևերով. 

ա) ուղղական հոլովով: Ուղղական հոլովով դրվող գոյական ստորադաս բա-
ղադրիչները բայ գերադաս անդամի համար ենթակայի շարահյուսական պաշտոն 
են կատարում: Այսպես` Իր իմացած բոլոր հայհոյանքներով ու անեծքներով քար-
տուղարին պախարակեց` սիրտը չհովացավ [6, 109]: Հայելու մեջ Վարիչ Արամիչի 
սափրած գլուխը տեսնելուն պես Այսպիսիի լեղին ճաքել էր…. [6, 160]: …. 
Վահրամի շունչը կտրվեց…. [4, 79]: 

բ) Հայցական հոլովով: Մեր ուսումնասիրած ստեղծագործություններում եր-
կանդամ բայական դարձվածային միավորներից ամենամեծ թիվը կազմում են 
հայցական հոլովով դրված գոյական ստորադաս անդամով արտահայտված կա-
ռույցները: Օրինակ` Նա երկու սիրամարգ էր բերել և հաճախակի աչքը գցում էր 
նրանց կողմը [6, 10]: …. Ծիգուլի անճոռնի ձեռագրից գլուխ չհանեց…. [6, 35]: 
Ամուսնու մահից հետո Եվգինեն առաջին անգամ թույլատրեց սեղան գցել մեծ 
սենյակում…. [4, 80]: 

գ) Տրական հոլովով: Վ.Մուղնեցյանի ստեղծագործություններում տրական 
հոլովով արտահայտված գոյական ստորադաս բաղադրիչով դարձվածային միա-
վորներն այնքան էլ քիչ չեն, սակայն իրենց գործածության հաճախականությամբ 
զիջում են հայցական հոլովով դրված գոյական ստորադաս անդամով հանդես 
եկող դարձվածային միավորներին: Տրական հոլովով դրվող գոյական ստորադաս 
բաղադրիչը կարող է հանդես գալ որոշյալ և անորոշ առումներով: Վերջինս 
գործածության համեմատաբար ավելի քիչ հաճախականություն ունի: Օրինակ` 
….բա որ կողի ընկնեմ ու կյանքի ուղեգիր չտա՞մ, հը՞…. [5, 105]: …. միայն ան-
տառի որդին էր աշխարհի փակ ականջին հասցնում մորթված ծառերի հառաչան-
քը…. [6, 350]: 

դ) Բացառական հոլովով: Մեր ուսումնասիրած ստեղծագործություններում 
բավականին քիչ են հանդիպում բացառական հոլովով դրված գոյական ստորա-
դաս բաղադրիչով արտահայտված դարձվածային միավորներ: Բայը բացառական 
հոլովով արտահայտված գոյականի հետ զուգորդվելիս մեծ մասամբ կազմում է 
այնպիսի դարձվածքներ, որոնք հիմնականում հարադիր բայերի արժեք են ունե-
նում: Այսպես՝ Եզնիկին սկսեց աջուձախ խստագույն բուժական շառաչուն ապ-
տակների արժանացնել այնքան ժամանակ, մինչև վերջնականապես հալից 
ընկավ …. [6, 250]: Արա Դարչո, էն տիկին Դիանան ձեռից գնում ա…. [4, 226]: 

ե) Գործիական հոլովով: Գործիական հոլովով դրվող գոյական ստորադաս 
բաղադրիչով արտահայտված երկբաղադրիչ կառույցները ևս շատ չեն հանդի-
պում մեր ուսումնասիրած ստեղծագործություններում: Մեզ հանդիպած օրինակ-
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ներում նման կառույցները մարդու գործելակերպի տարբեր ձևեր ու եղանակներ 
են արտահայտում: Մի մասը գործողության սաստկություն է ցույց տալիս: 
Օրինակ` Հրացայտ հայացքով շամփրեց փեսային…. [6, 76]: 

Մյուս մասը պարզապես հարադիր բայերի արժեքով է հանդես գալիս: Այս-
պես՝ Նրա մտքով շատ բան էր անցել…. [6, 197]: ….Վահրամն աչքով արեց Նշա-
նին ու Էռնիկին…. [4, 243]:  

Ամփոփելով գոյական ստորադաս բաղադրիչներով երկանդամ բայական 
կապակցությունների՝ համապատասխան հոլովներով հանդես գալու քննությու-
նը` հարկ ենք համարում ստացված փաստերը ներկայացնել գծապատկերային 
տեսքով. 

ԳոյականԳոյականԳոյականԳոյական    ստորադասստորադասստորադասստորադաս    բաղադրիչներովբաղադրիչներովբաղադրիչներովբաղադրիչներով    երկանդամերկանդամերկանդամերկանդամ    բբբբայականայականայականայական    դարձվածքդարձվածքդարձվածքդարձվածքննննեեեե----
րիրիրիրի    հոլովառությունըհոլովառությունըհոլովառությունըհոլովառությունը.... 

ՀոլովներՀոլովներՀոլովներՀոլովներ    
ԹվայինԹվայինԹվայինԹվային    

արտահայտությունըարտահայտությունըարտահայտությունըարտահայտությունը    

Ուղղական    27 
Տրական 55 
Հայցական 88 

Բացառական 14 
Գործիական 18 
Ընդամենը 202 

 
Երկբաղադրիչ բայական դարձվածքների մեջ մենք ընդգրկել ենք  նաև այն-

պիսիները, որոնց գերադաս անդամը` բայը, կապական կառույցի անդամ է: Այս-
պես` …. խելքի գալուց հետո գիտակցեց…. [6, 321]: 

Երկբաղադրիչ բայական դարձվածքների մեջ առանձնացրել ենք հետևյալ 
կառույցները. 

ա) Ինքնուրույն գործածությունից զուրկ բարդություն+բայ: Օրինակ` ….էն 
խեղճ թռչուններին լեղաճաք արիր [6, 12]: ….իմ ջահելը վերջապես խելքահան 
արեց այդ պառավ հիմարին [6, 82]: Վախենամ, թե քու հոգին շներոց ըլի [4, 20]: 

բ) Ինքնուրույն գործածությունից զուրկ արմատ+բայ: Այսպես` Ադա, դե ձենդ 
կտրի, տազ արա…. [4, 59]: ….կարող ա էնքան զահլա տանի, տան,- նկատեց 
Դարչոն [4, 89]: 

Ժամանակակից հայերենում բացառական հոլովը հոդ չի ստանում: Սակայն 
մեր ուսումնասիրած ստեղծագործություններից մեկում (Տաբու) հանդիպում է 
այնպիսի երկբաղադրիչ դարձվածք, որի գոյական ստորադաս անդամով բաղադ-
րիչը հանդես է գալիս հոդով: Այսպես` ….մեղավորը անկախությունն էր, մեր 
տնտեսությունների հախիցն էկավ [6, 306]: 

Ալիզ ստեղծագործությունում հանդիպել ենք անել և տալ բայերով երկբաղադ-
րիչ դարձվածքներ, որոնք հոմանշություն են դրսևորում: Այսպես` ….տղերքին 
խաբում տանում էր հետը, որ իր բացակայությունից օգտվելով` չմտնեն արտը 
ոտնատակ անեն [4, 6]: և՝ ….սաղ քաղաքը ոտնատակ տվի…. [4, 20]: 
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Վ.Մուղնեցյանի ստեղծագործությունները հարուստ են նաև այլ խոսքի մաս + 
բայ կաղապարով դարձվածային միավորներով: 

Բայ+ածական: Հայերենում ածականները նույնպես կարող են զուգորդվել 
բայ գերադաս անդամի հետ և կազմել երկանդամ բայական դարձվածքներ, որոնք 
խոսքի մեջ հիմնականում հարադիր բայի արժեքով են կիրառվում: Այսպես` …. 
ապուշ կտրած նայում էր…. [6, 281]: ….տեղից չշարժվեց, աչքերը չբացեց, չոր 
կտրեց Մուշեն [6, 286]: 

Բայ+դերանուն: Վ.Մուղնեցյանի ստեղծագործությունների մեջ երկբաղադրիչ 
բայական դարձվածքների կառուցվածքային տիպերով առանձնանում է 
բայ+դերանուն կապակցությունը: Դերանունները իրենց հոլովաձևերով նույն 
կարգի հարաբերակցությունների մեջ են մտնում, ինչ-որ գոյականները, սակայն 
այն տարբերությամբ, որ նրանք կապակցելիության ավելի սահմանափակ հնա-
րավորություն ունեն, քան գոյականները: Այսպես՝ Աղջկա ներկայությունից ան-
հարմար զգալով` նա հավաքեց իրեն, ցածր հազաց ու հարցրեց [5, 23]: 

Բայ+մակբայ: Այս կաղապարով կառույցները ևս բավականին քիչ են հանդի-
պում մեր ուսումնասիրած ստեղծագործություններում: Այսպես՝ ….մեջ ընկավ 
արդեն վաղուց վրեժխնդրությամբ լցված Կվալտ Համիկը…. [6, 187]: Հանկարծ 
Հուլիսը պատեպատ ընկավ ու ոռնաց…. [4, 14]: 

Հանդիպել են դարձվածքներ, որնց լրացում բաղադրիչն արտահայտված է 
փոխանվանաբար գործածված մակբայով: Օրինակ` …. իսկ շարքային գայլերը 
տակները լցնելով` նետվեցին գետն…. [6, 22]: ….գնանք դեմներն առնենք, մինչև 
Ղաչաղի ձորից տղերքը հասնեն [6, 278]: 

Վ.Մուղնեցյանի ստեղծագործությունները հարուստ են երկանդամ բայական 
դարձվածային ինքնատիպ կապակցություններով (կազմված հիմնականում անել, 
անցնել, գալ, գցել, ընկնել, հանել, տալ բայերով), որոնց ուսումնասիրությունը 
որոշակիորեն կհարստացնի ժամանակակից հայերենի դարձվածքների կազմը: 
Հեղինակը գրական ձևերի հետ միասին չի խորշել իր ստեղծագործություններում 
գործածելու բարբառային կառույցներ, նաև անհանձնարարելի ձևեր [օրինակ՝ 
տակները լցնել և այլն]: Հատկապես վերջիններս, կարծում ենք, դեռևս անհրա-
ժեշտ ուսումնասիրության կարոտ են: 

 
ՕգտագործվածՕգտագործվածՕգտագործվածՕգտագործված    գրականությանգրականությանգրականությանգրականության    և աղբյուրների և աղբյուրների և աղբյուրների և աղբյուրների ցանկցանկցանկցանկ    

1. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984: 
2. Մուրվալյան Ա., Հայոց դարձվածաբանություն և բայակազմություն, Երևան, 
1959, 251 էջ: 

3. Սուքիասյան Ա., Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 1982թ., 439 էջ: 
* * ** * ** * ** * *    

4. Վ.Մուղնեցյան, Ալիզ, Երևան, 1986թ.: 
5. Վ.Մուղնեցյան, Եկվորներ, Երևան, 1989թ.: 
6. Վ.Մուղնեցյան, Տաբու, Երևան, 2008թ.: 
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Двухкомпонентные глагольные фразеологизмы Двухкомпонентные глагольные фразеологизмы Двухкомпонентные глагольные фразеологизмы Двухкомпонентные глагольные фразеологизмы     
в творчестве В. в творчестве В. в творчестве В. в творчестве В. МугнецянаМугнецянаМугнецянаМугнецяна    

Киракосян ЛюсяКиракосян ЛюсяКиракосян ЛюсяКиракосян Люся    
Алавердян ЛилитАлавердян ЛилитАлавердян ЛилитАлавердян Лилит    

    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: фразеологические единицы, фразеологические сочетания, 
модель, статистические подсчеты, самобытное мышление, этнопсихология 

Произведения В. Мугнецяна насыщены самобытными двухкомпонентными 
глагольными сочетаниями (они образованы, в основном, с помощью глаголов 
«делать», «приступить», «прийти», «бросить», «упасть», «вытащить», «дать»), исследо-
вание которых значительно обогатит состав фразеологизмов современного армянс-
кого языка. 

Автор употреблял, прежде всего, литературные формы, но в то же время не 
пренебрегал диалектными конструкциями и даже вульгарными формами (напри-
мер: «сделать под себя» и т.д.). Последние, по нашему мнению, особенно нуж-
даются в дальнейшем исследовании. 

 
 
 
 

TwoTwoTwoTwo----WWWWord Veord Veord Veord Verb Phrases in V. Mughnetsyan’s rb Phrases in V. Mughnetsyan’s rb Phrases in V. Mughnetsyan’s rb Phrases in V. Mughnetsyan’s WWWWorksorksorksorks    
Kirakosyan LusyaKirakosyan LusyaKirakosyan LusyaKirakosyan Lusya    
Alaverdyan LilitAlaverdyan LilitAlaverdyan LilitAlaverdyan Lilit    

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: phraseological units, phraseological collocations, construction, 

statistical data, original thinking, national psychology 
V. Mughnetyan’s works are rich in original two-word phraseological collocations 

(primarily formed by the verbs do, pass, come, drop, fall, remove, give), the study of 
which will definitely enrich Armenian phraseology. Alongside literary forms, the author 
uses dialectical constructions, even slang and taboo words (e.g. to soil one’s pants). In our 
estimation, the latter needs further investigation.  
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ՔերականականՔերականականՔերականականՔերականական    կախվածությանկախվածությանկախվածությանկախվածության    խորքայինխորքայինխորքայինխորքային    բնույթըբնույթըբնույթըբնույթը    ևևևև        
նրանրանրանրա    արտահայտությունըարտահայտությունըարտահայտությունըարտահայտությունը    լեզվումլեզվումլեզվումլեզվում    

ՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյանՀարությունյան    ՀասմիկՀասմիկՀասմիկՀասմիկ    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... նշանային միավոր, քերականական իմաստ, նշանակ-
յալ, նշանակիչ, ստորադասություն, քերականական կախվածություն, տրամաբա-
նական կատեգորիա, քերականական ցուցիչ, բառաձև, շարահյուսական հարաբե-
րություն 

 Ուզում ենք սկսել այն հայտնի դրույթով, համաձայն որի՝ խոսել նշանակում 
է իրերի աշխարհը փոխարինել բառերի աշխարհով․ հետևաբար պիտի ևս մեկ 
անգամ կրկնենք այն աքսիոմատիկ ձևակերպումը, թե բառը՝ որպես նշանային 
միավոր, ճանաչվում և արժևորվում է առաջին հերթին իր անկախ գոյությամբ, որն 
արդյունք է որևէ լեզվով խոսող հանրության յուրաքանչուր անդամի գիտակցու-
թյան մեջ որպես ձևի և իմաստի միասնություն ամրակայված իրողության։ Ակա-
դեմիական քերականագիտության մեջ ընդունված է լեզվի բոլոր բառերը դասա-
կարգել երկու խմբի՝ 1․ նյութակնյութակնյութակնյութական ան ան ան և    2222․․․․ոչոչոչոչ    նյութականնյութականնյութականնյութական (հիմնական և սպասարկու, 
լիիմաստ և թերիմաստ, թեքվող և չթեքվող և այլն) իմաստ ունեցող բառերի, որոնց 
տարբերակման հիմունքը առաջինների համար հասկացություն անվանելն է, իսկ 
երկրորդների համար՝ հասկացություն չանվանելը։ Այս մոտեցումն է հիմնակա-
նում ընկած նաև խոսքի մասերի ժամանակակից գրեթե բոլոր դասակարգումների 
հիմքում։ Հարկ ենք համարում հավելել, որ այս հարցում սպառիչ լուծում գտնելը 
բավականին դժվար է, քանզի այստեղ նույն հարթության վրա մեկտեղվում, հա-
ճախ էլ խաչվում են տարաբնույթ սկզբունքներ՝ իմաստաբանական, ձևաբանա-
կան, խոսքային-գործառական, տրամաբանական-ճանաչողական և այլն, և այլն։ 
Այս հարցում էական դեր են խաղում նաև քերականական ավանդույթը և հաս-
տատված կարծրատիպերը։ Ինչևէ, մի կողմ թողնելով այս վեճը (այն մեր քննու-
թյան ծիրից դուրս է), պետք է անդրադառնանք նշված բառախմբերի հիմքում ամ-
րակայված իրողությունների բնույթին՝ փորձելով հասկանալ այս տարբերակման 
էությունը ճանաչողական-տրամաբանական քննության դիրքերից։  

Մեր պատկերացմամբ՝ հասկացությունները գաղափարներից սերված վերա-
ցարկումներ են, իսկ գաղափարները անցումային օղակ են օբյեկտիվ իրականու-
թյան իրողություների (առարկաներ, երևույթներ, հատկանիշներ) և նրանց անվա-
նող հասկացություների միջև․ այսինքն՝ մենք ունենք օբյեկտիվօբյեկտիվօբյեկտիվօբյեկտիվ    իրողությունիրողությունիրողությունիրողություն    ----    նրանրանրանրա    
ճանաչում՝ճանաչում՝ճանաչում՝ճանաչում՝    գաղափարգաղափարգաղափարգաղափար (գաղափարը մեկ առանձին առարկայի ճանաչումն է, որին 
դեռևս հատուկ չէ այն ընդհանրացումը, որն ընկած է հասկացության հիմքում) - 
գաղափարիգաղափարիգաղափարիգաղափարի    ամրակայումամրակայումամրակայումամրակայում    գիտակցությունգիտակցությունգիտակցությունգիտակցություն    մեջմեջմեջմեջ    որպեսորպեսորպեսորպես    հասկացությունհասկացությունհասկացությունհասկացություն----
հասկացությանհասկացությանհասկացությանհասկացության    նշույթավորում՝նշույթավորում՝նշույթավորում՝նշույթավորում՝    նշաննշաննշաննշան, , , , այնայնայնայն    է՝է՝է՝է՝    բառբառբառբառ շղթան։  

Նյութական իմաստից զուրկ բառերի դեպքում բառ - նշանների սերումը բա-
ցատրելը ավելի դժվար է, քանի որ սրանց, հատկապես քերականական իմաստով 
բնութագրվող միավորների հանդես գալը պայմանավորված է օբյեկտիվորեն գո-
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յություն ունեցող իրողությունների անվանումների փոխադարձ հարաբերություն-
ներն արտահայտելու անհրաժեշտությամբ, որը, մեր կարծիքով, սուբյեկտիվ 
բնույթ ունի և զուտ հոգելեզվաբանական քննության տիրույթում կարող է բացա-
հայտվել։  

Վերադառնալով բառերի առաջին խմբին՝ նշենք, որ սրանց իրազեկումները 
պայմանավորված չեն խոսող անհատի՝ մարդու կամքով, սրանք գոյություն ունեն 
օբյեկտիվորեն և մարդու գիտակցության միավորներն են դառնում նրա աշխար-
հաճանաչմամբ միայն․ նրանք կան, գոյություն ունեն, սակայն քանի դեռ մարդը 
դրանք չի ճանաչել, դրանք մարդու համար գոյություն չունեն, հետևաբար չեն գի-
տակցվում նրա կողմից որպես օբյեկտիվ իրողություններ։ Սակայն օբյեկտիվ 
իրականության իրողությունների ճանաչումը ինքնանպատակ չի կարող լինել․ 
աշխարհաճանաչումը ենթադրում է իրականում գոյություն ունեցող իրերի և 
երևույթների ճանաչում-արժևորում մարդու կենսոլորտի տարածաժամանակային 
սահմաններում:  

Այսպես կոչված քերականական իմաստով բնութագրվող բառերի գոյությու-
նը մարդու կամքի արտահայտության դրսևորում է․ իրականության մեջ չկան այն 
նշանակյալները, որոնք ընկած են այդ նշանակիչների հիմքում․ դրանք ստեղծ-
վում են մարդու կամքով, և դրանք աշխարհի ճանաչման իրական բանալիներն են 
խոսող սուբյեկտի՝ բանական արարածի դիրքերից։ Այդ իսկ պատճառով նյութա-
կանությամբ բնութագրվող բառախմբերը մարդկային ճանաչողության դիրքերից 
երկրորդական դեր ունեն ոչ նյութական, հատկապես քերականական նշանակու-
թյամբ բառերի համեմատությամբ, քանզի վերջիններիս շնորհիվ է իրականանում 
օբյեկտիվ իրողությունների ներքին կապերի բացահայտման, ճանաչման և 
արժևորման վերը նշված գործընթացը։ Այս առումով հետաքրքիր դիտարկում է 
կատարում ֆրասիացի լեզվաբան Լ․Տենիերը՝ գրելով․ «Քանի որ կոնկրետից դե-
պի վերացականը գնացող այս շարժումը (նկատի ունի ոչ նյութական իմաստ 
ունեցող բառերի ծագումը լիիմաստ բառերից) կարող էր տեղի ունենալ միայն 
մշակութային երկարատև զարգացման արդյունքում, թերիմաստ բառերը, ի վերջո 
իրենցից ներկայացնում են լեզվի առավել զարգացած և հետաքրքիր միավորներ, 
որոնք առավելագույնս են ենթարկվել մարդկային մշակույթի ազդեցությանը» (3, 
95)։ Հեղինակը, հաստատելով լիիմաստ բառերի իմաստային և քերականական 
գերակայության դրույթը, միաժամանակ չի բացառում թերիմաստ բառերի քերա-
կանական գերակայության հնարավորությունը, դա բացատրելով այդ բառերի՝ 
նախկինում ունեցած լիիմաստությամբ (3, 70)։  

Գրեթե նույն կերպ է հարցին մոտենում Մանվել Ասատրյանը: Իր «Ժամանա-
կակից հայոց լեզվի ձևաբանության հարցեր» աշխատության մեջ բերելով «Լար-
զական դարգուհիները զաշորեն գանդեցին սիբացող սանգիչներին» քերականո-
րեն ճիշտ, բայց կեղծ նախադասության օրինակը՝ գրում է, որ թեպետ դրանում 
չկան բառային իմաստ ունեցող միավորներ, բայց և այնպես ամեն մի հայի համար 
պարզ է նրա ընդհանուր իմաստը, այն է` ինչ-որ հատկանիշ ունեցող մեկից ավելի 
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իգական սեռի արարածներ ինչ-որ ձևով անցյալում ինչ-որ գործողություն են 
կատարել ինչ-որ հատկանիշ ունեցող էակների նկատմամբ (2, 12): 

Նյութական և ոչ նյութական իմաստներով բնութագրվող բառախմբերի այս-
պիսի ընկալումը մեզ տրամաբանորեն պետք է հասցներ նաև դրանց՝ լեզվի կա-
ռուցվածքային համակարգում ունեցած քերականական դերի վերագնահատմա-
նը, մասնավորապես՝ խոսքի շղթայում՝ շարահյուսական մակարդակում, դրանց 
կարգավիճակի ճշգրտման պահանջին։ Խոսելով քերականական իմաստների ար-
տահայտության ձևերի էության մասին՝ Է. Աղայանը գրում է. «Մարդկային մտա-
ծողությունն իր զարգացման ընթացքում օբյեկտիվ իրականությունը, կեցությունն 
արտահայտում է տրամաբանական կատեգորիաների մեջ, իսկ այդ կատեգորիա-
ներն էլ իրենց արտահայտությունն են գտել լեզվի մեջ՝ ստանալով ինքնուրույն 
որակ և հանդես գալով որպես մտածողության յուրաքանչյուր շարժումն արտա-
հայտող լեզվական կատեգորիաներ: Հենց այն հանգամանքը, որ այդ կատեգորիա-
ներն առաջացել են պատմականորեն և հանդիսանում են աշխարհի ճանաչման 
«հանգուցային կետերը», պայմանավորել է տարբեր լեզուների մեջ տարբեր 
ածանցական ու հարաբերական իմաստների առաջացումն ու զարգացումը» [1, 
458]:  

 Ընդունված ճշմարտություն է այն, որ այս շարահյուսական միավորները 
(կապեր և շաղկապներ) նախադասության անդամ չեն, ինչը նշանակում է, որ 
դրանք քերականական կապի մեջ չեն կապակցության այլ անդամների հետ, 
թեպետ հենց քերականական հարաբերություն ձևավորող տարրեր են։ Մեր ներ-
կա քննության նպատակը քերականական ստորադասության տրամաբանական – 
ճանաչողական էության բացահայտումն է, հետևաբար այստեղ մենք նախ կխո-
սենք կապերի և ստորադասական շաղկապների մասին, սակայն մինչ դա քննելը 
ևս մեկ անգամ անդրադառնանք «ստորադասություն», «քերականական կախվա-
ծություն» հասկացություններին և հիշեցնենք, որ այդ հարաբերությունը գերադա-
սի և ստորադասի հարաբերություն է, ինչը պարզ մաթեմատիկական լեզվով՝ ան-
հայտի բացահայտումն է հայտնիի միջոցով․ տվյալ դեպքում հայտնին միշտ գե-
րադասն է, ինչի հարաբերությամբ էլ որոշվում է անհայտի պաշտոնը կամ՝ ստո-
րադաս անդամը․ անհայտը՝ մաթեմատիկական լեզվով՝ իքսը (X), կապակցու-
թյան մեջ նշանակվում է հարցով, օրինակ՝ կարմիր ծաղիկ - ինչպիսի՞ ծաղիկ, 
որտեղ ծաղիկը գերադասն է, իսկ կարմիրը՝ իքսը, այսինքն՝ ստորադաս անդամը։ 
Այժմ փորձենք նույն մոտեցումը կապ-կապի խնդիր կապակցության վրա՝ սեղանիսեղանիսեղանիսեղանի    
վրավրավրավրա-ինչի՞ վրա․ ստացվում է, որ կապը ոչ միայն անդամ է, այլև նույնիսկ գերա-
դաս անդամ է, ինչն ակնառու է։ Նույն մոտեցմամբ փորձենք արժևորել ստորադա-
սական շաղկապները՝ Եկա, որորորոր ասեմեմեմեմ- …., որորորոր ի՞նչ անեմեմեմեմ/ նույնն է, թե՝ ինչու եկա/, 
կամ՝ որպեսզիորպեսզիորպեսզիորպեսզի հիշենենենեն- որպեսզիորպեսզիորպեսզիորպեսզի ի՞նչ անենենենեն, որովհետևորովհետևորովհետևորովհետև ատումումումում    եմեմեմեմ    ––––    որովհետևորովհետևորովհետևորովհետև    ի՞նչ 
եմեմեմեմ անումումումում, , , , կասեմ, , , , երբերբերբերբ    գամ----    ….,    երբերբերբերբ    իիիի՞՞՞՞նչնչնչնչ    անեմեմեմեմ, , , , կտամ,    եթեեթեեթեեթե    խոստովանեսեսեսես----…., …., …., …., եթեեթեեթեեթե    
իիիի՞՞՞՞նչնչնչնչ    անեսեսեսես, , , , և այլն։ Սրանք բուն խոսքային իրադրության հարցրադրումներ են, 
որոնք լավագույնս բացահայտում են կապակցության անդամների ներքին շարա-
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հյուսական հարբերությունները։  
 Այժմ մի քայլ ևս առաջ գնանք և նույն բանաձևը փորձենք կիրառել բառա-

ձևերի վրա՝ դրանց ներքին քերականական հարաբերություները բացահայտելու 
նպատակով՝ 1. գրքերերերեր-ինչեեեե՞՞՞՞րրրր 2. գրքիիիի-ինչիիիի՞՞՞՞, 3. գրքինինինին- ինչիիիի՞՞՞՞նննն, 4. գրքից-ինչիիիի՞՞՞՞ցցցց 5. 
գրքովովովով-ինչոոոո՞՞՞՞վվվվ, 7. գրքումումումում-ինչոոոո՞՞՞՞ւմւմւմւմ, 8. գիրքըըըը- ի՞նչըըըը, 9. գրումումումում եմեմեմեմ- ի՞նչ եմեմեմեմ անումումումում,,,,    
10.կկկկգրեմեմեմեմ----ի՞նչչչչ    կկկկանեմեմեմեմ, , , , 11. պիտիպիտիպիտիպիտի    գրեմգրեմգրեմգրեմ----    ի՞նչ    պիտիպիտիպիտիպիտի    անեմեմեմեմ, 12. , 12. , 12. , 12. գրեմեմեմեմ----ի՞նչ    անեմեմեմեմ, , , , 13.    
գրելելելել----իիիի՞՞՞՞նչնչնչնչ    անելելելել, , , , 14. գրողողողող    իիիի՞՞՞՞նչնչնչնչ    անողողողող, 15. գրելոելոելոելոււււ-ի՞նչ անելուելուելուելու, 16. գրածածածած-ի՞նչ արածածածած, 
16. գրելիսելիսելիսելիս-ի՞նչ անելիսելիսելիսելիս և այլն։ Ինչպես տեսնում ենք, բոլոր ձևերում հայտնի են 
քերականական ցուցիչները, մինչդեռ բառիմաստային հատկանիշով բնութա-
գրվող միավորները անհայտ են՝ իքս են, նույնն է թե՝ ստորադասված են առաջին-
ներին։  

Խնդրո առարկա հարցին վերաբերող լեզվաբանական ուսումնասիրություն-
ներից մեզ համար ուշագրավ էր Վիլմոս Էյջըլի և Կլաուս Ֆիշերի հեղինակած 
«Կախվածության քերականություն և արժույթի տեսություն» հոդվածը (4, 227), 
որում հեղինակները, մեջբերելով Peter and Pual have read Laura’s books (have or ’s) 
«Փիթերը և Փոլը կարդացել են Լաուրայի գիրքը» նախադասութունը, նշում են, որ 
բառաձևերի թեքույթները կառուցվածքային գերադասության ցուցիչներ են (կար-
դացելացելացելացել    ենենենեն    Լաուրայիիիի)))), իսկ բառերը (Լաուրա, Փիթեր, Փոլ, գիրք և կարդալ)՝ 
բառային գերադասության նշաններ են։ Մենք ևս կիսում ենք այս տեսակետը, սա-
կայն պետք է հավելենք, որ չի կարող լինել զուտ կառուցվածքային գերադասու-
թյուն առանց բովանդակային միջուկի, որը թերևս չի բացահայտվում արտահայ-
տության պլանի մակերեսային դրսևորման մեջ, սակայն պարտադիր կերպով 
առկա է ներքին ձևի մեջ՝ խորքային կառույցում, ինչի բացահայտումն էլ, մեր կար-
ծիքով, առաջիկա ուսումնասիրությունների նյութ կարող է դառնալ:  

Քննությունը ցույց է տալիս, որ լեզվի՝ ոչ նյութական արժեք ներկայացնող 
միավորները (բառեր և քերականական մասնիկներ) իրենց գոյությամբ պայմանա-
վորված են բանական արարածի կամքով, ինչն էլ պատճառ է դառնում դրանց կա-
ռուցվածքային-քերականական գերակայության՝ նյութականությամբ բնութա-
գրվող բառային միավորների նկատմամբ: Վերջիններիս բովանդակության պլանի 
հիմքում ընկած հասկացությունների գոյությունն ինքնակա է և պայմանավորված 
չէ անհատի կամքով: Խոսքային գործունեության շրջանակում սրանք ստորադաս-
վում են նախորդներին, և այդ ստորադասման արտահայտամիջոցները՝ թե′ բա-
ռային, թե′ թեքույթային, քերականորեն գերադասվում են կապակցվող միավորին:  

Վերը բերված օրինակում առկա են և՛ գերադաս, և՛ ստորադաս, և՛ պարզ, և՛ 
բաղադրյալ կառուցվածքների անդամներ: Գերադաս և ստորադաս անդամներն 
ունեն և՛ բառային, և՛ կառուցվածքային (քերականական) կերպեր: Սա բնորոշելու 
համար Տենիերը պարզ և բաղադրյալ, գերադաս ու ստորադաս անդամներն ան-
վանում է կորիզ: Պարզ բառի դեպքում, օրինակ՝ read, բառային և քերականական 
կերպերը միավորված են մեկ կազմության մեջ: Անջատ բառերը կամ բառաձևերը, 
ինչպիսիք են՝ have read (կարդացել են) կամ Laura’s (Լաուրայի), ունեն կառուց-
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վածքային գերադաս (եմեմեմեմ կամ իիիի), որը պարունակում է գլխավորապես քերականա-
կան տեղեկատվություն, և բառային գերադաս (կարդալ կամ Լաուրա), որը պա-
րունակում է հիմնականում բառային տեղեկատվություն:  

Տենիերի կախյալ քերականությունն, այսպիսով, իր մեջ ներառում է ժամա-
նակակից կառուցվածքային քերականության բոլոր տարրերը. կապակցության 
գաղափարը համապատասխանում է հանգույցի գաղափարին, կորիզի կառուց-
վածքային գերադասը քերականական իմաստ ունեցող բաղադրիչն է, որն էլ հենց 
գլխավորն է, բառային գերադասը՝ միջուկը: Եթե կապակցության անդամը պարզ 
կազմություն ունի, ապա գլխավորն ու միջուկը համընկնում են:  

«Բաղադրյալ բառերով պայմանավորված հիմնական կառույցի որակական 
ընդլայնման կարգավորումը փոխակերպման հիմնական հարաբերության հիմ-
քում է ընկած։ Հիմնական կառույցի քանակական ընդլայնման կարգավորումը, 
պայմանավորված մի շարք պարզ ու բաղադրյալ առանցքային բառերով, հանգույ-
ցի հիմնական հարաբերության հիմքում է ընկած: Երբ կապը (կախյալությունը) 
գերադասի և ստորադասի միջբառային հարաբերությունն է, hանգույցը հա-
մակցման միջբառային հարաբերությունն է: Հանգույցը քանակական երևույթ է, 
որը կարելի է համեմատել ավելացման կամ բազմապատկման հետ» (3, 324): Այն 
գործում է կամ հանգույցով (Փիթերն ուուուու Փոլը) կամ առանց հանգույցի (եկա, տեսա, 
հաղթեցի): 

Ամփոփելով՝ կարող ենք փաստել, որ ստորադասության հարաբերությունն 
արտահայտության երկու մակարդակ է ենթադրում՝ ա) բառային, բ) թեքույթային: 
Այս երկու մակարդակները լեզվի կառուցվածքային ստորակարգության թելա-
դրանքով տարարժեք են և′ լեզվական, և′ խոսքային-գործառական բնութագրերով: 
Մեր դիտարկման արդյունքում դրանք «հայտնվում են» նույն հարթակում՝ համա-
ձայն ճանաչողական-գործառական արժեքի: Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 
և´ բառային, և´ թեքույթային միավորները գերադաս դիրքում են ոչ միայն կա-
ռուցվածքային հարաբերության մեջ, այլ նաև բովանդակային հարթության վրա: 

 
 

ԳրականությԳրականությԳրականությԳրականություուուունննն    
1. Աղայան Է. Բ., Լեզվաբանության հիմունքներ, Երևան, 1987, 736 էջ: 
2. Ասատրյան Մ. Ե., Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանության հարցեր, Ա 
մաս, Երևան, 1970, 392 էջ: 

3. Л. Теньер, Основы структурного синтаксиса, Москва, 1988, 656 с.  
4. https://www.uni-kassel.de/fb02/fileadmin/datas/fb02/Institut_f%C3%BCr_ 
Germanistik/Bilder/Dependency_Grammar_and_Valency_Theory_2010.pdf. 
(հասանելի է 11.10.2017): 

    
        



– 27 – 

Глубинный характер синтаксической зависимостиГлубинный характер синтаксической зависимостиГлубинный характер синтаксической зависимостиГлубинный характер синтаксической зависимости    и и и и     
его выражения в языкеего выражения в языкеего выражения в языкеего выражения в языке    

  Арутюнян АсмикАрутюнян АсмикАрутюнян АсмикАрутюнян Асмик    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

  Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова׃ знаковая единица, грамматическое значение, означаемое, 
означающий, подчинение, грамматическая зависимость, логическая категория, 
грамматический показатель, словоформа, синтаксические отношения 

Статья посвящена изучению глубинного характера грамматической зависи-
мости и его языковому выражению. Эта зависимость по-новому интерпретируется в 
рамках структурной грамматики, согласно которой главным признается граммати-
чески определяемый компонент. В настоящей статье мы исходили из данной 
позиции, опираясь при этом на методологию математической лингвистики. Прове-
денное исследование привело нас к такому заключению, согласно которой показа-
тели подчинительной связи находятся в главной позиции не только в структурном, 
но и в содержательном плане. 
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Harutunyan HasmikHarutunyan HasmikHarutunyan HasmikHarutunyan Hasmik    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: sign unit, grammatical meaning, signified, signifier, subordination, 
grammatical dependency, logical category, grammatical marker, word-form, syntactic 
relationship 

The article is concerned with the relationship between the deep nature of 
grammatical dependency and its linguistic manifestation. In modern structural grammar, 
this relationship is being investigated from a new angle, according to which the 
constituent part having a grammatical meaning is identified as dominating from the 
structural perspective. Our research is based on this perspective, grounding it on the 
methodology of mathematical linguistics. This study has brought us to a conclusion that 
markers of subordination are dominating not only in structural but also in semantic 
relationship. 
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of Antiof Antiof Antiof Anti----Proverbs in Modern EnglishProverbs in Modern EnglishProverbs in Modern EnglishProverbs in Modern English    
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Key words:Key words:Key words:Key words: paremiology, proverb, modified proverb, anti-proverb, linguistic 
transformations, stylistic devices, communication 

A few years ago I was working on my book “Practice English through Proverbs”, 
creating a wide variety of grammar exercises based on proverbs. In the preface to the 
book I stated that “Proverbs surround us everywhere and there is a proverb for just 
about every circumstance. They can be applied to any situation, enabling us to express 
an idea better and more convincingly and providing us with unique pictures of other 
cultures, as well.”(1). The book ends with two fun pages of old proverbs with new 
interpretations. These proverbs or, as I called them, “the new funny parodies on popular 
proverbs” strike readers as funny and original. The traditional proverbs, such as “He 
laughs best who laughs longest”, “When there’s a will there’s a way” and “An apple a day 
keeps the doctor away” are transformed into “He who laughs last, thinks slowest”, 
“When there’s a will, there’s a relative” and “An onion a day keeps everyone away” 
respectively.  

However, little did I know then that such transformed proverbs are called “anti-
proverbs”, the term being suggested and first used by Wolfgang Mieder, the prominent 
German scholar of paremiology (the study of proverbs). Recently more and more anti-
proverbs have been following me everywhere - be it an advertisement in the shop 
window in California, stating “Shoes speak louder than words” (compare: Actions speak 
louder than words) or an advert for plastic cards at Doha airport, Qatar, which says “All 
work and some play” (compare: All work and no play makes Jack a dull boy) , a coffee 
mug in the café with the quote “Great minds drink alike” (compare: Great minds think 
alike) or a T-shirt in an Internet store with the words “Nobody is perfect, but I sure am 
close”(compare: Nobody is perfect) . 

Proverbs have always been one of my all-time favourite topics both to teach and to 
learn, but there was such a strong “anti-proverb” presence in the air, challenging yet 
tempting, that I couldn’t but undertake in-depth research into this topic. Hundreds of 
anti-proverbs were collected and studied in the course of our research. The vast majority 
of the anti-proverbs quoted and analyzed in our paper come from the Internet, from 
newspapers, advertisements, signs and slogans. We can state that mass media and the 
Internet, in particular, are the main  

channels where anti-proverbs are popularized by their extensive use. 
Our collection of more than 500 anti-proverbs enabled us to study their form and 

meaning, their relationship with the traditional proverbs and the “new” wisdom they 
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carry, as well as to discuss the large array of techniques through which traditional 
proverbs are transformed into anti-proverbs.  

In the introduction to his book “Proverbs Speak Louder than Words: Folk Wisdom 
in Art, Culture History, Literature and Mass Media” (notice that the author is playing 
with the proverb “Actions speak louder than words”) Wolfgang Mieder says: “Changing 
proverbs into anti-proverbs … is nothing new, but these international alterations have 
become very popular in modern times. Such humorous or satirical wordplay with 
traditional proverbs is to be expected, since there appears to be a natural tendency to 
parody often repeated linguistic structures. Be that as it may, proverbs and anti-proverbs 
represent but two sides of the same coin and the interplay between tradition and 
innovation…” (3) 

We have noticed that not all alterations of conventional proverbs become anti-
proverbs. They have to comply with some requirements. First, they should be as 
creative, original and innovative as possible. Only then will they enjoy popularity and 
spread all over the world. Second, anti-proverbs shouldn’t deviate significantly from the 
original or source proverb; otherwise, the readers or listeners will not be able to identify 
them and the latter won’t stand any chance of survival as anti-proverbs. 

The sheer abundance of English anti-proverbs in films and books, in 
advertisements and headlines, in slogans and cartoons, on greeting cards and T-shirts 
and on popular websites like “Facebook” and “Pinterest” shows that they have fulfilled 
these requirements, becoming an efficient means of communication in the modern 
world. 

Analyzing “traditional proverb /anti- proverb” pairs , we have detected a large set 
of techniques through which traditional proverbs are transformed into anti-proverbs. It 
was discovered that the lexical and syntactic changes can be on sound, letter, word or 
phrase levels, various stylistic devices can be used, new parts can be added to the original 
proverb which may remain intact, two proverbs can merge, the word order can reverse, 
etc. 

Initially, we thought that not all traditional proverbs have undergone 
transformation so far, yielding anti-proverbs, and among those proverbs that were 
altered, there is a considerable  

difference in the number of new options or anti-proverbs. 
According to Mieder and Litovkina, (2), the ten most frequently transformed 

English proverbs are the following: 
-Old soldiers never die (they simply fade away) (79 transformations) -If at first you 

don’t succeed, try, try again. (65) -Money talks. (65) -An apple a day keeps the doctor 
away. (63) -A bird in the hand is worth two in the bush. (49) -Never put off tomorrow 
what you can do today. (48) -A fool and his money are soon parted. (47) -Early to bed 
and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. (46) -To err is human, to 



– 30 – 

forgive- divine. (45) -Opportunity knocks but once. (43) 
We decided not to base our research on the same proverbs and chose to look into 

the following four proverbs and the numerous anti-proverbs derived from them. 
Proverb #1 - “Good things come to those who wait”, meaning “If one is patient and 

able to wait calmly, they will finally get what they want. The related proverbs are “All 
things come to those who wait” and “Everything comes to him who waits”. 

Proverb #2- “Actions speak louder than words”, meaning “What someone actually 
does means more than what they say they will do”. 

Proverb #3 – “Rome wasn’t built in a day”, meaning “One cannot expect to do 
important things in a short period of time.” 

Proverb #4 – “You are never too old to learn”, meaning “However much one 
knows, there is  

always more to learn, and whatever one’s age, they can still increase their 
knowledge”. The  

related proverbs are “One in never too old to learn” and “It is never too late to 
learn”. 

Substitution of a single word is the most popular transformation that proverbs 
undergo when one word in the traditional proverb, usually the first or the last one, is 
substituted for one or more words. 

In two of the four selected proverbs the initial word is transformed (proverbs 2 and 
3) and three proverbs (proverbs 1,2 and 4) highlight the case of last-word substitution, so 
we can see that in proverb #2 both the initial and final words are subject to change. 

Below is the list of the transformations or anti-proverbs where either the first or 
the last word is changed: 

I. Good things come to those …who bait(1)/ who sweat (2)/ who work (3)/ who 
hustle (4) /  

who initiate (5) / who try (6) / who pray (7)/ who save(8)/ who squat (9)/ who 
share(10) / who weight(11) / who smile (12) / who wash(13) / who brute-force(14) / who 
book flights(15) / who are patient (16) / who go vegan(17) / who are great(18)/ who run 
(19) / who bake(20) / who earn it (21) / who create (22) / who believe (23) / who go out 
and earn them (24) / who go out and make it happen (25) / who don’t wait (26) / who 
don’t wait for lunch (27) / who sew (28) / who work their asses off and never give up 
(29). 

II. Actions speak louder …than talks (1)/ than meetings (2)/ than awareness(3) / 
than “like” buttons (4) / than texts(5)/ than tweets(6) / than FB statuses(7) / than 
Instagram / Pinterest (8) 

III. (1)Facts speak/ (2) Numbers speak / (3) Vibes speak / (4) Eyebrows speak / (5) 
Eyes speak / (6) Emojis speak / (7) Music speaks / (8) Colours speak / (9) Comparisons 
speak / (10) Design speaks /(11) (Sometimes) silence speaks / (12) Fashion speaks / 
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(13)Shoes speak / (14) Amps (=amplifiers) speak / (15) Typography speaks … / (16) The 
results of your actions speak /(17) Absence speaks / (18) Diamonds speak / (19) Nail 
polish speaks / (20) Handbags speak … louder than words. 

IV. (1) Home wasn’t built / (2) Oprah wasn’t built / (3) Beyonce wasn’t built / (4) 
George Clooney wasn’t built / (5) Walking on water wasn’t built … in a day. 

V. You are never too old …to laugh(1) / to be young (2) / to yearn (3) / for 
handstands(4) / to move forward (5) / for a Disney movie (6) / to dream (7) / to watch 
cartoons(8) / to change things(9) / to be a princess(10) / to be crazy (11) / for Lego (12) / 
to set a new goal (13) / to dream a new dream (14) / to become better (15) / to start from 
scratch again (16) / to become younger (17) / to learn to play guitar (18) / to get FOMO 
(=fear of missing out) (19) / to wish upon a star (20) / to play (21) / to hate a new career 
(22)/ to play with dolls (23) / to grow up (24) / to go back to school (25) / to beg for free 
candy (26) / to become a musician (27) / to chase your dream (28) / to learn something 
stupid (29) / for a snowball fight (30) / to find love (31) / to disappoint your parents (33) / 
to watch SpongeBob (34) / for an adventure (35)/ to play outside (36) / to surf (37) / to 
rock’n’roll (38) / for Mickey Mouse (39) / to be an entrepreneur (40) / to trick or treat 
(41) / to need your Mom (42)/ to need your Dad (43) / to choose the life you want (44) / 
to reinvent yourself (45) / for anything (46) / to have favourite blanket (47) 

A closer analysis of these anti -proverbs shows that in some of them the new words 
or phrases substituting the words of the original proverb belong to the same semantic 
field, such as proverbs II/1, II/ 2, II/5, II/6, II/7, “Actions speak louder than talks/ 
meetings/ texts/ tweets/ FB statuses” , where the words “talks”, “meetings”, “texts”, 
“tweets”, “FB statuses” all belong to the domain of speech. 

Another example is in proverbs IV/2, IV/3, IV/3 “Oprah/ Beyonce/ George Clooney 
wasn’t built in a day”, where the proper names “Oprah, Beyonce, George Clooney” 
represent popular celebrities who became famous through hard work, consistency, 
striving and patience and did something every day that benefited their future. 

The numerous transformations of proverb #1, where we have different verbs 
expressing initiative and new, healthy, creative activities, act as inspirational and 
challenging quotes for people wo are not very young but would like to take up some 
new hobby or occupation. Such are the proverbs I/1, I/5, I/11, I/15, I/17, I/19, I/20, I/22, 
I/28, “Good things come to those who bait/ initiate/ who weight/ who go vegan/ who 
run / who bake / who create/ who sew. 

In some proverbs the substituting words or phrases give the new proverb a new 
tinge of meaning, which in some cases has no semantic connection with the source 
proverb and creates a humorous effect. Examples of such proverbs are I/9, I/14, II/4, 
III/6, V/19, V/22, “Good things come to those who squat/ who brute-force”, “Actions 
speak louder than “like” buttons.”, “Emojis speak louder than words”, “You are never too 
old to get FOMO/ to hate a new career.” 
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Analysing the transformations of the original proverbs, we see that the new words 
that substitute the words in the source proverb may rhyme, which makes it easier to 
recognize the traditional proverb and appreciate the humour, irony or the “new 
philosophy” of the new coinage. Such are the proverbs /1 “Good things come to those 
who bait”(compare: who wait), IV/1 “Home wasn’t built in a day” (compare: Rome), V/3 
“ You are never too old to yearn” (compare: to learn). 

The study of the language of the new anti-proverbs reveals the abundance of 
words and expressions representing our new age with its new inventions, virtual reality, 
values and wisdom. We come across words like “FB (=Facebook)”, “tweet”, “text”, 
“vegan”, “Internet”, “emoji”, “amp”, “Instagram”, “Pinterest”, “brute-force”, “Disney” 
“Like” button”, which symbolize the modern times and people’s attitude to the new 
phenomena in the modern world. 

Very often coiners of new anti-proverbs prefer substituting two words in the 
original proverb and this helps them to better express their witty observations on life 
and relations. As Wolfgang Mieder points out, (4) “…proverbs that possess binary 
structures, have become especially popular formulas on which to base multiple proverb 
variations”. Since our sample proverbs do not have a binary structure, we have few 
transformations or parodies based on this technique. One such example is the anti-
proverb “Assets speak louder than cash”, based on the traditional proverb “Actions speak 
louder than words”. Another is “A lovely meal sometimes speaks louder than a thousand 
loving words”, in which the two words of the source proverb (actions and words) have 
been substituted for two new phrases (a lovely meal and a thousand loving words). 

The second largest group of anti-proverbs was created by keeping the original 
proverb unchanged and adding a new part, either before or after it, the latter 
outnumbering the former. 

Below is the list of anti-proverbs created from the 4 selected proverbs in this way: 
VI. Good things come to those who wait; but only what’s left behind by those who 

hustle. (1) 
Good things come to those who wait but better (great) things come to those who 

don’t.(2) 
Good things come to those who wait but better things come to those who work for 

it.(3) 
Good things come to those who wait but did they tell us how long it’s gonna 

take?(4) 
Good things come to those who wait but greater things come to those who act. (5) 
Good things come to those who wait .Our miracle is due in September.(6) 
Good things come to those who work their tails off/ who work their asses off.(7) 
Good things don’t come to those who wait, and wait, and wait. (8) 
VII. Actions speak louder than words but not nearly as often.(1) 
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Let you actions speak louder than your words.(2) 
Actions speak louder than words and sometimes inaction speaks louder than both 

of them. (3) 
Actions speak louder than words. Isn’t speaking an action? (4) 
If actions speak louder than words, why is the pen mightier than the sword?(5) 
Actions speak louder than words; actually they scream.(6) 
Actions speak louder than words, but intention speaks loudest.(7) 
Actions speak louder than words but words sometimes get all the attention.(8) 
What you do speaks so loudly that I cannot hear what you say. (9) 
Actions speak louder than words but words inspire action.(10) 
Actions speak louder than words. So act! (11) 
No matter what you say actions will always speak louder than words.(12) 
Actions speak louder than words, but not nearly as often. (13) 
Pictures speak louder than words when it comes to describing condition. (14) 
VIII. Rome wasn’t built in a day; don’t give up.(1) 
Rome wasn’t built in a day and neither was your body.(2) 
Rome wasn’t built in a day because I weren’t on the job. (3) 
Rome wasn’t built in a day and neither was Siracuse. (4) 
Rome wasn’t built in a day but we’ve got a start.(5) 
Rome wasn’t built in a day but they worked on it every day.(6) 
Rome wasn’t built in a day but they were laying bricks every hour.(7) 
Rome wasn’t built in a day but it can be explored in one. (8) 
Rome wasn’t built in a day because that was also a government job.(9) 
Rome wasn’t built in a day and the Internet is our new Rome.(10) 
If Rome was built in a day we would have hired the same contractor. (11) 
If Rome wasn’t built in a day, how long did it take? (12) 
Keep going, Rome wasn’t built in a day.(13) 
Rome wasn’t built in a day but you were. (14) 
Rome wasn’t built in a day, slaves labored for years.(15) 
Rome wasn’t built in a day, and yet what a difference a day makes! (16) 
The analysis of these anti-proverbs shows that a short comment added to the 

traditional proverbs can become a humorous or ironical twist on the proverb and the 
wisdom that it expresses. For example, it can be in the form of a naïve question, as in 
proverbs VI/4, VII/4, VIII/12; “Good things come to those who wait but did they tell us 
how long it’s gonna take?”, “Actions speak louder than words. Isn’t speaking an action?”, 
“If Rome wasn’t built in a day, how long did it take?” 

The added parts of some of these the anti-proverbs are sometimes based on 
metaphors, which have always been an inseparable quality of proverbs, like in the 
proverb VI/6 “Good things come to those who wait. Our miracle is due in September”, 
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which is from a custom printable pregnancy announcement on ETSY, an e-commerce 
website, and “good things” here are regarded as symbolic of newborn babies.  

Proverb # 2 “Actions speak louder than words” is based on personification, the 
attribution of human characteristics to things and abstract ideas. In this proverb “actions 
and words speak” and this emphasizes and makes the point more vivid. Almost all the 
transformations of this proverb are also based on personification, “Actions speak louder 
than words and sometimes inaction speaks louder than both of them”(VII/3), “Actions 
speak louder than words; actually they scream” (VII/6), “Actions speak louder than 
words, but intention speaks loudest” (VII/7), “Actions speak louder than words but 
words inspire action” (VII/10). 

The language used in these anti-proverbs can be informal, which makes them 
sound very different from the original proverbs. For example, in proverbs I/29, VI/7 
“Good things come to those who work their tails off/ who work their asses off” the 
idioms “to work one’s tail off” and “to work one’s ass off” are informal phrases for ”to 
work really hard on something”. 

The added part sometimes changes the original proverb into its opposite, as in 
examples VI/2, VI/8, VII/8; “Good things come to those who wait but better (great) 
things come to those who don’t.”, “Good things don’t come to those who wait, and wait, 
and wait”, “Actions speak louder than words but words sometimes get all the attention.” 

A very popular technique used in the creation of anti-proverbs is mixing two 
traditional proverbs, usually by taking the beginning of one proverb and joining it with 
the ending of the second one. This type of anti-proverb is called “perverb” which is a 
blend of two words - “perverted” and “proverb”. These humorous modifications of the 
traditional proverbs usually surprise and confuse the readers, as in the following 
examples: 

(1) Good things come and keep your powder dry. (from “Good things come to 
those who wait” and “Put your trust in God and keep your powder dry”) 

(2) Actions speak louder on the other side of the fence.(from “Actions speak louder 
than words” and “The grass is always green on the other side of the fence”) 

(3) Rome wasn’t built but the caravan goes on. (from “Rome wasn’t built in a day” 
and “Dogs bark but the caravan goes on”) 

(4) You are never too old to be wise after the event. (from “You are never too old 
to learn” and “It’s easy to be wise after the event”) 

The transformations of traditional proverbs by reversing word order are rather 
scarce and it can be explained by the fact that when we change the word order of the 
sentence very often the new coinage is meaningless. But there are interesting results 
here, such as “Better never than late”, which is the transformation of the original 
proverb “Better late than never”. 

In our examples we found only one anti-proverb created from the proverb 
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“Actions speak louder than words” by reversing word order- “Words speak louder than 
actions”. This anti-proverb means that if used properly, words can be endlessly powerful 
and have the ability to initiate more than actions ever could.  

We would like to state that we also came across a unique example of an anti-
proverb with reverse word order, which itself was a transformation of a traditional 
proverb. Thus, the modifications of proverb #4 can be portrayed in this way. 

Traditional proverb: You are never too old to learn. 
Anti-proverb #1: You are never too old to be young. 
Anti-proverb #2: You are never too young to be old. 
The latter was used with the aim of increasing understanding of the handicaps of 

old age among the young.  
To sum up, we can see that anti-proverbs perform the same function in everyday 

speech as traditional proverbs - they communicate new, up-to-date ideas to public in a 
concise form and make our speech more vivid and emotional.  

A large group of anti-proverbs, based on puns and word play, are coined and used 
just for fun, while a wider group of them, if looked at carefully, carry a more serious 
meaning, reflecting the changes, new tendencies and contradictions in the modern 
society and culture and our reaction to them. Moreover, anti-proverbs sometimes 
express doubt about the truthfulness of some traditional proverbs and make a humorous 
comment on it. 
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Տարառածների կառուցվածքային և Տարառածների կառուցվածքային և Տարառածների կառուցվածքային և Տարառածների կառուցվածքային և     
իմաստագործառական առանձնահատկուիմաստագործառական առանձնահատկուիմաստագործառական առանձնահատկուիմաստագործառական առանձնահատկությունները թյունները թյունները թյունները     

ժամանակակից անգլերենումժամանակակից անգլերենումժամանակակից անգլերենումժամանակակից անգլերենում    
        

Մատինյան ԳայանեՄատինյան ԳայանեՄատինյան ԳայանեՄատինյան Գայանե    
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... առածաբանություն, առած, ձևափոխված առած, 
տարառած, լեզվական ձևափոխություն, ոճաբանական հնարքներ 

Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել տարառածները (կամ հակաառածները)՝ 
ավանդական առածների նորարարական, հաճախ հումորային կամ երգիծական 
տարբերակները։ Քննարկվում են տարառածների առաջացման տարբեր եղանակ-
ները, դրանց ստեղծման ժամանակ կիրառվող մեթոդներն ու հնարքները, տարա-
ռածների գրաված դիրքը ժամանակակից առածաբանության մեջ, ինչպես նաև 
նրանց կիրառման ոլորտները ժամանակակից աշխարհում։ 
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    английском языкеанглийском языкеанглийском языкеанглийском языке    
    Матинян ГаянМатинян ГаянМатинян ГаянМатинян Гаянееее    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: паремиология, пословица, трансформированная пословица, 

анти-пословица, лингвистическая трансформация, стилистические средства 
Целью статьи является презентация анти-пословиц, как инновационных, 

часто юмористических или сатирических вариантов традиционных пословиц. 
Рассматриваются разные методы образования анти-пословиц, методы и приёмы их 
образования, их место в современной паремиологии, а также сферы их функциони-
рования в современном мире.  
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Some Remarks on WordSome Remarks on WordSome Remarks on WordSome Remarks on Word----AccentuationAccentuationAccentuationAccentuation    
in English and Armenianin English and Armenianin English and Armenianin English and Armenian    
(Contrastive Study)(Contrastive Study)(Contrastive Study)(Contrastive Study)    

    Marikyan NuneMarikyan NuneMarikyan NuneMarikyan Nune    
    

    Key words: Key words: Key words: Key words: force (or dynamic) stress, musical stress, fixed stress, shifting stress, 
primary stress, secondary stress, syllable 

In addition to their appropriate sounds, languages are also distinguished by their 
adjunctive characteristic properties. The essential one is which is generally 
acknowledged as “accentuation”, a term which in most modern languages is 
interchangeable with “stress” when a particular syllable of the word is uttered with 
greater tenseness than the others.  

In the present article an attempt is made to give the brief overview of the main 
disparities and communities of features of word stress in English and Armenian, focusing 
on its nature, position, degree or quality and functional characteristics.  

There is no general viewpoint on the types, nature and functions of word stress in 
Armenian linguistic literature. Many Armenian linguists distinguish 2 types of stress: 
word stress and semantic stress, whereas others, following M.Abeghyan, are proponents 
of 3 types of stress: word stress, grammatical stress, and semantic stress [4, 42]. As to its 
nature, Armenian word stress is considered to be dynamic or force, whereas it is force 
and musical in English. In Armenian vowels have longer pronunciation in stressed 
syllables in contrast to unstressed ones. The English word stress is characterized by 
alteration of utterance and, consequently, can be regarded as the distinction of one or 
two syllables in a word which is carried out through the change of force-utterance, 
voice-pitch, and the quantitative and qualitative features of the sound. According to V. 
Araqelyan, in Armenian word stress manifestation is greatly dependent on the quality of 
vowels as well as on the quantity of phonemes in a syllable and the position of the 
syllable itself. The strongest vowel in Armenian is ա, the weakest one is ը. In Modern 
literary Armenian the syllable formed by means of the vowel ը is not stressed (with the 
exception of several onomatopoeic words, e.g. շրը'խկ, թրը'խկ) [3, 121].  

The traditional classification of languages concerning the position of stress in a 
word is into those with a fixed stress and those with a free stress. In languages with a 
fixed stress the occurrence of the word stress is limited to a particular syllable in a 
polysyllabic word. In languages with a free stress the position is not confined to a 
specific place in the word. In one word it may fall on the first syllable, in another on the 
second syllable, in the third on the final syllable [8, 124]. The word stress is fixed in 
Armenian and as a rule falls on the vowel of the last syllable. At the same time it is 
shifting (movable): when new syllables are added to the word, the stress is always shifted 
onto the final syllable, e.g. բնակարա'ն - բնակարանայի'ն - բնակարանաշինու-
թյու'ն. The word stress is free and shifting in English, performing the semantic function 
of differentiating lexical units, parts of speech, grammatical forms, e.g. 'contrast – 
con'trast, 'habit – ha'bitual, 'music –mu'sician [8, 125]. In disyllabic words it is mainly 
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the first syllable that bears stress. In polysyllabic words as a rule the stress falls on the 
third syllable from the end, e.g. 'many, 'better, 'summer, 'victory. In compound nouns it 
is usually the first syllable that is stressed for the reason that double stress may change 
the meaning, e.g. a 'dancing girl (պարուհի) – a 'dancing 'girl (պարող աղջիկ). It is 
necessary to take into consideration that in spoken English the accentual and syllable 
structures may undergo some alterations [1, 256]. In Armenian a number of deviations 
from the accentuation rules are observed. If the final syllable of the compound word is 
schwa (e.g. դուստ(ը)ր) or an open syllable formed by ը (e.g. հեքիա-թը) the vowel of 
the penultimate syllable is stressed, e.g. կա'յսր, ա'ստղ, հաղա'րջը, վա'գր) [5, 11-12]. 
In general, stress may fall on meaningful words if they are preceded by negative 
prohibitive particles, e.g. մի' գնա, մի' կեր, չե'մ գնա [3, 120-121]. In some copulative 
compounds the stress falls on the first syllable. These compounds once used to be 
juxtaposed compounds where the final second component was not stressed and sided 
with the stressed first component, e.g. մի'թե, նու'յնիսկ, նու'յնչափ, ե'րբևիցէ, ե'րբևէ. 
In such words certain tendency of stress-shifting onto the final syllable is noticed [6, 37]. 
If the word expressing emphatic or interrogative-relative meaning is composed of two 
(rarely more) components (e.g. որ+երերդ, մի+միայն), the final vowel of the first 
component or the only syllabic vowel is stressed, e.g. նա'մանավանդ, ո'րևիցե, 
քանի'երորդ. In juxtaposed compounds (e.g. ծափ տալ, փոքր-ինչ) in most cases the 
first component is stressed, e.g. ուշքի' գալ, գլու'խ տալ, վա'ր անել . [5, 11-12]. In some 
loan words, especially proper names, the stress does not fall on the last syllable and the 
word is stressed according to the established accentuation rules of that language, e.g. 
Եսե'նին - Եսե'նինի, Պե'լե - Պե'լեի. However, in the oblique forms and in derivatives 
of these loan proper names, the stress is shifted onto the final syllable, e.g. Չի'լի - 
չիլիացի', Պե'րու - պերուակա'ն.  

In a number of words, especially in ordinal numerals and demonstrative pronouns, 
various manifestations of word stress are observed in literary Armenian. In words such 
as երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, այսպես, այդքան, այդչափ, այսքան, the word 
stress may fall both on the initial and final syllables. The common variant is word-final 
position, however, the highlighting is more noticeable when the word acts as an ending 
of opposition or is the bearer of logical stress [4, 121].  

There exist certain factors by which the position of word stress is conditioned in 
English, namely: 

a) The recessive which originally consisted in placing the accent on the initial 
syllable of nouns, adjectives and verbs derived from them and on the root syllable of 
words which belonged to other parts of speech and had a prefix. Recessive stress in ME 
is of 2 subtypes: unrestricted and restricted. Unrestricted recessive is the accent which 
falls on the initial syllable and is observed in the great majority of native English words 
of the type: fa'ther, mo'ther, wo'nder, hu'sband. Restrictive recessive stress falls on the 
root of native English words with a prefix which has no referential meaning now, e.g. 
amo'ng, befo're, forge't, withsta'nd [2, 271-272].  

b) The rhythm of alternating stressed and unstressed syllables gave birth to the 
rhythmical tendency in ME which caused the appearance of the secondary stress in 
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polysyllabic French borrowings, e.g. ˛revo'lution, ˛organi'zation, a˛ssimi'lation. 
Nowadays a great number of variations in the accentual structure of English polysyllabic 
words are observed which are the results of the interrelation of the tendencies. The 
stress on the initial syllable is caused by the diachronical recessive tendency or the stress 
on the second syllable under the influence of the strong rhythmical tendency of the 
present day, e.g. 'hospitable – ho'spitable, 'distribute – dis'tribute, 'aristocrat – a'ristocrat 
[8, 126-127]. 

c) There is a third tendency clearly distinguishable in English word accentuation 
which is called retentive. This is the tendency to retain the accent in a derivative on the 
same syllable on which it falls in the original, parent word. The difference between 
constant and accent and retentive accent consists in that the former remains on the same 
syllable in all the grammatical forms of a word or in all the derivatives from one and the 
same root, whereas retentive stress in a derivative falls on the same syllable on which it 
falls in the parent word, while in other derivatives from the same root it may be shifted, 
e.g. pe'rson – pe'rsonal – perso'nify [2, 278-279]. 

d) The fourth tendency is the semantic one which is a determining factor in the 
accentuation of certain categories of words. The majority of these classes of words have 2 
equally strong stresses, the so-called double-stress or even (level) stress, e.g. 'un'known, 
'over'estimate, 'dark-'green, 'hard-'working, 'sit 'down, 'take 'off, 'twenty-'one, 'forty-
'three [2, 279-280]. 

The next feature according to which the word stress is characterized in English and 
Armenian is the degree of word stress. Linguists usually distinguish 3 degrees of stress in 
the word: primary, secondary and weak.  

As a rule, the word has one primary stress. A number of words especially 
composite ones and words formed by means of հակ(ա), համա, վեր(ա), գեր and other 
prefixes, also bear the second stress, e.g. վե'րերկրյա', վե'րամբա'րձ, հա'կակառավա-
րակա'ն, գե'րհոգնածությու'ն, հե'ծանվավա'զք, մա'կընթացությու'ն [6, 37]. 

In English numerals from 13-19 are pronounced with two primary stresses, e.g. 
'six'teen, 'four'teen. Words with separable prefixes also have two primary stresses, e.g. 
'un'able, 'dis'belief, 'non-'final, 'in'artistic, 'ir'regular, 'ex-'president, 're'organize, 
'under'do, 'anti'war, 'sub-'editor, 'inter'change, 'mis'behave, 'vice-'president, 
'over'anxious, 'pre'war, 'out'do, 'arch'bishop, 'ultra'modern [7, 93-94]. In Armenian the 
secondary stress mainly occurs in compound and juxtaposed words, e.g. սիրտ տալ, 
շուր գալ, գյուղատնտեսական, ամենամարդասիրական [3, 120-121].  

The following feature is the functional aspect of word stress. In general, the 
following functions of word stress are distinguished in all languages: constitutive, 
identificatory or recognitive, and distinctive. Word stress arranges syllables in words, 
thus fulfilling the constitutive function whereas its distinctive function can be traced in 
the oppositions of words consisting of the same morphemes the meaning of which is 
differentiated by word stress, e.g. 'object –ob'ject [9, 138-139]. The recognitive function 
enables the listener to identify the alternation of syllables as an accentual pattern of 
word. Proper accentuation of words facilitates the process of communication whereas 
the mispresentation of the accentual pattern will hinder from effective communication. 
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The constitutive and recognitive functions are typical of both English and Armenian 
whereas the semantic function is displayed in languages which possess free word stress 
(e.g. the English language). The distinctive function of word stress in several languages 
enables to differentiate between the dictionary and grammatical meanings, as a result of 
which the patterns of word-accentuation form oppositions. It's worth mentioning that 
some linguists single out morphological and syntactical functions of word stress. 
According to the morphological function different classes or grammatical forms of words 
are opposed [10, 80], e.g. a 'present – to pre'sent, an 'insult –to in'sult, a 'runaway – to 
'run a'way, a 'dropout – to 'drop 'out. By means of syntactical function compound words 
are differentiated from free syntactical combinations, e.g. a 'goldfish – a 'gold 'fish, a 
'dancing girl – a 'dancing 'girl, a 'blackboard – a 'black 'board, a 'blackbird – a 'black 
'bird. In Armenian this function of word stress is not observed. 

In conclusion, we would like to make mention of the fact that the contrastive 
overview of word-accentuation in English and Armenian, enabled us to reveal some of 
the striking similarities and divergences that exist between these languages, namely, the 
force character of stress in both languages as a common feature, and the availability of 
the musical characteristics of the English stress which is not typical of the Armenian 
stress; the fixed-movable positional characteristics of the Armenian word-stress in 
contrast to the English free stress, etc. 
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Անգլերենում Անգլերենում Անգլերենում Անգլերենում ևևևև    հայերենում բառային շեշտի հայերենում բառային շեշտի հայերենում բառային շեշտի հայերենում բառային շեշտի     
որոշ դիտարկումներորոշ դիտարկումներորոշ դիտարկումներորոշ դիտարկումներ    

((((ակնարկային համեմատություն)ակնարկային համեմատություն)ակնարկային համեմատություն)ակնարկային համեմատություն)    
    Մարիկյան ՆունեՄարիկյան ՆունեՄարիկյան ՆունեՄարիկյան Նունե    

ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. ուժային (կամ դինամիկ) շեշտ, երաժշտական շեշտ, 

կայուն շեշտ, շարժական շեշտ, գլխավոր շեշտ, երկրորդական շեշտ, վանկ  
Հոդվածում, ըստ ակուստիկ և կառուցվածքային հատկանիշների (բնույթ, 

դիրք, որակ կամ աստիճան, գործառույթ), ներկայացված է բառային շեշտի ակ-
նարկային համեմատությունը անգլերենում և հայերենում: Ըստ վերը նշված հատ-
կանիշների՝ փորձ է արվել վերհանել երկու լեզուներում նկատված ընդհանրու-
թյունները և տարբերությունները, ինչպես, օրինակ, ուժային շեշտի առկայությու-
նը երկու լեզուներում, ի տարբերություն հայերենի` երաժշտական շեշտի առկա-
յությունն անգլերենում: 

 
 
 

О некоторых наблюдениях словесного ударенияО некоторых наблюдениях словесного ударенияО некоторых наблюдениях словесного ударенияО некоторых наблюдениях словесного ударения 
в английском и армянском языкахв английском и армянском языкахв английском и армянском языкахв английском и армянском языках    

(сравнительный очерк)(сравнительный очерк)(сравнительный очерк)(сравнительный очерк)    
    Марикян НунеМарикян НунеМарикян НунеМарикян Нуне    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
 Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: силовое (или динамическое) ударение, музыкальное 

ударение, неподвижное (или фиксированное) ударение, подвижное ударение, 
главное ударение, второстепенное ударение, слог 

В данной статье представлен обзорный сравнительный анализ словесного уда-
рения в английском и армянском языках по структурно-акустическим признакам 
(природа, место, качество, функция). По вышеперечисленным признакам была сде-
лана попытка выявить основные сходства и различия в обоих языках. Например, 
наличие силового ударения в обоих языках, музыкальный характер ударения в анг-
лийском языке, в отличие от армянского. 
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Some Some Some Some Tips on Syllable STips on Syllable STips on Syllable STips on Syllable Structure tructure tructure tructure TTTTypesypesypesypes    
in English and Ain English and Ain English and Ain English and Armenianrmenianrmenianrmenian    
((((CCCContrastive ontrastive ontrastive ontrastive SSSStudy)tudy)tudy)tudy)    

    Marikyan NuneMarikyan NuneMarikyan NuneMarikyan Nune    
    

    Key words: Key words: Key words: Key words: syllable structure, syllabic, accumulation of consonants (consonant-
accumulations), schwa, syllable division, open syllable, closed syllable 

The explanation of syllable from the functional standpoint in modern linguistics is 
based on several distinctive characteristics regarding the syllable as: a group of phonemes 
of diverse duration and; - a minimal pronounceable unit – the core component of which 
is vowel, wheras, the availability of consonants is not obligatory (however, in certain 
languages this role is attributed to consonants). Our article is concerned with some 
tangible comparative tips on syllable structure types and syllabication rules in English 
and Armenian.  

According to R.Tokhmakhyan in Armenian two main types of syllables are 
distinguished: open (with its four subtypes) and closed (with its twelve subtypes), while 
in English the following main types of syllables are observed: 

1) open (CV) – no 
2) closed (VC) – odd  
3) covered (CV(C) – note  
4) uncovered V(C) – oh, oak [7, 116]. 
In linguistic literature, other syllable types distinguished in English are as follows: 
a.  R-controller (when the single letter r is preceded by a vowel, e.g. whis-per, 

tar-get);  
b. vowel-team (when a combination of two letters forms one vowel sound, e.g. 

cow, boil-ing);  
c. silent e (presented by the pattern VC + silent e, e.g. be-have, shape);  
d. consonant + le (when consonant + le pattern occurs in unstressed final 

syllables, e.g. ta-ble, lit-tle) syllable types are also distinguished in English.  
Tokhmakhyan in his monograph “The Accentuation of Modern Armenian”, - 

singles out the following subtypes of open and closed syllables: 
Subtypes of open syllables: 
a) Syllables formed by means of one vowel, e.g. օղի, առու, ուղի [4, 33]. In 

English the personal pronoun I is formed by one vowel, namely the diphthong [ai]. 
b) CV syllable type. When one or more consonants are adjacent in the middle of a 

word, in case of syllable division the next syllable is formed by means of a consonant and 
a vowel while the preceding consonant or consonants remain in the first syllable, e.g. 
եղ-բայր, ճեղք-վածք, միջ-անցք-ներ [4, 33]. This syllable type is also widely used in 
English, e.g. me [mi:], digest [dai'dჳest], biology [bai'olədჳi]. 
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c) The availability of CCV syllable type was denied by many outstanding 
Armenian linguists. Nowadays, it is widely used in Modern Armenian and is observed 
both in true Armenian words and in borrowings, e.g. թյուր, ձյուն, գյուտ, սյուժե, 
սյուիտ, ժյուրի [4, 33-34]. This syllable type is widely used in English, e.g. spy [spai], try 
[trai], tree [tri:].  

d) CCCV syllable type 
Subtypes of closed syllables: 
a) VC syllable type occurs mainly in initial positions (pre-positions) and in 

monosyllabic words, e.g. աղ, օր, անտառ, աղմուկ, and is rarely used in the middle of 
words at the junction of two vowels, e.g. մի-ակ, ձի-ուկ, քա-ոս, թի-ակ [4, 34].  

b) VCC syllable type occurs in all positions and in monosyllabic words. Its mid 
position in most cases is conditioned by the phenomenon of compounding and is rarely 
used in root words, e.g. ազգ, ինձ, արտ, մի-անձ-նյա, է-ինք [4, 35].  

c) VCCC syllable type 
d) CVC syllable type is one of the most frequently used syllable types in English 

(e.g. top [top], pan [pæn], man [mæn], and in Armenian (it is the second to VC syllable 
type). The widespread character of mentioned syllable types (CVC and VC) is 
conditioned by the mid-position syllable-division rule, according to which, in case of 
consonant-accumulations, the next syllable is always formed by means of one consonant 
+ the vowel following it, e.g. ա-շուն, զան-գակ, եր-դում [4, 35]. 

e) CVCC syllable type, e.g. վարձ, գործ-վածք, հարց [4, 35]. It is also observed in 
English, e.g. hand [hænd], bond [bond]. 

f) CVCCC syllable type 
g) CCVC syllable type has a limited usage in Armenian. Many forms of it 

appeared after the simplification of Old Armenian diphthongs եա or իա, e.g. հյութ, 
բյուր, նյութ [4, 36].  

h) CCVCC syllable type 
i) CCVCCC syllable type 
j) CCCVC syllable type 
k) CCCVCC syllable type 
l) CCCVCCC syllable type [4, 36-37]. 
Consequently, taking into consideration the initial position of consonant-

accumulations in Armenian, Tokhmakhyan presents the general pattern of the 
Armenian syllable in the following shape: ///C/+/C/+/C/V/C/+/C/+/C/// which partly fills 
up the gap in the syllable pattern suggested by G. Jahukyan [4, 37]. The most frequently 
used syllable types in Modern Eastern Armenian and in Modern English are the CV and 
CVC types.  

In Armenian we have words that are composed of “one and a half” (schwa) 
syllable. In such cases in written Armenian the schwa vowel ը is omitted though it is 
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uttered in spoken Armenian, e.g. սկիզբ – ըս-կիզբ, սկսել – ըս-կը-սել, տխմար – 
տըխ-մար, տտիպ – տը-տիպ [5, 33]. Many English words may be pronounced with a 
neutral vowel [ə] before the final sonorant, in this case the latter becomes non-syllabic. 

Compare: arrival – [ə'raivļ] and [ə'raivəl]; division – [di'viჳņ] and [di'viჳən]; 
bottom – ['botm] and ['botəm]; special – ['spe∫ļ] and ['spe∫əl] [6, 87]. Anyway, there are 
many words in English which are spelt with a vowel letter before the final sonorant and 
yet have only one pronunciation – that is with a syllabic final sonorant, e.g. capital – 
['kæpitļ], garden – ['ga:dņ], pardon – ['pa:dņ], As no rules can be formulated as to which 
words spelt with a vowel letter before the final sonorant may be pronounced with a 
neutral vowel sound in the last syllable, it is recommended for the learners of English to 
make the final sonorant always syllabic in such words [6, 87]. 

The beginning of a word has its peculiar phonemic structure in Armenian. It does 
not have two or more consonants with the exception of several types of double 
consonant clusters. Each consonant is followed by the vowel ը, thus forming a schwa, 
e.g. տնկել, տրտունջ, կշտամբել [2, 119]. In contrast to Armenian, accumulations of 
consonants both in initial and final positions is frequently observed in English, e.g. 
structure – ['strλkt∫ə], struggle – ['strλgļ], assumption – [ə'sλmp∫n].  

There is a strict distinction between the written and spoken forms of Armenian. In 
case of word-division the schwa vowel ը is written,- moreover, it is written in the last 
syllable of the precedent line and in the first syllable of the following line, e.g. սըր-
տումս / սրտու-մըս, բըզ-կըտել/բըզկը-տել. Foreign learners very often guided by the 
rules existing in written Armenian, consider our language rich in words overwhelmed 
with consonants, e.g. Մկրտիչ(accumulation of 4 consonants), քրթմնջալ (accumulation 
of 6 consonants), հմտորեն (accumulation of 3 consonants) and many other words with 
two or three consonants in word-initial position. These words are always uttered with 
the schwa vowel ը, which is usually pronounced after the first consonant. In case of the 
availability of four consonants, ը is also pronounced after the second and the third 
consonants [2, 119-120]. 

The number of syllables in the English word can vary from one to eight, e.g. come 
– [kλm], city – [siti], family – ['fæmili], simplicity – [sim'plisiti], unnaturally – 
['λn'næt∫ərəli], incompatibility – ['inkom‚pætibiliti], unintelligibility – 
['λnin‚telidჳibiliti] [7, 116]. The quantity of syllables in the armenian word may vary 
from one to thirteen, depending on the number of vowels in it,  

e.g. հող, այգի, կողմնակի, բարեգործություն, էլէկտրաուլտրաձայնագրու-
թյուն,  

պտղաբանջարաբուծություն, տիեզերահրթիռաշինական [3, 36]. 
In contrast to Armenian in which a syllable is formed by means a vowel(called 

syllabic), in English the sonorants [n, l, m] in final positions are capable of forming a 
syllable together with the preceding noise consonant, e. g written [ritņ], little –[litļ] [1, 
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255]. Sonorants in word-final positions are not syllabic when they are preceded by a 
vowel sound. Compare: Compare: Syllabic sonorants // sadden – ['sædņ], doesn't – 
['dλzņt]  

 Non-syllabic sonorants // sand – [sænd], don't – [dount] [6, 86]. 
 The sonorants may often lose their syllabic structure when they occur in the 

middle of a word before a vowel belonging to a suffix.  
Compare: Syllabic sonorants // listen – ['lisņ], drizzle – ['drizļ]  
 Non-syllabic sonorants // listening – [lis-niŋ], drizzling – ['driz – liŋ] [6, 87]. 
In English a short stressed vowel when separated from the following syllabic sound 

by only one consonant, always occurs in a closed syllable, the syllable boundary being 
within the consonant. In Armenian such limitation of vowel-usage is not observed:  

e.g. money – ['mλni], hotter – ['hot- ə], honey – ['hλn-i] 
 մա-նիր, հո-տեր, հա-նիր [1, 255]. 
Since it is impossible to give a thorough analysis of syllabication peculiarities in 

English and Armenian within the bounds of one article, we tried to give the overview of 
the most striking correspondences and divergences of the syllabic systems of these two 
languages.  
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ՀայերենիՀայերենիՀայերենիՀայերենի    ևևևև    անգլերենիանգլերենիանգլերենիանգլերենի    վանկերիվանկերիվանկերիվանկերի    կառուցվածքայինկառուցվածքայինկառուցվածքայինկառուցվածքային    տեսակներտեսակներտեսակներտեսակներըըըը    
    ((((ակնարկայինակնարկայինակնարկայինակնարկային    համեմատությունհամեմատությունհամեմատությունհամեմատություն))))    

    ՄարիկյանՄարիկյանՄարիկյանՄարիկյան    ՆունեՆունեՆունեՆունե    
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . վանկային կառուցվածք, վանկարար, բաղաձայնների 
կուտակումներ, գաղտնավանկ, վանկաբաժանում, բաց վանկ, փակ վանկ 

Վանկերի կառուցվածքային տեսակների քննության և զուգադրման արդյուն-
քում վերհանվել են հայերենում և անգլերենում դրանց միջև գոյություն ունեցող 
որոշ հիմնական տարբերություններ և ընդհանրություններ: Դրանց թվին են 
պատկանում որպես վանկարար հանդես եկող ձայնորդներով կազմված վանկերի 
առկայությունն անգլերենում և դրանց բացակայությունը հայերենում, բաղա-
ձայնների կուտակումները (բառասկզբում և բառավերջում) անգլերենում (ի տար-
բերություն հայերենի), ինչպես նաև ԲՁԲ և ԲՁ կառուցվածքներով վանկերի հա-
ճախադեպ բնույթը երկու լեզուներում: 

 
 

 
Основные типы слоговых структурОсновные типы слоговых структурОсновные типы слоговых структурОсновные типы слоговых структур    
в английском и армянском языкахв английском и армянском языкахв английском и армянском языкахв английском и армянском языках    

(сравнительный очерк)(сравнительный очерк)(сравнительный очерк)(сравнительный очерк)    
    Марикян НунеМарикян НунеМарикян НунеМарикян Нуне    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: слоговая структура, слогообразующий, скопление соглас-

ных, скрытый слог, слогоделение, открытый слог, закрытый слог 
В результате рассмотрения и сопоставления слоговых структур были выяв-

лены некоторые основные различия и общие черты в английском и армянском 
языках. К их числу относятся наличие в английском языке слоговых структур со 
слогообразующим сонантом и отсутсвие таких типов слоговых структур в армянс-
ком языке, скопление согласных в препозиции и постпозиции в английском (в 
отличие от армянского), а также преобладание слогов со структурой СГС, СГ в 
обоих языках.  
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Կազմությամբ բարդ բայերի արժույթը՝ ըստ Կազմությամբ բարդ բայերի արժույթը՝ ըստ Կազմությամբ բարդ բայերի արժույթը՝ ըստ Կազմությամբ բարդ բայերի արժույթը՝ ըստ     
ննններքերականական արտահայտությաներքերականական արտահայտությաներքերականական արտահայտությաներքերականական արտահայտության    

Մուրադյան Սիլվա Մուրադյան Սիլվա Մուրադյան Սիլվա Մուրադյան Սիլվա     
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... բայակազմություն, կազմությամբ բարդ բայեր, բայի սեռ, 
անցողական բայեր, անանցողական բայեր, միարժույթ բայեր, երկարժույթ բայեր 

Բայի արժութային համակարգը քննելու համար որոշիչ դեր ունեն ոչ միայն 
իմաստաքերականական, այլ նաև կազմության առանձնահատկությունները: 

Բառակազմական յուրօրինակ համակարգ են ներկայացնում բայական հա-
մադրական բարդությունները: Ելնելով մեր՝ արժույթի ուսումնասիրության նպա-
տակներից՝ այս բարդությունների համար հստակ ընդունում ենք երկու բաղադ-
րիչ՝ որպես բաղադրության անմիջական կազմիչներ. դրանցում գերադասը վեր-
ջին բայական բաղադրիչն է, որը բաղադրությունից դուրս ինքնուրույն բայական 
բառույթ է, իսկ նրանից առաջ ընկած բաղադրիչը, անկախ նրա կազմությունից, 
դիտում ենք իբրև մեկ բառային միավոր: 

Բայական համադրական բարդությունները, ըստ նրանց մեջ եղած հիմնա-
կան ձևույթների քանակի, լինում են երկբաղադրիչ (գունազրկել, պատճենահա-
նել, հնչյունափոխել և այլն), եռաբաղադրիչ (էլեկտրալուսանկարել, լուսանկարա-
հանել, ծաղկաշղթայազարդել, կինոդերակատարել, ռադիոլուսանկարել և այլն): 
Նշվածներից գերակշռողը երկբաղադրիչ կազմություններն են։ Բայական բարդու-
թյուններին բնորոշ են ինչպես հոդակապով (գունանկարել, մշուշապատել, 
վճռաբեկել, վտանգազերծել և այլն), այնպես էլ անհոդակապ համադրական հիմ-
քերը (ջրքամել, թերբեռնել, երկպառակտել, բախտորոշել, գործուղել և այլն): Նկա-
տելի է, որ անհոդակապ հիմքերով կազմությունները սակավաթիվ են: 

Բառակազմական ուսումնասիրությունները փաստում են, որ բարդ բառերի 
առաջացումը լեզվական կաղապարների աստիճանական գործընթաց է, որի ըն-
թացքում բառակապակցության՝ ինքնուրույն գործառույթով օժտված միավորները 
սերտաճում են՝ դառնալով լեզվական մեկ միավոր [1, 4, 6, 12, 15, 16, 18]: Այդպես 
նաև լեզվի զարգացման վաղ շրջանում առկա մի շարք բայական հարադրություն-
ներ վերածվում են համադրական բարդությունների՝ արտահայտության պլանում 
մասնակի փոփոխություններ կրելով կամ չկրելով, ինչպես՝ թափ անցանել - 
թափանցել, շուրջ գալ - շրջագայել, ունկն դնել - ունկնդրել, ձեռն արկանել - 
ձեռնարկել, դատ վարել - դատավարել, գերի վարել - գերեվարել, ակն ածել - 
ակնածել, ակն առել - ակնառել, կէտ դնել - կետադրել [9, 88-89]: 

Ա. Մարգարյանը բայական գերադաս անդամով իսկական բարդությունների 
ներշարահյուսական բարդ ու բազմազան հարաբերությունների արտահայտու-
թյունը բացատրում է բայի՝ բազմազան երևույթների, իրողությունների հետ կապ-
ված լինելու հանգամանքով [15, 147-148]: Հ. Հարությունյանն իրավացիորեն նշում 
է, որ կառավարումը քննելիս պետք է նկատի ունենալ շարահյուսորեն վերլուծելի 
բարդ բայերի կառավարման առանձնահատկությունները, որոնց վերջին բայա-
կան բաղադրիչը, առանձին վերցրած, ինքնուրույն կառավարող բայ է, իսկ նա-
խադաս անվանական բաղադրիչը՝ այդ բայի խնդիրը [10, 113-114]:  
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Կազմությամբ բարդ համադրական բայերը ժամանակակից արևելահայերե-
նի բայական բառապաշարում բազմաթիվ են: Դրանք հիմնականում կազմվում են 
«անուն կամ մակբայ + բայ» ներձևաբանական կաղապարով, որտեղ առաջին բա-
ղադրիչը գործածվում է տարբեր շարահյուսական իմաստներով՝ կախված երկ-
րորդ բաղադրիչ բայահիմքի սեռից և իմաստից:  

1. «Անուն կամ մակբայ + ներգործական սեռի բայեր», որոնք ձևավորում են 
նոր՝ խնդրառությամբ առնվազն միարժույթ անցողական բայեր: Դրանք արտա-
հայտվում են՝  

1.1. «գոյական + բայ» մասնակաղապարով, ինչպես՝ աղբահանել, բեռնաթա-
փել, թախծապատել, տեղափոխել և այլն: Այս շարքում նկատելի է լույս (լուսա-
զրկել, լուսափայլել և այլն), եզր (եզրապատել, եզրակարել և այլն), զարդ (զարդա-
նախշել, զարդադաջել և այլն), զենք (զինաթափել, զինագրավել և այլն), թև (թևա-
հատել, թևակոխել և այլն), ծաղիկ (ծաղկաթովել, ծաղկանկարել և այլն), հույս 
(հուսատրել, հուսախաբել և այլն), միտք (մտաբերել, մտազննել և այլն), շուրջ 
(շրջադիտել, շրջահոսել և այլն), ջուր (ջրքամել, ջրցողել և այլն) գոյական-բաղադ-
րիչների ակտիվություն: Գոյական բաղադրիչը կարող է լինել. 

1.1.1. ուղիղ խնդիր 1, որը բարդություններում կապակցվում է հիմնականում 
խնդրառությամբ միարժույթ անցողական բայերի, ինչպես՝ դիմանկարել2 «դեմքը 
նկարել», էջանշել «էջը նշել», սահմանագծել «սահմանը գծել՝ որոշել», կրոնափո-
խել «կրոնը փոխել տալ», վկայաբերել «որպես վկայություն բերել» և այլն:  

Սակայն բացառիկ դեպքերում «ուղիղ խնդիր + ներգործական սեռի բայ» կա-
ղապարով բարդությունները ձևավորում են անանցողական բայեր: Այս դեպքում 
բայական բաղադրիչը կապակցվում է այնպիսի իմաստով առաջնաբաղադրիչի 
հետ, որով բարդության նոր նշանակությունը չեզոքացնում է բայի անցողական 
իմաստը, և բարդությունը սեռի խնդիր առնելու տեսանկյունից դառնում է արժու-
թազուրկ, ինչպես՝ բնակափոխել «բնակության տեղը փոխել», թևաբախել «թևերը 
շարժել, թափահարել», թեյըմպել «թեյախմությամբ զբաղվել», վշտակրել «վիշտ 
կրել», խոստումնադրժել «խոստումը դրժել, չպահել», ծխարձակել «ծուխ ար-
ձակել», ծլարձակել «ծիլ արձակել», մահասփռել «մահ սփռել, տարածել» և այլն: 
Հմմտ.՝ Եվ նրանք բոլորն էլ, ամեն մեկն իր կողմից դիմանկարում է իր Կոմիտա-
սին (ՊՍ, 129): Այս զորական մտահոգություններից ավելի Ատոմին մտատանջում 
էին ներքին, հոգեկան տարակուսանքները (ԴԴ) 3* և Թպրտում է նա, խոլ թևաբա-
խում իմ ձեռքերի մեջ.... (ՍԿ) *: Եվ ահա արյունով ու արցունքով շաղախված 

                                                                 
1 Ըստ Գ. Ջահուկյանի՝ բարդ բայերի գոյականական լրացման ամենատարբեր շարա-

հյուսական պաշտոններից գերակշում է ուղիղ խնդրի պաշտոնը (տե՛ս Գ. Ջահուկյան, Ժա-
մանակակից հայոց լեզվի իմաստաբանություն և բառակազմություն, Երևան, 1989թ., էջ 223): 

2 Բայերի սեռի և ներշարահյուսական հարաբերությունների վերլուծությունները կատա-
րել ենք՝ հիմնվելով հետևյալ բառարանների բացատրությունների վրա՝ «Ժամանակակից 
հայոց լեզվի բացատրական բառարան», Երևան, հ. 1-4, 1969-80թթ., Է. Աղայան, «Արդի հայե-
րենի բացատրական բառարան», Երևան, 1976թ., Ստ. Մալխասեանց, «Հայէրեն բացատրա-
կան բառարան», հ. 1-4, Երևան, 1944-45թթ.: 

3 Այսուհետ ԱՐԵՎԱԿ-ից (http://www.eanc.net/EANC/search/?interface_language=am) քաղ-
ված օրինակները կուղեկցվեն աստղանիշով *: 
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ձյուն-սառույցների միջից առաջինը նա ծլարձակեց.... (ՍԿ)*:  
1.1.2. Հանգման անուղղակի խնդիր, որը բարդություններում կապակցվում է 

հիմնականում խնդրառությամբ երկարժույթ անցողական բայերի, ինչպես՝ տար-
րալուծել «մասերի բաժանել», վանկալուծել «վանկերի բաժանել», նպատակամղել 
«նպատակին մղել՝ ուղղել», զինավարժել «զենքի վարժեցնել», էջաբաժանել «էջերի 
բաժանել», հաշվակցել «հաշվին կցել՝ ավելացնել», վաճառահանել «վաճառքի հա-
նել», պաշտոնակարգել «պաշտոնի կարգել՝ նշանակել», շրջադասել «շրջադասու-
թյան ենթարկել» և այլն:  

1.1.3. Միջոցի անուղղակի խնդիր, որը բարդություններում կապակցվում է 
հիմնականում խնդրառությամբ երկարժույթ անցողական բայերի, ինչպես՝ սառ-
ցապատել «սառույցով պատել», շուշանազարդել «շուշաններով զարդարել», մո-
մազօծել «մոմով զօծել», խավածածկել «խավով ծածկել», արծաթաջրել «արծաթյա 
լուծույթով պատել», ծխաքողարկել «ծխածածկույթով քողարկել», կացնահատել 
«կացնով կտրել՝ հատել», կետանշել «կետերով նշել», բետոնապատել «բետոնով 
պատել՝ ծածկել՝ սալարկել», զարդագործել «զարդերով հյուսել՝ գործել» և այլն:  

1.1.4. Անջատման անուղղակի խնդիր, որը բարդություններում կապակցվում 
է հիմնականում խնդրառությամբ երկարժույթ անցողական բայերի, ինչպես՝ իշ-
խանազրկել «իշխանությունից զրկել», աղազերծել «աղից զերծել», կապանքազեր-
ծել «կապանքից ազատել», լծարձակել «լծից արձակել», ձերբազատել «կաշկան-
դումից ազատել» և այլն:  

Բայական բաղադրիչ հիմքերին բառակազմական կաղապարներում լրաց-
նում են տարբեր խնդրային հարաբերություններ: Սակայն կան բայեր, որոնք հիմ-
նականում գործածվում են արտահայտության միևնույն պլանն ունեցող խնդրին 
զուգահեռ: Այսպես՝ միջոցի խնդիր բաղադրիչ ունեցող բարդություններում հաճա-
խադեպ պատել բայով, ըստ մեր հաշվումների, կազմվել են մոտ 120 բարդություն-
ներ, զարդարել բայ-բաղադրիչով՝ մոտ 50 բարդություններ: Անջատման խնդիր 
ունեցող բարդություններում կապակցելիության ակտիվությամբ առանձնանում են 
զրկել և զերծել բայերը: Սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ սրանք նույնպես միա-
նշանակ չեն և կարող են կապակցվել նաև այլ խնդրային հարաբերությամբ լրա-
ցումների հետ, ինչպես՝ երեսապատել «առարկայի երեսը պատել՝ ծածկել», եզրա-
զարդել «եզրերը զարդարել», գաղտնազերծել «գաղտնիքը ի հայտ հանել» և այլն:  

1.1.5. Տեղի պարագա, որը բարդություններում կապակցվում է հիմնականում 
խնդրառությամբ միարժույթ անցողական բայերի, ինչպես՝ հրասուզել «կրակի մեջ 
սուզել», հիմնաշրջել «հիմքից շրջել՝ շուռ տալ», մտապահել «մտքում պահել», ըն-
ծայագրել «ընծայվող իրի վրա մակագրել», գետառաքել «գետի հոսանքով ուղար-
կել՝ փոխադրել», լուսանցանշել «լուսանցքում նշում կատարել», կենտրոնադրել 
«կենտրոնում դնել՝ տեղավորել», մտազննել «մտքում զննել՝ քննել», հայրենավտա-
րել «հայրենիքից վտարել» և այլն:  

Անդրադառնալով բարդ բայերի կառավարմանը՝ Հ. Հարությունյանը նշում է. 
«Նման բայերի նկատմամբ (զօծել և ոսկեզօծել, զերծել և աղեզերծել) պետք է ունե-
նալ տարբերակված մոտեցում. քանի որ նրանց անվանական բաղադրիչն ունի 
տարբեր հոլովական իմաստներ, բայը զրկվում է այդ իմաստով լրացում առնելու 
հատկությունից, հետևաբար հիշյալ բարդ բայերը հանդես են գալիս իբրև բայա-
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կան առանձին միավորներ՝ տարբերվելով վերջին բայական բաղադրիչից արժույ-
թով» [9, 113]:  

 Այսպես՝ բայական գերադաս բաղադրիչով բարդությունները տարբեր ներ-
քին խնդիրներին զուգահեռ պահպանում են այլ իմաստով նույն խնդիրն առնելու 
հատկանիշը, ինչպես՝ 

ա) հանգման անուղղակի խնդիր, օրինակ՝ Որոշակի դարձավ քիմիական 
վերլուծության խնդիրը՝ նյութը տարրալուծել բաղադրիչների և որոշել նրանց ինք-
նությունը (ՀՍՀ, 11, 408): ….չեն կարողացել բոլոր աշխատողների ջանքերը նպա-
տակամղել վերակառուցմանը, ձեռնարկությունների աշխատանքի արդյունավե-
տության, որակի բարձրացմանը, տնտեսական նոր մեխանիզմի արմատավոր-
մանը.…(Գարուն, 1987.07.30.    #90)*: 

բ) Միջոցի անուղղակի խնդիր, օրինակ՝ Հերթափոխի պետը զարմացել և 
ուրախացել էր, տեսնելով, որ ութը վագոնիկ բետոնի շաղախով ահագին տարա-
ծություն էր բետոնապատել (ՍՎ)*: ....գաղութարարները քաղաքները կառուցա-
պատել են ժամանակակից տիպի շենքերով (ՀՍՀ, 9, 44): 

գ) Անջատման անուղղակի խնդիր, օրինակ՝ Նրա նպատակն էր բարոյական 
արատներից ձերբազատել մարդկային հասարակությունը.... (ՀՍՀ, 3, 301): ....Հա-
յաստանի քաղաքացու պատիվն արատավորելու համար Ա. Երիցյանին և Ա. Ի-
գիթյանին ընդմիշտ որակազրկել մրցավարական գործունեությունից և հեռացրել 
ՀՖՖ համակարգից (Առաւօտ, 2008.07.04    )*:  

դ) Տեղի պարագա, օրինակ՝ Հրաժեշտի պահին կուշտ ծիծաղեցին, Քլինգզո-
րը այդ ամենը մտապահեց իր սրտի խորքում (ՀՀ)*: Նա առաձնանում էր շատերից 
թատերական արվեստի բնականությամբ ու անմիջականությամբ, որի շնորհիվ 
լայն հանդիսատեսը նրան սիրում ու մտապահում էր իր հուզաշխարհում (Ազգ, 
2003.12.24)*: 

Բառաբաղադրիչների սերտաճման հետևանքով կազմությամբ բարդ մի շարք 
բայեր ներքին խնդրին զուգահեռ առնում են լրացում՝ արտահայտված նույն բա-
ռով կամ հոմանիշ բառով, օրինակ՝ վիրակապել «վերքը կապել», ախտորոշել «հի-
վանդությունը որոշել», զինավառել «զինել, զենք ու զրահ հագցնել», խաչակնքել 
«խաչով կնքել», ծխապատել «ծխով պատել»: Օրինակ՝ .....ծնկի եկած Արևհատը 
վիրակապում էր վերքը (ԶԽ)*: .....Ուրսուլան բնազդաբար ճշգրիտ ախտորոշեց հի-
վանդությունը (ԳՄ)*: Խորամանկ Մերուժանը.....շատ զինվորների էր զինավառել 
իր զենքով ու համազգեստով..... (ՍՀ)*: Եպիսկոպոսը ձեռքի խաչով սկսում է խա-
չակնքել նավամատույցում հավաքվածներին (ԳՄ)*: Նա արբեցուցիչ ծխանյութով 
ծխապատել է մարդկանց աչքերը (ՆԳ)*: 

1.1.6. Ձևի պարագա, ինչպես՝ մտաստեղծել «մտքով ստեղծել»: 
1.1.7. Կան բարդություններ, որոնց ներշարահյուսական գործառույթների 

որոշումը երկբայության տեղիք կարող է տալ, որի պատճառը բառաբաղադրիչնե-
րի իմաստի մթագնումն է: Այս մասնակաղապարում գոյական բաղադրիչը բազմի-
մաստ է, կարող է հանդես գալ մեկից ավելի իմաստային նրբերանգներով, ինչպես՝  

ա) ուղիղ խնդիր և անջատման անուղղակի խնդիր, ինչպես՝ թունազերծել 
«1.թույնը հեռացնել, 2.թույնից անվնաս դարձնել», գնազրկել «1.գինը կոտրել, 
2.գնից զրկել», շղթայազերծել «1. շղթաները՝ կապանքները քանդել, 2. շղթաներից 
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ազատել», ձևալուծել «1. ձևից գցել, 2. ձևը խախտել», 
բ) ուղիղ խնդիր և միջոցի անուղղակի խնդիր, ինչպես՝ հուսավառել «1. հույ-

սեր վառել, 2. հույսերով լցնել», դիապատել «1. դիակը պատել՝ պատանքների մեջ 
փաթաթել, 2. դիակներով պատել», նշագծել «1. նշաններ դնել, 2. նշաններով՝ կե-
տերով գծել», 

գ) ուղիղ խնդիր և տեղի պարագա, ինչպես՝ արմատահատել «1. արմատները 
կտրել, 2. արմատից կտրել», 

դ) միջոցի անուղղակի խնդիր և ձևի պարագա, ինչպես՝ խաչակնքել «1. խա-
չով կնքել, 2. խաչի նշանով կամ խաչաձև նշանով կնքել՝ օրհնել», 

ե) նպատակի պարագա և տեղի պարագա, ինչպես՝ հիշատակագրել «1. 
հիշելու համար գրել, 2. հիշատակարանի մեջ մտցնել»: 

1.2. «Ածական + բայ» մասնակաղապարում զգալի թիվ են կազմում թերի, 
ամուր, բարի, բռնի, գեղեցիկ, երկար, խոր, մաքուր, նոր, նուրբ ածականներով 
կազմությունները, որոնք հանդես են գալիս մակբայական խոսքիմասային 
նշանակությամբ4: Ածական բաղադրիչը կարող է լինել. 

1.2.1. չափի պարագա, ինչպես՝ նորազարդել «նորից՝ վերստին զարդարել», 
թերակշռել «թերի՝ պակաս կշռել», լիակշռել «լրիվ՝ առանց պակասի կշռել» և այլն,  

1.2.2. ձևի պարագա, ինչպես՝ ամրափակել «ամուր փակել», բռնագանձել 
«հարկադրաբար գանձել՝ ստանալ», գեղագծել «գեղեցիկ գծել», մաքրակարել 
«մաքուր կարել», լիաբեռնել «լիովին բեռնել», խորաքննել «խոր կերպով քննել», 
նրբատաշել «նուրբ կերպով տաշել» և այլն,  

1.2.3. նպատակի պարագա, ինչպես բարենորոգել «նորոգել՝ լավացնելու 
նպատակով», բարեփոխել՝ «լավացնելու՝ բարվոքելու նպատակով փոփոխություն 
մտցնել» և այլն, 

1.2.4. ածական բաղադրիչը կարող է հադես գալ նաև փոխանվանական կի-
րառությամբ՝ ուղիղ խնդրի նշանակությամբ, ինչպես՝ նորակերտել «նորը՝ նոր 
բանը կերտել», խորաչափել «խորությունը չափել» և այլն: 

1.3. «Մակբայ + բայ5» մասնակաղապարում կապակցելիության լայն հնարա-
վորությամբ առանձնանում են ժամանակակից արևելահայերենի ակտիվ բառա-
պաշարի որոշ մակբայներ, ինչպես՝ առաջ, հետ, կանուխ, կես, կրկին, շուրջ6: 

                                                                 
4 Ըստ Գ. Ջահուկյանի՝ նման կազմություններում մակբայի գործառույթով հանդես եկող 

ածականները գալիս են փոխարինելու մակբայներին, (տե՛ս Գ. Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 223): 
5 Անդրադառնալով բարդ բայերին՝ Գ. Ջահուկյանը նշում է. «Բայական այն բառակա-

պակցությունները, որոնց կաղապարը հաճախակի ընդօրինակվում է բարդությունների մեջ 
առանց գործառական փոփոխության, առաջին հերթին «մակբայ+բայ» կապակցություններն 
են» (տե՛ս Գ. Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 222): 

6 Մ. Աբեղյանը ձևական նշանակությամբ մակբայներով (առաջ, դեմ, հետ, կանուխ, կես, 
կրկին, մեջ, շուրջ) բաղադրված մի շարք կազմություններ ներկայացնում է որպես առաջա-
դիրներով բաղադրություններ  (տե՛ս Մ. Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Ե., 1965, էջ 207-
220): Գ. Ջահուկյանը գտնում է, որ սրանցից առաջ-ը և հետ-ը կարելի է դիտել նաև ածանցա-
կերպներ (տե՛ս Գ. Ջահուկյան, նշվ. աշխ., էջ 223): Ս. Էլոյանի կարծիքով, այս կազմություն-
ները ավելի շատ բարդ բառերի տպավորություն են թողնում և դեռևս չի կարելի ածանցա-
վորներ համարել (տե՛ս Ս. Էլոյան, Ածանցները ժամանակակից հայերենում, Ե., 1963): 
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Մակբայ բաղադրիչը կարող է լինել. 
1.3.1. տեղի պարագա, ինչպես՝ առաջադրել «առաջ քաշել», հետադրել «մի 

բառից հետո դնել», շրջափակել «չորս կողմից փակել՝ պարփակել» և այլն,  
1.3.2. ժամանակի պարագա, ինչպես՝ կանխանկատել «կանխապես՝ նախ-

օրոք նկատել», կանխորոշել «նախապես որոշել, սահմանել» և այլն,  
1.3.3. ձևի պարագա, ինչպես՝ արագագրել «արագ գրել», գաղտնագրել 

«գաղտնի դարձնել» և այլն, 
1.3.4. չափի պարագա, ինչպես՝ կիսածալել «կիսով չափ՝ ոչ լրիվ ծալել», 

կրկնավաճառել կրկին՝ երկրորդ անգամ վաճառել», ավելագրել «գրավոր կերպով 
ավելացնել» և այլն: 

1.4. «Դերանուն + բայ» մասնակաղապարով կազմությունները քանակապես 
քիչ են: Սահմանափակ է նաև դերանունների տարբեր տեսակների մասնակցու-
թյունը բառակազմական այս կաղապարներում: Բացարձակ ակտիվությամբ աչքի 
է ընկնում ինքն անձնական դերանունը: Դերանուն բաղադրիչը կարող է լինել.  

1.4.1. ուղիղ խնդիր, ինչպես՝ ինքնակատարելագործել «ինքն իրեն կատարե-
լագործել», ինքնամեղադրել «ինքն իրեն մեղադրել» և այլն: Այս մասնակաղապա-
րով ձևավորվում են անդրադարձ բայեր: 

1.4.2. Ձևի պարագա, ինչպես՝ ինքնաբեռնաթափել «ինքնաշխատ կերպով 
բեռնաթափել», ինքնագործել «անձամբ՝ ձեռքով սարքել՝ պատրաստել» և այլն: Այս 
մասնակաղապարով ձևավորվում են ներգործական սեռի բայեր: Հանդես են 
գալիս նաև այլաշրջել, այլափոխել բայերը:  

1.5. «Թվական + բայ» մասնակաղապարով ձևավորված բարդությունները 
արտահայտում են հանգման խնդրի հարաբերություն, ինչպես՝ երկփեղկել «երկու 
մասի բաժանել», երկպառակտել «հակառակորդ կողմերի բաժանել», երկճեղքել 
«ճեղքելով երկու մասի բաժանել»: 

1.6. «Բայարմատ + բայ» մասնակաղապարը ենթադրում է բառաբաղադրիչ-
ների և՛ համադասական, ինչպես՝ թողլքել «թողնել ու լքել», լցամղել «ճնշումով 
լցնել ու մղել», կշռադատել «մտքում կշռել՝ դատել՝ քննել» և այլն, և՛ ստորադասա-
կան հարաբերություն՝ արտահայտված ձևի պարագայի իմաստով, ինչպես՝ 
հյուսակցել «հյուսելով կցել», պճնազուգել «պճնելով զուգել», ոլորապնդել 
«ոլորելով պնդացնել՝ ամրացնել», փորագրել «փորելով նկարել՝ գրել», մաքրազտել 
«մաքրելով զտել» և այլն: 

2. «Անուն կամ մակբայ + չեզոք սեռի բայեր»,    որոնք ձևավորում են նոր՝ 
խնդրառությամբ արժութազուրկ կամ առնվազն միարժույթ անանցողական բայեր: 

Բայական համադրական բարդությունների ստեղծման գործում չեզոք սեռի 
բայերը ներգործականների համեմատությամբ բավական պասսիվ են: Այսպիսի 
կապակցությունների մեջ են մտնում հիմնականում միարժույթ չեզոք սեռի այն 
բայերը, որոնք ուժեղ և պարտադիր կառավարմամբ պահանջում են բնության 
խնդիրներ կամ պարագաներ: Դրանք արտահայտվում են՝  

2.1. «Գոյական + բայ» մասնակաղապարով: Գոյական բաղադրիչը կարող է 
լինել. 

2.1.1. ենթակա, ինչպես՝ արյունահոսել «արյուն հոսել», թքահոսել «թուքը 
հոսել», ծառածաղկել «ծաղկել՝ ծաղիկներ տալ», ծաղկափթթել «ծաղիկները փթթել՝ 
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բացվել» և այլն: Այս կազմություններում բաղադրիչների միջև գործում է ստորո-
գումային հարաբերակցություն:  

2.1.2. Հանգման անուղղակի խնդիր, ինչպես՝ եզրահանգել «որևէ եզրակացու-
թյան հանգել» և այլն, 

2.1.3. միջոցի անուղղակի խնդիր, ինչպես՝ լուսարբել «լույսով արբենալ», 
լուսափայլել «լույսով փայլել», զինամրցել «զենքերով մենամարտել», զուգապարել 
«զույգերով պարել», հեռախոսազանգել «հեռախոսով զանգ տալ», ձիարշավել 
«ձիով արշավել» և այլն,  

2.1.4. տեղի պարագա, ինչպես՝ ժայռամագլցել «մագլցելով ժայռն ի վեր 
բարձրանալ», լեռնամագլցել «լեռներ մագլցել» և այլն, 

2.1.5. ձևի պարագա, ինչպես՝ հրապարակախոսել «հրապարակավ խոսել», 
հրահոսել «հրի պես հոսել», հրափայլել «հրի՝ կրակի նման փայլել» և այլն: 

2.2. «Ածական + բայ» մասնակաղապարում ածական բաղադրիչը կարող է 
լինել (այստեղ ածականները հանդես են գալիս մակբայական խոսքիմասային 
նշանակությամբ). 

2.2.1. ձևի պարագա, ինչպես՝ դատարկաշրջել «պարապ-սարապ թրև գալ», 
գեղաճեմել «գեղեցկորեն ճեմել», թերաճել «թերի կերպով աճել», մաքրափայլել 
«մաքրությամբ փայլել» և այլն: 

2.3. «Մակբայ + բայ» մասնակաղապարում մակբայ բաղադրիչը կարող է 
լինել. 

2.3.1. տեղի պարագա, ինչպես՝ առաջադիմել «առաջ գնալ», հետադիմել 
«դեպի հետ դիմել» և այլն,  

2.3.2. ժամանակի պարագա, ինչպես՝ կանխագոյանալ «նախօրոք գոյանալ», 
կանխազգուշանալ «նախօրոք զգուշանալ» և այլն, 

2.3.3. ձևի պարագա, ինչպես՝ կիսաժպտալ «կիսով չափ ժպտալ», հանկար-
ծախոսել «հանպատրաստից խոսել, հանկարծ խոսել» և այլն: 

2.4. «Դերանուն + բայ» մասնակաղապարում դերանուն բաղադրիչը կարող է 
լինել. 

2.4.1. հանգման անուղղակի խնդիր, ինչպես՝ ինքնախոսել «ինքն իր հետ 
խոսել» և այլն, 

2.4.2. ձևի պարագա, ինչպես՝ ինքնահոսել «ինքն իրեն հոսել», ինքնաճել 
«ինքն իրեն աճել» և այլն, 

2.4.3. միջոցի անուղղակի խնդիր, ինչպես՝ ինքնահրապուրվել՝ «ինքն իրենով 
հրապուրվել» և այլն: 

2.5. «Բայարմատ + բայ» մասնակաղապարում բառաբաղադրիչները կա-
պակցվում են և՛ համադասական, ինչպես՝ թափառաշրջել «թափառել, շրջել», և՛ 
ստորադասական հարաբերությամբ՝ արտահայտված ձևի պարագայի իմաստով, 
ինչպես՝ կքանստել «կքելով՝ ծնկները ծալելով նստել», լողամրցել «լողալով մրցել» 
և այլն: 

3. Կրկնասեռ բայերը, համադրական բարդության բաղադրիչ դառնալով, այդ 
կազմությունների մեջ ևս պահպանում են բայիմաստից բխող տվյալ սեռի քերա-
կանական կարգի արտահայտությունը: Այսպես՝ կոծել կրկնասեռ բայով բա-
ղադրված բախտակոծել «իր բախտի վրա լաց լինել, ողբալ» բայը չեզոք սեռի է՝ 
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ողբալ չեզոք իմաստի արտահայտությամբ, իսկ ռմբակոծել «ռումբերով կոծել՝ 
հարվածել», գանակոծել «սաստիկ ծեծել, գանահարել» բայերը ներգործական՝ 
բախել, խփել իմաստի արտահայտությամբ: Նայել կրկնասեռ բայով բաղադրված 
թերանայել բայը ևս կրկնասեռ է, թերի նայել չեզոք և թերի քննել ներգործական 
իմաստներով: Նմանապես շրջել կրկնասեռ բայի թափառել իմաստն է արտա-
հայտված թափառաշրջել, զբոսաշրջել բայերում, ուստի նրանք չեզոք սեռի են, իսկ 
այլաշրջել, հիմնաշրջել ներգործական սեռի բայերում արտահայտված է շուռ տալ 
ներգործական իմաստը: Խոսել կրկնասեռ բայով ևս հանդիպում ենք թե՛ ներգոր-
ծական, ինչպես՝ գրախոսել, կատակախոսել և այլն, թե՛ չեզոք սեռի բայերի, ինչ-
պես՝ արագախոսել, բարոյախոսել և այլն: 

Բայական համադրական բարդությունների քննությունից պարզվում է, որ 
դրանց կազմության մեջ ավելի հաճախադեպ են գոյականները, մակբայները և 
ածականները: Դերանունները այս շարքում հազվադեպ են՝ չնայած այն հանգա-
մանքին, որ բառակապակցություններում դրանք հաճախադեպ և բազմազան հա-
րաբերություններ ունեն բայերի հետ:  

Բայական գերադաս բաղադրիչները իրարից տարբերվում են գործառական 
և կապակցելիության տարբեր աստիճաններով: Համադրական բարդություններ 
են կազմվում այն բայերով, որոնք իրենց առաջնաբաղադրիչի հետ համադրվելու, 
մի ընդհանուր գործողություն արտահայտելու հատկություն ունեն: Կապակցե-
լիության ակտիվությամբ առանձնանում են ներգործական սեռի բայերը, որոնց 
համեմատությամբ չեզոք սեռի բայական բարդությունները սակավ են: Հատկա-
նշական է, որ ներգործական սեռի բայերը ոչ միայն մեծ թվով գերազանցում են չե-
զոքներին, այլև, պայմանավորված իրենց անցողականությամբ, խնդրառությամբ 
առնվազն միարժույթ են: Վերջիններս էլ ոչ թե հավասար, այլ տարբեր քանակով 
են մասնակցում բայական բարդությունների ստեղծմանը: Գործուն են ներգործա-
կան սեռի հետևյալ բայերը՝ բերել, գծել, գրել, դնել, երգել, զարդարել, զերծել, զրկել, 
թափել, հատել, հանել, նկարել, նշել, որոշել, պատել, փոխել, որոնք հիմնականում 
կապակցվում են արտահայտության միևնույն պլանն ունեցող (նույն շարահյու-
սական պաշտոնը) խնդիրների հետ: Այս բայերի և նրանց հետ պարտադիր և 
ուժեղ կառավարմամբ կապակցվող խնդիրների հաճախակի գործածությունից և 
սերտ կապից առաջացել են մեկ բառային արժեք ունեցող բարդություններ: 

Բայական բարդությունների ներշարահյուսական քննությունը ցույց է տա-
լիս, որ այստեղ արտահայտվում են երբեմնի ինքնուրույն բառերի ամենատարբեր 
շարահյուսական հարաբերություններ: Բայ բաղադրող հիմքով իսկական բարդու-
թյունների ներշարահյուսական առանձնահատկությունների մասին Մ. Աբեղյանը 
նշում է, որ այսպիսի բարդություններով դրսևորվում են ամեն տեսակ հարաբե-
րություններ, որ կարող են արտահայտվել բայական գերադաս անդամի և նրա 
լրացման միջև, և որքան էլ բարդության բաղադրիչների շարահյուսական կա-
պակցության ձևն անհետանում է, շարահյուսական հարաբերության զգացումը 
մնում է [1, 201-207]: Բաղադրության կազմում հանդես եկող բայական գերադաս 
անդամը իրեն ստորադասվող բաղադրիչի նկատմամբ պահպանում է այնպիսի 
շարահյուսական հարաբերություններ, ինչպիսիք նա ունի սովորական բառակա-
պակցություններում։ Հետազոտվող բայերի մեծ մասը, առաջանալով «անցողա-
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կան բայ + խնդիր» և «անցողական բայ + պարագա», «անանցողական բայ + 
խնդիր» և «անանցողական բայ + պարագա» հարաբերությամբ մասնակաղապար-
ներով, դրսևորում է շարահյուսական տարաբնույթ հարաբերություններ և քերա-
կանական զանազան իմաստներ:  

Դառնալով այս կամ այն համադրական բարդության գերադաս բաղադրիչ՝ 
ներգործական և չեզոք սեռի բայերը պահպանում են իրենց ներհատուկ սեռի քե-
րականական կարգի արտահայտությունը, որն արդեն վերաբերում է ողջ բարդու-
թյանը: 

 
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տեսություն, Երևան, 1965թ.: 
2. Աբրահամյան Ա., Բայը ժամանակակից հայերենում, գիրք I, Երևան, 1962թ.: 
3. Աղայան Էդ., Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և խոնարհումը, Երևան, 

1967թ.: 
4. Աղայան Էդ., Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Երևան, 1984թ.: 
5. Աղայան Է., «Արդի հայերենի բացատրական բառարան», Երևան, 1976թ.: 
6. Աճառյան Հ., Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի, Երևան, 1957թ.: 
7. Աճառյան Հ., Հայերեն արմատական բառարան, h. 1, 2, Երևան, 1971թ., 

1973թ.: 
8. Ս. Էլոյան, Ածանցները ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1963թ.: 
9. Խաչատրյան Գ., Գրաբարի վերլուծական բայերի արժույթը, Երևան, 2000թ.: 
10. Հարությունյան Հ., Կառավարումը ժամանակակից հայերենում, Երևան, 

1983թ.: 
11. Ջահուկյան Գ., Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, 

Երևան, 1974թ.: 
12. Ջահուկյան Գ., Ժամանակակից հայոց լեզվի իմաստաբանություն և բառա-

կազմություն, Երևան, 1989թ.: 
13. Ջահուկյան Գ., Հայերեն ստուգաբանական բառարան, Երևան, 2010թ.: 
14. Մալխասեանց Ս., «Հայէրեն բացատրական բառարան», հ. 1-4, Երևան, 

1944-1945թթ.: 
15. Մարգարյան Ա., Ժամանակակից հայոց լեզու, Երևան, 1990թ.: 
16. Մուրվալյան Ա., Հայոց լեզվի բառային կազմը, Երևան, 1955թ.: 
17. Սևակ Գ., Ժամանակակից հայոց լեզվի դասընթաց, Երևան, 1955թ.: 
18. Օհանյան Հ., Ժամանակակից հայոց լեզվի բառապաշարը և նրա 

հարստացման միջոցները, Երևան, 1982թ.: 
19. Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, հ. 1, 2, Երևան, 1836-1837թթ.: 
20. «Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան», Երևան, հ. 1-4, 

1969-1980թթ.:  
21. ԱՐԵՎԱԿ (http://www.eanc.net/EANC/search/?interface_language=am: 
 
 
 



– 56 – 

ՀամառոտագրություններՀամառոտագրություններՀամառոտագրություններՀամառոտագրություններ    
1. ՊՍ – Պարույր Սևակ, Երկերի ժողովածու վեց հատորով, հ. 5, Երևան, 

1974թ.: 
2. ՀՍՀ, 3 – Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 3, Երևան, 1977թ.: 
3. ՀՍՀ, 9 – Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 9, Երևան, 1983թ.: 
4. ՀՍՀ, 11 - Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 11, Երևան, 1985թ.:  
5. ԴԴ – Դերենիկ Դեմիրճյան, ՍԿ – Սիլվա Կապուտիկյան, ՍՎ – Սասուն 

Վարդանյան, ՀՀ – Հեսսե Հերման, ԶԽ – Զորայր Խալափյան, ՊՍ – Պարույր 
Սևակ, ՍՀ – Սարգիս Հարությունյան, ՆԳ – Նիկոլայ Գոգոլ: 

 
    
    
    

Валентность сложных глаголов Валентность сложных глаголов Валентность сложных глаголов Валентность сложных глаголов     
по внутриграмматическим выражениямпо внутриграмматическим выражениямпо внутриграмматическим выражениямпо внутриграмматическим выражениям    

Мурадян СильваМурадян СильваМурадян СильваМурадян Сильва    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: глагольное образование, сложные глаголы, залог глагола, 
переходные глаголы, непереходные глаголы, глаголы, одновалентные глаголы, 
двухвалентные глаголы 

В современном армянском языке сложные глаголы играют важную роль с по-
зиции валентности. Глаголы с присоединением именных частей речи в основном 
сохраняют первичное значение залога глагола. Эти глаголы выражают разные син-
таксические значения внутри глагола, задаваемые залогом и значением.  

 
 
 

The Valency of Compound Verbs in AccordanceThe Valency of Compound Verbs in AccordanceThe Valency of Compound Verbs in AccordanceThe Valency of Compound Verbs in Accordance    
with Intragrammatical Expressionwith Intragrammatical Expressionwith Intragrammatical Expressionwith Intragrammatical Expression    

Muradyan SilvaMuradyan SilvaMuradyan SilvaMuradyan Silva    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: verb formation, compound verbs, verb form, transitive verbs, 
intransitive verbs, monovalent verbs, divalent verbs 

Compound verbs play an important role from the point of view of valency in 
Modern Armenian verb formation. Complex verbs predominantly preserve the 
grammatical voice category of their principal verbal component, expressing various 
syntactic relations derived from the verb meaning.  

    
  



– 57 – 

Գ. Նարեկացու Գ. Նարեկացու Գ. Նարեկացու Գ. Նարեկացու ««««Մատեան ողբերգութեանՄատեան ողբերգութեանՄատեան ողբերգութեանՄատեան ողբերգութեան» » » » երկի երկի երկի երկի     
ժխտական արտահայտությունների արևմտահայերեն և ժխտական արտահայտությունների արևմտահայերեն և ժխտական արտահայտությունների արևմտահայերեն և ժխտական արտահայտությունների արևմտահայերեն և 

արևելահայերեն թարգմանություններըարևելահայերեն թարգմանություններըարևելահայերեն թարգմանություններըարևելահայերեն թարգմանությունները    
ՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյան    ԼիլիթԼիլիթԼիլիթԼիլիթ    
Եղշատյան ԱմալյաԵղշատյան ԱմալյաԵղշատյան ԱմալյաԵղշատյան Ամալյա    

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. տրամաբանական գործողություն, ասույթի ժխտում, 

քերականական միջոց, լեզվական արտահայտություն, , , , հայերենագիտություն, 
վերաբերական, , , , կապակցություն        

Ժխտումը տրամաբանական գործողություն է, որի արդյունքում ելակետային 
ասույթից ստացվում է նոր ասույթ՝ ելակետային ասույթի ժխտում։ Հայերենում 
ժխտումը հանդես է գալիս ինչպես բառային, այնպես էլ քերականական միջոցնե-
րով: Ժխտման լեզվական արտահայտությունը տարբեր դրսևորումներ ունի հայե-
րենի տարբեր շրջաններում և բարբառներում:  

Գրիգոր Նարեկացու ՄատեանՄատեանՄատեանՄատեան-ում ժխտումը կատարվում է ինչպես բառա-
յին, այնպես էլ բառակազմական և քերականական միջոցներով, որոնցից մենք 
սույն հոդվածում առանձնացրել ենք ոչ, չ, միոչ, չ, միոչ, չ, միոչ, չ, մի միավորներով կազմված արտահայ-
տությունները: Վերջիններս գրաբարում կապակցվում էին ոչ միայն բայերին, այլ 
նաև անուն խոսքի մասերին՝ արտահայտելով ժխտականության կամ բացասու-
թյան տարբեր իմաստներ:  

Գ. Նարեկացու ստեղծագործության լեզվական արտահայտության քննու-
թյունը արդիական է այսօր այնքանով, որքանով այն իր համամարդկային էու-
թյամբ աշխարհում գնահատվեց որպես սրբազան գիրք, և այսօր յուրաքանչյուր 
հայերենի ուսուցչի նպատակներից մեկը պետք է լինի ՄատեանՄատեանՄատեանՄատեան-ի համամարդ-
կայնության քննության ուսումնասիրությունն ու ուսուցումը, որն առանց լեզվա-
կան իրակությունների քննության կլինի ինքնանպատակ:  

ՄատեանՄատեանՄատեանՄատեան-ը այն եզակի գրքերից է, որ իր թարգմանություններն ունի ոչ 
միայն աշխարհի տարբեր լեզուներով, այլ նաև արևմտահայերենով և արևելահա-
յերենով, որոնց լեզվական զուգադրական քննությանն ենք անդրադարձել սույն 
հոդվածում՝ նպատակ ունենալով ՄատեանՄատեանՄատեանՄատեան----ի ընթերցանությամբ ամրապնդել 
ինչպես գեղարվեստական, այնպես էլ լեզվաբանական գիտելիքները հայերենա-
գիտության ուսումնասիրության ոլորտում: 

Հայերենի տարբեր շրջանների և ճյուղերի լեզվաբանական համեմատական 
ուսումնասիրությունը կատարել ենք՝ օգտվելով հետևյալ գրքերից. 

1. Գրիգոր Նարեկացի «Մատեան ողբերգութեան», Երևան, 1985թ.,  
2. Գրիգոր Նարեկացի, «Մատյան ողբերգության», Գրաբարից թարգմանեց 

Մկրտիչ Խերանյանը, Երևան, 1960թ.,  
3. Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի, «Մատեան ողբերգութեան», Բուէնոս-Այրէս, 
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Գարեգին եպս. Խաչատրյանի թարգմանութեամբ, 1985թ.: 
Ժխտական արտահայտությունների համեմատական քննությունից պարզ է 

դառնում, որ գրաբարում ոչ, չ, միոչ, չ, միոչ, չ, միոչ, չ, մի մասնիկները օժտված էին կապակցելիական 
տարբեր հնարավորություններով, որոնք ժամանակակից հայերենի երկու գրա-
կան տարբերակներում գնում են դեպի միօրինականացում: Այսպես՝  

1. ՈչՈչՈչՈչ բառը ՄատեանՄատեանՄատեանՄատեան-ում կարող էր կապակցվել ե՛ւ գոյականին, ե՛ւ դիմավոր 
ու անդեմ բայերին, ե՛ւ ածականին, ե՛ւ մակբային:  

1.1. «ՈչՈչՈչՈչ ++++ գոյականգոյականգոյականգոյական» կապակցությունները ե՛ւ արևմտահայ, ե՛ւ արևելահայ 
տարբերակներում թարգմանվել են գրեթե նույնությամբ, ինչպես՝ ոչ ոչ ոչ ոչ 
հանդարտութեամբհանդարտութեամբհանդարտութեամբհանդարտութեամբ    (ՄՈ1, 250) > ոչ հեզութեամբոչ հեզութեամբոչ հեզութեամբոչ հեզութեամբ (ԳեԽ2, 4) // ոչ հեզությամբոչ հեզությամբոչ հեզությամբոչ հեզությամբ (ՄԽ3, 
5), ոչ տաժանմամբոչ տաժանմամբոչ տաժանմամբոչ տաժանմամբ (ՄՈ, 251) > ոչ թէ սաստիկ կարաւտովոչ թէ սաստիկ կարաւտովոչ թէ սաստիկ կարաւտովոչ թէ սաստիկ կարաւտով (ԳեԽ, 5) // ոչ ոչ ոչ ոչ 
անձկությամբանձկությամբանձկությամբանձկությամբ (ՄԽ, 6), ոչ արքայութեաննոչ արքայութեաննոչ արքայութեաննոչ արքայութեանն (ՄՈ, 272) > ոչոչոչոչ    արքայութեանարքայութեանարքայութեանարքայութեան (ԳեԽ, 17) // 
ոչ արքայությանոչ արքայությանոչ արքայությանոչ արքայության (ՄԽ, 29) և այլն: 

ՈչՈչՈչՈչ վերաբերականը հիմնականում կապակցվում է վերացական գոյականնե-
րի հետ: Հատուկ անուններից ոչ վերաբերականին է կապակցվել միայն ՅուդաՅուդաՅուդաՅուդա 
բառը՝ 7-րդ գրքի Քանանու զաւակս և ոչ Յուդայոչ Յուդայոչ Յուդայոչ Յուդայ (ՄՈ, 272) արտահայտության մեջ, 
որը նույնությամբ թարգմանվել է նաև աշխարհաբար, ինչպես՝ Քանանու որդիս և 
ոչ Յուդայիոչ Յուդայիոչ Յուդայիոչ Յուդայի (ԳեԽ, 17), Քանանի զավակս և ոչ Հուդաոչ Հուդաոչ Հուդաոչ Հուդայիյիյիյի    (ՄԽ 29): Հիշյալ դիտարկու-
մը պետք է որ ունենա հեղինակային-գեղարվեստական նպատակ, քանի որ մյուս 
ժխտական արտահայտություններում արդեն հեղինակը հատուկ անունները փո-
խակերպում էր՝ կիրառելով իբրև ածական, ուստի թարգմանիչ հեղինակները 
պետք է պահպանեն հեղինակային նախասիրությունը, ինչպես Մ. Խերանյանը, ի 
տարբերություն Գ. եպս. Խաչատրյանի, օրինակ՝ ոչ ղևտականոչ ղևտականոչ ղևտականոչ ղևտական    (ՄՈ, 297) > ոչ նման ոչ նման ոչ նման ոչ նման 
Ղևիի սերունդՂևիի սերունդՂևիի սերունդՂևիի սերունդ (ԳեԽ, 32) // ոչ ղևտականոչ ղևտականոչ ղևտականոչ ղևտական (ՄԽ, 56): 

Գոյականներին կապակցվող ոչոչոչոչ վերաբերականը թարգմանական տարբե-
րակներում կարող է վերածվել չչչչ-ի կամ չէչէչէչէ-ի՝ անդեմ կառույցից փոխակերպվելով 
դիմավոր կառույցի, ինչպես՝ ոչ երիցութիւն ումեմն ի յումեմնոչ երիցութիւն ումեմն ի յումեմնոչ երիցութիւն ումեմն ի յումեմնոչ երիցութիւն ումեմն ի յումեմն (ՄՈ, 294) > մէկը մէկը մէկը մէկը 
միւսէն չէ աւելի երէցմիւսէն չէ աւելի երէցմիւսէն չէ աւելի երէցմիւսէն չէ աւելի երէց (ԳեԽ, 29) // ոչ մեկը մյուսից ավագագույն չէ ոչ մեկը մյուսից ավագագույն չէ ոչ մեկը մյուսից ավագագույն չէ ոչ մեկը մյուսից ավագագույն չէ (ՄԽ, 52): Ոչ Ոչ Ոչ Ոչ 
վերաբերականը հարադրվել է նաև էէէէ բային՝ արտահայտելով չլինելու գաղափար. 
վերջինս Գ. եպս. Խաչատրյանը թարգմանել է կամկամկամկամ բայի ժխտական խոնարհմամբ, 
իսկ Մ. Խերանյանը՝ գրաբարաշունչ չիքչիքչիքչիք բայով, օրինակ՝ ոչ է շարժողութիւնոչ է շարժողութիւնոչ է շարժողութիւնոչ է շարժողութիւն (ՄՈ, 
290) > չի կայ շարժումչի կայ շարժումչի կայ շարժումչի կայ շարժում    (ԳեԽ, 27) // չիք շարժումչիք շարժումչիք շարժումչիք շարժում (ՄԽ, 48): Օրինակների համեմա-

                                                                 
1 ՄՈ ՄՈ ՄՈ ՄՈ համառոտագրությամբ ներկայացնում ենք Գ. Նարեկացու Մատեան-ի համահա-

վաք բնագրի էջերը [2]: 
2 ԳեԽԳեԽԳեԽԳեԽ համառոտագրությամբ ներկայացնում ենք Գ. Նարեկացու ՄատեանՄատեանՄատեանՄատեան-ի՝ Գարեգին 

եպս. Խաչատրյանի կատարած արևմտահայ թարգմանության էջերը [3]: 
3 ՄԽՄԽՄԽՄԽ համառոտագրությամբ ներկայացնում ենք Գ. Նարեկացու ՄատեանՄատեանՄատեանՄատեան-ի՝ Մկրտիչ 

Խերանյանի կատարած արևելահայ թարգմանության էջերը [4]:  
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տական քննությունից պարզ է դառնում, որ քերականական կաղապարների ավե-
լի բնագրային թարգմանություններ կան արևմտահայ տարբերակում, ինչպես՝ ոչ ոչ ոչ ոչ 
աւծութեամբաւծութեամբաւծութեամբաւծութեամբ (ՄՈ, 312) անդեմ կառույցի թարգմանությունը՝    ոչ թէ օծումի իւղովոչ թէ օծումի իւղովոչ թէ օծումի իւղովոչ թէ օծումի իւղով 
(ԳեԽ, 41) // յուղով չէյուղով չէյուղով չէյուղով չէ (ՄԽ, 72): 

1.2. «ՈչՈչՈչՈչ ++++ ածականածականածականածական», «ոչ ոչ ոչ ոչ + + + + մակբայմակբայմակբայմակբայ»    կապակցությունները նույնպես 
թարգմանվել են նույնությամբ, օրինակ՝ ոչ պակասոչ պակասոչ պակասոչ պակաս (ՄՈ, 267) >    ոչ սակաւոչ սակաւոչ սակաւոչ սակաւ (ԳեԽ, 
15) // ոչ պակասոչ պակասոչ պակասոչ պակաս (ՄԽ, 25), ոչ շարժողական կամ շնչականոչ շարժողական կամ շնչականոչ շարժողական կամ շնչականոչ շարժողական կամ շնչական (ՄՈ, 326) > ոչ շարժուն ոչ շարժուն ոչ շարժուն ոչ շարժուն 
կամ շնչաւորկամ շնչաւորկամ շնչաւորկամ շնչաւոր (ԳեԽ, 50) // ոչ շարժուն կամ շնչավորոչ շարժուն կամ շնչավորոչ շարժուն կամ շնչավորոչ շարժուն կամ շնչավոր (ՄԽ, 88), ոչ ջերմոչ ջերմոչ ջերմոչ ջերմ (ՄՈ, 344) > 
ոչ ջոչ ջոչ ջոչ ջերմերմերմերմ (ԳեԽ, 61) // ոչ ջերմոչ ջերմոչ ջերմոչ ջերմ (էջ 108), ոչ բովանդակապէսոչ բովանդակապէսոչ բովանդակապէսոչ բովանդակապէս (ՄՈ, 270) > ոչ ոչ ոչ ոչ 
բովանդակապէսբովանդակապէսբովանդակապէսբովանդակապէս (ԳեԽ, 15) // ոչ լրիվոչ լրիվոչ լրիվոչ լրիվ (ՄԽ, 27): 

 1.3. «ՈչՈչՈչՈչ + անդեմ բայանդեմ բայանդեմ բայանդեմ բայ» կապակցությունները արևմտահայ, արևելահայ թարգ-
մանություններում տարբեր արտահայտություններ ունեն, ինչպես՝ «ոչոչոչոչ    + + + + անցյալ անցյալ անցյալ անցյալ 
դերբայ դերբայ դերբայ դերբայ > > > > չչչչ    + + + + հարակատար դերբայհարակատար դերբայհարակատար դերբայհարակատար դերբայ // չչչչ    + + + + վաղակատար դերբայվաղակատար դերբայվաղակատար դերբայվաղակատար դերբայ», , , , օրինակ՝ ոչոչոչոչ 
յայտնեցեալյայտնեցեալյայտնեցեալյայտնեցեալ    (ՄՈ, 310) > > > > չէի յայտնըւածչէի յայտնըւածչէի յայտնըւածչէի յայտնըւած (ԳեԽ, 40) // չէի հայտնվելչէի հայտնվելչէի հայտնվելչէի հայտնվել (ՄԽ, 70), ոչ ոչ ոչ ոչ 
համբարձեալհամբարձեալհամբարձեալհամբարձեալ (ՄՈ, 310) > > > > չէի տարածածչէի տարածածչէի տարածածչէի տարածած (ԳեԽ, 40) // չէի բարձրացրելչէի բարձրացրելչէի բարձրացրելչէի բարձրացրել (ՄԽ, 70) և 
այլն: Օրինակներից պարզ է դառնում, որ նման կառույցներում անցյալ դերբայի 
իմաստն արտահայտվել է արևմտահայ տարբերակում հարակատար, իսկ արևե-
լահայ տարբերակում վաղակատար դերբայներով՝ արտահայտված բաղադրյալ 
ժամանակաձևերով: Այս դրույթը, սակայն, չի տարածվում ոչ ցուցեալ էոչ ցուցեալ էոչ ցուցեալ էոչ ցուցեալ է (ՄՈ, 296) 
> չէ գրուածչէ գրուածչէ գրուածչէ գրուած (ԳեԽ, 31) // չի խոչի խոչի խոչի խոսվածսվածսվածսված (ՄԽ, 54) օրինակի վրա, որտեղ երկու դեպքում 
էլ գործածվել է հարակատար դերբայը՝ կրավորական սեռի բայիմաստի պահան-
ջով:  

Եղանակաժամանակային ձևերի պահպանումը նույնպես կարևոր է բնագրի 
թարգմանության ժամանակ, այսպես՝ «ոչոչոչոչ    +    անցյալ դերբայանցյալ դերբայանցյալ դերբայանցյալ դերբայ» կառույցը արևմտա-
հայ թարգմանիչը ներկայացրել է վաղակատար դերբայով կազմված ժամանակա-
ձևով, իսկ արևելահայ թարգմանիչը՝ անկատար ներկա ժամանակաձևով, ինչպես՝ 
ոչ երևեալոչ երևեալոչ երևեալոչ երևեալ (ՄՈ, 331) > > > > չես երևնարչես երևնարչես երևնարչես երևնար (ԳեԽ, 53) // չես երևումչես երևումչես երևումչես երևում (ՄԽ, 93): 

Ի տարբերություն ներկայացված օրինակների՝ ոչ կրեսցեսոչ կրեսցեսոչ կրեսցեսոչ կրեսցես    (ՄՈ, 278) > > > > չըկրել չըկրել չըկրել չըկրել 
(ԳեԽ, 20) // չկրելչկրելչկրելչկրել    (ՄԽ, 36) ձևի թարգմանության ժամանակ կատարվել է 
«դիմավոր բայ > անդեմ բայ» փոխակերպում՝ «ոչոչոչոչ    + երկրորդ ապառնիերկրորդ ապառնիերկրորդ ապառնիերկրորդ ապառնի >    չչչչ + անորոշ անորոշ անորոշ անորոշ 
դերբայդերբայդերբայդերբայ» հերթագայությամբ: 

1.4. «ՈչՈչՈչՈչ + դիմավոր բայդիմավոր բայդիմավոր բայդիմավոր բայ» կապակցություններում բայը հանդես է գալիս տար-
բեր եղանակաժամանակային արտահայտություններով, որոնք արևմտահայ, 
արևելահայ թարգմանություններում նույնպես տարբեր արտահայտություններ են 
ունենում, ինչպես՝  

ա. «ոչոչոչոչ +    ներկա ներկա ներկա ներկա > չչչչ    +    ներկաներկաներկաներկա», օրինակ՝ ոչ կաշառիոչ կաշառիոչ կաշառիոչ կաշառի (ՄՈ, 249) > չի կաշառուիրչի կաշառուիրչի կաշառուիրչի կաշառուիր 
(ԳեԽ, 4) // չի կաշառվումչի կաշառվումչի կաշառվումչի կաշառվում (ՄԽ, 4), ոչոչոչոչ    գիտեմգիտեմգիտեմգիտեմ (ՄՈ, 274) > չեմ ճանչնարչեմ ճանչնարչեմ ճանչնարչեմ ճանչնար (ԳեԽ, 18) // 
չեմ ճանաչումչեմ ճանաչումչեմ ճանաչումչեմ ճանաչում (ՄԽ, 31) և այլն:  
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բ.    «ՈչՈչՈչՈչ +    ներկա > ներկա > ներկա > ներկա > ոչ ոչ ոչ ոչ + ներկա ներկա ներկա ներկա // չչչչ +    ենթադրական ապառնիենթադրական ապառնիենթադրական ապառնիենթադրական ապառնի»,    օրինակ՝ ոչ ոչ ոչ ոչ 
ընդունիընդունիընդունիընդունի (ՄՈ, 345) > ոչ կընդունիոչ կընդունիոչ կընդունիոչ կընդունի (ԳեԽ, 62) // չի ընդունվիչի ընդունվիչի ընդունվիչի ընդունվի (ՄԽ, 110), ոչ համբարիոչ համբարիոչ համբարիոչ համբարի 
(ՄՈ, 345) > ոչ կըհամբարուիոչ կըհամբարուիոչ կըհամբարուիոչ կըհամբարուի (ԳեԽ, 62) // չի ամբարվիչի ամբարվիչի ամբարվիչի ամբարվի (ՄԽ, 110):    Սրանց զուգահեռ 
արևմտահայ տարբերակում հանդիպում են կառույցներ, որոնցում «Բայի մը բա-
ցասական ձևը կը շինուի՝ աներևութին ծայրի լլլլ գիրը րէրէրէրէ----ի փոխելով» [1], օրինակ՝ 
ոչ ամբարտաւանիսոչ ամբարտաւանիսոչ ամբարտաւանիսոչ ամբարտաւանիս (ՄՈ, 309) >    չես դժուարանարչես դժուարանարչես դժուարանարչես դժուարանար (ԳեԽ, 38): 

գ. «ՈչՈչՈչՈչ +    երկրորդ ապառնի երկրորդ ապառնի երկրորդ ապառնի երկրորդ ապառնի >    չչչչ +    ըղձականըղձականըղձականըղձական ապառնիապառնիապառնիապառնի», օրինակ՝ ոչ խաբեսցէոչ խաբեսցէոչ խաբեսցէոչ խաբեսցէ    
(ՄՈ, 269) > չըխաբիչըխաբիչըխաբիչըխաբի    (ԳեԽ, 15) // չխաբիչխաբիչխաբիչխաբի    (ՄԽ, 27), ոչ կերպարանեսցիոչ կերպարանեսցիոչ կերպարանեսցիոչ կերպարանեսցի    (ՄՈ, 269) > 
չառնե երեսպաշտչառնե երեսպաշտչառնե երեսպաշտչառնե երեսպաշտ    ձևերձևերձևերձևեր    (ԳեԽ, 15) // չձևանաչձևանաչձևանաչձևանա    (ՄԽ, 27), ոչ անհաւատեսցէոչ անհաւատեսցէոչ անհաւատեսցէոչ անհաւատեսցէ    (ՄՈ, 269) 
> չանհաւատիչանհաւատիչանհաւատիչանհաւատի (ԳեԽ, 15) // չանհավատիչանհավատիչանհավատիչանհավատի    (ՄԽ, 27): 

դ. «ՈչՈչՈչՈչ    + + + + անցյալ անցյալ անցյալ անցյալ >    չչչչ + անցյալանցյալանցյալանցյալ», օրինակ՝ ոչ կիզերոչ կիզերոչ կիզերոչ կիզեր    (ՄՈ, 263) > չայրեցիրչայրեցիրչայրեցիրչայրեցիր    (ԳեԽ, 
12) // չայրեցիրչայրեցիրչայրեցիրչայրեցիր    (ՄԽ 20), ոչ կշտամբեցերոչ կշտամբեցերոչ կշտամբեցերոչ կշտամբեցեր (ՄՈ, 263) > չըկշտամբեցիրչըկշտամբեցիրչըկշտամբեցիրչըկշտամբեցիր (ԳեԽ, 12) // 
չկշտամբեցիրչկշտամբեցիրչկշտամբեցիրչկշտամբեցիր    (ՄԽ, 20) և այլն: 

2. ՉՉՉՉ մասնիկը ՄատեանՄատեանՄատեանՄատեան-ում կապակցվել է միայն անդեմ և դիմավոր բայե-
րին, որոնք հիմնականում թարգմանվել են դիմավոր կառույցներով, ինչպես՝  

«չչչչ    +    դիմավոր բայ դիմավոր բայ դիմավոր բայ դիմավոր բայ >    չչչչ    + դիմավոր բայդիմավոր բայդիմավոր բայդիմավոր բայ», օրինակ՝ չմաղթեցիչմաղթեցիչմաղթեցիչմաղթեցի (ՄՈ, 310) > > > > 
չաղաչեցիչաղաչեցիչաղաչեցիչաղաչեցի (ԳեԽ, 40) // չաղաչեցիչաղաչեցիչաղաչեցիչաղաչեցի (ՄԽ, 70) և «չչչչ + անդեմ բայ անդեմ բայ անդեմ բայ անդեմ բայ >    չչչչ + դիմավոր բայդիմավոր բայդիմավոր բայդիմավոր բայ», , , , 
օրինակ՝ չերկնչիլչերկնչիլչերկնչիլչերկնչիլ (ՄՈ, 251) > երկիւղդ չթափանցէչթափանցէչթափանցէչթափանցէ (ԳեԽ, 5) // չթափանցիչթափանցիչթափանցիչթափանցի երկյուղդ 
(ՄԽ, 7): 

ՉՉՉՉ մասնիկը ՄատեանՄատեանՄատեանՄատեան-ում կիրառվել է նաև իբրև բառակազմական ձևույթ. 
վերջինս արևմտահայերենում փոխակերպվել է անանանան---- նախածանցի, իսկ արևելա-
հայերենում՝    «չչչչ    +    գրաբարյան անցյալ դերբայգրաբարյան անցյալ դերբայգրաբարյան անցյալ դերբայգրաբարյան անցյալ դերբայ» կաղապարի, օրինակ՝ չէութիւննչէութիւննչէութիւննչէութիւնն    
(ՄՈ, 269) > անգոյանգոյանգոյանգոյ    (ԳեԽ, 15) // չեղյալչեղյալչեղյալչեղյալ    (ՄԽ, 27): 

3. ՄիՄիՄիՄի՛ միավորը ՄատեանՄատեանՄատեանՄատեան-ում, ինչպես և գրաբարում, արգելականության 
ցուցիչ էր, որը կիրառվում էր ինչպես հրամայական, այնպես էլ ստորադասական 
եղանակների բայաձևերի և գոյականների հետ:  

3.1. Արգելական հրամայականի Արգելական հրամայականի Արգելական հրամայականի Արգելական հրամայականի ձևերը հիմնականում թարգմանվում են նույ-
նությամբ, օրինակ՝ միմիմիմի՛    յաւելուրյաւելուրյաւելուրյաւելուր (ՄՈ, 307) > միմիմիմի՛    աւելցըներաւելցըներաւելցըներաւելցըներ (ԳեԽ, 38) // միմիմիմի՛    
ավելացնիրավելացնիրավելացնիրավելացնիր4 (ՄԽ, 66), միմիմիմի՛    խոցերխոցերխոցերխոցեր (ՄՈ, 307) > միմիմիմի՛    խոցերխոցերխոցերխոցեր (ԳեԽ, 38) // միմիմիմի՛    խոցիրխոցիրխոցիրխոցիր 
(ՄԽ, 66), միմիմիմի՛    դատապարտերդատապարտերդատապարտերդատապարտեր (ՄՈ, 307) > միմիմիմի՛    դատապարտերդատապարտերդատապարտերդատապարտեր (ԳեԽ, 38) // միմիմիմի՛    
դատապարտիրդատապարտիրդատապարտիրդատապարտիր (ՄԽ, 66) և այլն:  

3.2. «ՄիՄիՄիՄի՛ + երկրորդ ապառնի > արգելական հրամայականերկրորդ ապառնի > արգելական հրամայականերկրորդ ապառնի > արգելական հրամայականերկրորդ ապառնի > արգելական հրամայական», օրինակ՝ միմիմիմի՛    
տացեստացեստացեստացես (ՄՈ, 251) >>>> միմիմիմի՛    տարտարտարտար (ԳեԽ, 5), (ՄԽ, 6):  

3.3. «ՄիՄիՄիՄի՛ +    երկրորդ ապառնի երկրորդ ապառնի երկրորդ ապառնի երկրորդ ապառնի >    չչչչ +    ըղձականըղձականըղձականըղձական ապառնիապառնիապառնիապառնի», օրինակ՝ միմիմիմի՛ եղէցեղէցեղէցեղէց    

                                                                 
4 ԱվեԱվեԱվեԱվելացնել լացնել լացնել լացնել բայի արևելահայերեն արգելական հրամայականը պետք է լինի մի՛ մի՛ մի՛ մի՛ 

ավելացրուավելացրուավելացրուավելացրու, սակայն թարգմանիչ հեղինակը կիրառել է անկանոն ձև՝ հանգավորման նպա-
տակով.  Մի՛ ավելացնիր ցավն իմ հեծության և մի՛ տանջիր չարչարվածիս, Մի՛ գանակոծիր 
հարվածյալիս, մի՛ գլորիր ընկածիս..... 
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(ՄՈ, 251) > չմնամչմնամչմնամչմնամ (ԳեԽ, 5) // չլինեմչլինեմչլինեմչլինեմ (ՄԽ, 7), միմիմիմի՛ կտրեցիցկտրեցիցկտրեցիցկտրեցից    (ՄՈ, 271) > չըկտրեմչըկտրեմչըկտրեմչըկտրեմ    
(ԳեԽ, 17) // չկտրեմչկտրեմչկտրեմչկտրեմ    (ՄԽ, 28), միմիմիմի՛ կորուսցէկորուսցէկորուսցէկորուսցէ    (ՄՈ, 311) > չըկորսնցընէչըկորսնցընէչըկորսնցընէչըկորսնցընէ (ԳեԽ, 40) // 
կորուստ չտանիկորուստ չտանիկորուստ չտանիկորուստ չտանի (ՄԽ, 71), միմիմիմի՛    յաղթեսցէյաղթեսցէյաղթեսցէյաղթեսցէ (ՄՈ, 311) > չըյաղթէչըյաղթէչըյաղթէչըյաղթէ (ԳեԽ, 40) // չհաղթիչհաղթիչհաղթիչհաղթի    
(ՄԽ, 71), մի ընկալցիմի ընկալցիմի ընկալցիմի ընկալցի (ՄՈ, 311) > չառնէչառնէչառնէչառնէ    (ԳեԽ, 40) // չառնեչառնեչառնեչառնե    (ՄԽ, 71): Նշված կա-
ռույցը արևմտահայերենում կարող է արտահայտվել նաև լինել լինել լինել լինել բայի ժխտմամբ, 
ինչպես՝ միմիմիմի՛ քամեցիցքամեցիցքամեցիցքամեցից (ՄՈ, 316) > > > > չըլլայ քամեմչըլլայ քամեմչըլլայ քամեմչըլլայ քամեմ (ԳեԽ, 43) // չքամեմչքամեմչքամեմչքամեմ    (ՄԽ, 77), միմիմիմի՛ 
լիցիլիցիլիցիլիցի ինձ երկնել(ՄՈ, 252) > > > > չըլլայչըլլայչըլլայչըլլայ    որ երկնեմոր երկնեմոր երկնեմոր երկնեմ(ԳեԽ, 5) // չլինի որ երկնեմչլինի որ երկնեմչլինի որ երկնեմչլինի որ երկնեմ    (ՄԽ, 7), 

3.4. «ՄիՄիՄիՄի՛ +    անդեմ բայանդեմ բայանդեմ բայանդեմ բայ >    արգելական հրամայական արգելական հրամայական արգելական հրամայական արգելական հրամայական (ժողովրդախոսակցական ժողովրդախոսակցական ժողովրդախոսակցական ժողովրդախոսակցական 
տարբերակտարբերակտարբերակտարբերակ)», օրինակ՝ ....միմիմիմի՛ զանվճար տանջանացն տոյժ... հատուցանելհատուցանելհատուցանելհատուցանել    (ՄՈ, 
252) > տանջանքի տուգանք տանջանքի տուգանք տանջանքի տուգանք տանջանքի տուգանք վճարել միվճարել միվճարել միվճարել մի՛՛՛՛    տարտարտարտար (ԳեԽ, 5) // տանջանքի տուգանք տանջանքի տուգանք տանջանքի տուգանք տանջանքի տուգանք 
վճարել միվճարել միվճարել միվճարել մի՛՛՛՛    տա (ՄԽտա (ՄԽտա (ՄԽտա (ՄԽ 7):  

3.5. «ՄիՄիՄիՄի՛ ++++ գոյականգոյականգոյականգոյական» կապակցությունները ե՛ւ արևմտահայ, ե՛ւ արևելահայ 
տարբերակներում թարգմանվել են ոչ ոչ ոչ ոչ վերաբերականով, ինչպես՝ միմիմիմի՛    ի ի ի ի 
բարկութիւնբարկութիւնբարկութիւնբարկութիւն (ՄՈ, 246) > ոչ բարկութեամբոչ բարկութեամբոչ բարկութեամբոչ բարկութեամբ (ԳեԽ, 10) // ոչ բարկությամբոչ բարկությամբոչ բարկությամբոչ բարկությամբ (ՄԽ, 1):    

4. Ժխտական արտահայտություններ, որոնց թարգմանական տարբերակնե-
րը եզակի են. 

4.1. դիմավոր բայի ժխտումը վերագրվում է խնդրին, ինչպես՝ ոչ փառաւորիսոչ փառաւորիսոչ փառաւորիսոչ փառաւորիս 
երգով (ՄՈ, 255) > երգերով չէերգերով չէերգերով չէերգերով չէ որ կըփառաւորիս (ԳեԽ, 7), երգով չէերգով չէերգով չէերգով չէ որ փառավոր-
վում ես (ՄԽ, 11): 

4.2. Գրաբարյան «անձնական դերանունանձնական դերանունանձնական դերանունանձնական դերանուն + անդեմ բայանդեմ բայանդեմ բայանդեմ բայ» անկանոն ձևը արևե-
լահայ և արևմտահայ թարգմանական տարբերակներում փոխարինվել է կանո-
նավոր ձևերով. «դերանուն դերանուն դերանուն դերանուն +    անդեմ բայ անդեմ բայ անդեմ բայ անդեմ բայ >    չչչչ    +    դիմավոր բայդիմավոր բայդիմավոր բայդիմավոր բայ»,    օրինակ՝ մեղս ինչ 
մեք չունելմեք չունելմեք չունելմեք չունել    (ՄՈ, 302) >    մեղք չունինքչունինքչունինքչունինք    (ԳեԽ, 35) // մեղք    չունենքչունենքչունենքչունենք (ՄԽ, 62):  

4.3. ««««ՈՈՈՈչչչչ    + + + + դիմավոր բայ դիմավոր բայ դիմավոր բայ դիմավոր բայ +    գոյական գոյական գոյական գոյական > > > > զերծզերծզերծզերծ    +    դիմավոր բայ դիմավոր բայ դիմավոր բայ դիմավոր բայ + գոյականգոյականգոյականգոյական»»»»,    օրի-
նակ՝ ոչ ես գրաւելոչ ես գրաւելոչ ես գրաւելոչ ես գրաւել ախտիցախտիցախտիցախտից (ՄՈ, 303) > > > > զերծ եսզերծ եսզերծ եսզերծ ես կիրքէկիրքէկիրքէկիրքէ (ԳեԽ, 36) // զերծ եսզերծ եսզերծ եսզերծ ես որևէ որևէ որևէ որևէ 
ախտիցախտիցախտիցախտից    (ՄԽ, 63): Այս օրինակում առկա է նաև խնդրառության փոփոխություն, 
ինչպես՝ ոչ ես գրաւել ոչ ես գրաւել ոչ ես գրաւել ոչ ես գրաւել բայաձևը պահանջել է տրական հոլովով արտահայտված 
խնդիր, իսկ փոխակերպված զերծ ես զերծ ես զերծ ես զերծ ես արտահայտությունը պահանջել է բացառա-
կանով խնդիր՝ հանգման խնդիր > անջատման խնդիր հակադրամիասնության 
փոխակերպմամբ: 

4.4. Խոսքում ընդունված կրավորական > ներգործական փոխակերպման 
փոխարեն թարգմանություններում կատարվել է կրավորական > չեզոք փոխա-
կերպում, ինչպես՝ «ոոոոչ չ չ չ +    կրավորական սեռի բայկրավորական սեռի բայկրավորական սեռի բայկրավորական սեռի բայ>    չչչչ    +    չեզչեզչեզչեզոք սեռի բայոք սեռի բայոք սեռի բայոք սեռի բայ»,    օրինակ՝ ոչ ոչ ոչ ոչ 
կրինկրինկրինկրին նենգութիւնք (էջ 302) > > > > նենգութեան նշաններ չկան չկան չկան չկան մեջդ (էջ 34) // չկանչկանչկանչկան նեն-
գություններ (էջ 61): 

Արևմտահայ թարգմանական տարբերակում կիրառվել է նաև ժխտական 
խոնարհում > դրական խոնարհում հակադիր փոխակերպումը, ինչպես՝ ոչ ոչ ոչ ոչ 
պարգևեաց պարգևեաց պարգևեաց պարգևեաց աչաց նոցա լոյս    ((((ՄՈ, 285) ՄՈ, 285) ՄՈ, 285) ՄՈ, 285) >    այն ատեն միայն անոնց աչքերուն լոյսը    
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պարգևեցպարգևեցպարգևեցպարգևեց    ((((ԳեԽ, 25), ոչ ԳեԽ, 25), ոչ ԳեԽ, 25), ոչ ԳեԽ, 25), ոչ նախ զհաւատոցն    գրաւ ընկալաւ (ՄՈ 286) գրաւ ընկալաւ (ՄՈ 286) գրաւ ընկալաւ (ՄՈ 286) գրաւ ընկալաւ (ՄՈ 286) > > > > երբ նա 
անոնցմէ հաստատ հաւատքի    գըրաւն ընդունեց (ԳեԽ, 25): գըրաւն ընդունեց (ԳեԽ, 25): գըրաւն ընդունեց (ԳեԽ, 25): գըրաւն ընդունեց (ԳեԽ, 25):     

Ժխտական կառույցների թարգմանությունները առնչվում են նաև խոսքի-
մասային փոխակերպումներին, ինչպես քթթել ականքթթել ականքթթել ականքթթել ական հարադիր բայը ե՛ւ 
արևմտահայերենում, ե՛ւ արևելահայերենում փոխակերպվել է ակնթարթակնթարթակնթարթակնթարթ գոյա-
կանի, վերջինս էլ իր արտահայտությունն է գտել թարգմանություններում՝ «ոչոչոչոչ +    
անորոշ դերբայ անորոշ դերբայ անորոշ դերբայ անորոշ դերբայ >    ոչ ոչ ոչ ոչ +    գոյականգոյականգոյականգոյական» փոխակերպմամբ, , , , օրինակ՝ ոչ քթթելոչ քթթելոչ քթթելոչ քթթել մի ական առ 
նուազութիւն (ՄՈ, 294) > ոչոչոչոչ իսկ ակնթարթ մը մէկը միւսէն երբէք նըւազածնըւազածնըւազածնըւազած    (ԳեԽ, 
29) // ոչ ոչ ոչ ոչ էլ մի ակնթարթ նույնիսկ մեկ-մյուսից նվազ նվազ նվազ նվազ երբևիցե (ՄԽ 52): Սրան 
հակառակ՝ ոչ խնդասոչ խնդասոչ խնդասոչ խնդաս (ՄՈ, 302) կազմությամբ պարզ բայը թե՛ արևելահայերենում, 
թե՛ արևմտահայերենում թարգմանվել է հարադիր բայով, ինչպես՝ ոչ ոչ ոչ ոչ խընդութիւն 
կըկըկըկը պատճառէ պատճառէ պատճառէ պատճառէ քեզ (ԳեԽ, 34) // քեզ ուրախություն չի պատճառումչի պատճառումչի պատճառումչի պատճառում (ՄԽ, 61): 

Ժխտականության արտահայտությունը ՄատեանՄատեանՄատեանՄատեան-ում ավելի քան բազմա-
զան է, որոնցից մենք առանձնացրել ենք ավելի ուշագրավները՝ ուսումնասիրելով 
դրանց ձևային արտահայտությունները ինչպես գրաբարում, այնպես էլ արևելա-
հայերենում և արևմտահայերենում: Ժխտական խոնարհմամբ հեղինակը բնութա-
գրել է ինչպես աստվածային, այնպես էլ մարդկային էությունները: Հետաքրքիր է, 
որ աստվածային էությունը բնութագրող ժխտական բայը կարող է վերագրվել 
մարդկային էությանը, և հակառակը, մարդկային էությունը բնութագրող ժխտա-
կան բայը կարող է վերագրվել աստվածային էությանը:  

Ժխտականության թարգմանական դրսևորումները նույնպես բազմազան են, 
որոնց միջոցով թարգմանիչ հեղինակները ձգտել են ժամանակակից ընթերցողին 
ներկայացնել հեղինակի սրտի խռովքը:  
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արդի հայերէն լեզուի, Վիէննա, 1866թ., 502 էջ:  
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1985թ., 1124 էջ : 
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Восточноармянские и западноармянские переводыВосточноармянские и западноармянские переводыВосточноармянские и западноармянские переводыВосточноармянские и западноармянские переводы    
отрицатеотрицатеотрицатеотрицательных выражений в льных выражений в льных выражений в льных выражений в ««««Книге скорбиКниге скорбиКниге скорбиКниге скорби»»»»    Г. НарекациГ. НарекациГ. НарекациГ. Нарекаци    

 Петросян ЛилитПетросян ЛилитПетросян ЛилитПетросян Лилит    
Егшатян АмалияЕгшатян АмалияЕгшатян АмалияЕгшатян Амалия    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: логическое действие, отрицание высказывания, граммати-

ческое средство, лингвистическое выражение, арменология, субъективная модаль-
ность, сочетание    

Выражение отрицания в «Книге скорби» более чем разнообразно. Среди всего 
множества мы отобрали наиболее примечательные примеры, изучив их форменные 
выражения как в грабаре, так и в восточноармянском и западноармянском языках. 
С помощью отрицательного спряжения автор охарактеризовал как божественную, 
так и человеческую сущность. Особенный интерес представляет то, как с помощью 
отрицательного глагола, определяющего божественную сущность, может быть оп-
ределена сущность человеческая, и наоборот.  

Проявления отрицания в переводах также многообразны. Посредством них 
авторы-переводчики стремились представить читателю слово автора, исходящее из 
глубин его сердца.  

    
    
    

The Translations of Negative Expressions in the “Book of Lamentations” The Translations of Negative Expressions in the “Book of Lamentations” The Translations of Negative Expressions in the “Book of Lamentations” The Translations of Negative Expressions in the “Book of Lamentations”     
by Grigor Narekatsi in Western and Eastern Armenianby Grigor Narekatsi in Western and Eastern Armenianby Grigor Narekatsi in Western and Eastern Armenianby Grigor Narekatsi in Western and Eastern Armenian    

    PetrPetrPetrPetrosyan Lilitosyan Lilitosyan Lilitosyan Lilit    
Yeghshatyan AmalyaYeghshatyan AmalyaYeghshatyan AmalyaYeghshatyan Amalya        

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: logical action, sentence negation, grammatical means, linguistic 

expression, Armenian studies, modifier, word combination    
Negation has an imposing variety of forms in the “Book of Lamentations”, but the 

analysis of the most notable ones attempted in this article focuses on the study of 
structural peculiarities of negation in Old Armenian as well as in Western and Eastern 
Armenian. Through negative verb conjugation, the author characterizes both divine and 
human nature. Interestingly enough, a negative verb specifying divine nature can be 
ascribed to human nature; conversely, a negative verb specifying human nature can be 
ascribed to divine nature. 

The translation of negative forms gives rise to an overwhelming variety of 
interpretations through which translator-authors strive to share their heartfelt thoughts 
with their readers.  
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The Translator as an InterThe Translator as an InterThe Translator as an InterThe Translator as an Inter----CCCCultural Message Mediatorultural Message Mediatorultural Message Mediatorultural Message Mediator    
Jaghinyan NinaJaghinyan NinaJaghinyan NinaJaghinyan Nina    

     
Key words:Key words:Key words:Key words: translation, the translator of the literary text, the source text, the 

translation (the translated text), the interpreter of the source author's thought, cultural 
message mediator, co-author 

Translation is the very expression in target language of what has been said in 
source language fully preserving stylistic and semantic equivalence. Under translation 
we understand mainly the process of translation, as well as the product of the process of 
translation. The professional translator must always consider the literary text from an 
intercultural perspective to become an intercultural expert who mediates between 
different cultures.  

Descriptivist G.Toury states that translation is an activity " which inevitably 
involves at least two languages and two cultural traditions, i.e., at least two sets of norm 
systems on each level. Hermans Th. in his turn argues that "Since translation operates in 
and on existing discourses while fashioning new texts after models belonging to other 
discourses, individual cultures or groups may develop different attitudes with regard to 
these potentially disruptive new arrivals". [1] 

The act of translation is nothing but a form of intercultural communication that 
operates on texts rather than with communicators themselves, and in working on a text, 
translation (as well as the translator) relocates it within another literary tradition with 
its own aesthetic and other values and assumptions that influence the reception of the 
text. [2]  

In rewriting the text for a readership not imagined by the original text sender, the 
translator is involved in a number of mediational activities. 

Translation as intercultural mediation and activity is fundamentally an 
interpretative activity in which the translator engages in creative acts of meaning-
making between languages and cultures. The interpretation of language and culture 
involves not only personal interpretations, but also communicated interpretations as 
well a a selective bridging between these cultures. The translator as mediator and 
message conveyor is an active participant in both cultures who is engaged in performing 
and analysing interpretations both within and across cultural framings. 

Russian theorist V.Komissarov considers that "translation is a complicated and 
many-sided kind of human activity. Though usually people speak about translation 
"from one language on another", actually it is not simply a replacement of one language 
with another. the different cultures, people, ways of thinking. literatures, epochs, levels 
of development, traditions and world vies clash with each other in translation". [3]  

According to M.Brandes, "translation is a kind of language mediation where the 
content of the foreign text (original) is transferred to other language by way of creating a 
communicatively equivalent text in this language". [4]  

Schweitzer states that "Translation can be defined as a unidirectional and two-
phase process of interlingual and intercultural communication, where a secondary text is 
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created on the basis of the primary text subjected to purposeful (" translational") analysis, 
the secondary text replacing the primary one in another language and cultural 
environment". [5] 

In this field, the translator plays an important role in the process of intercultural 
communication, since he/she not only translates the given text, but also interprets the 
cultures, thoughts, intentions of the communicants. As a mediator, the translator always 
tries to explain and highlight the main rules of behaviour and customs of the countries. 
The translator as a text message conveyor should pick up an equivalent for language 
phenomenon which directly reflects another culture. If the translator manages to do his 
best in the translation process, it'll be a great success. 

The translator must have thorough knowledge of the languages (at least two 
languages), cultural background, ability to interpret the text, the background of the 
subject knowledge of techniques, transformations of quality translation. The translator 
decodes messages transmitted in one language and records them in another. It is an inter 
lingual communicative act in which at least three participants are involved; the sender 
of the source (the author of the source language message), the translator, who acts 
individual capacity of the receptor of the source language message and as the sender of 
the equivalent target language ( message), and the receptor of the target language 
(translation). If the original wasn't intended for a foreign language receptor, there is one 
more participant - the source language receptor for whom the message was originally 
produced.  

Translation as an inter lingual communicative act includes two phases: 
communication between the sender and the translator and communication between the 
translator and the receptor of the newly produced target language text. In the first stage, 
the translator acting as a source text (language) receptor, analyses the original message. 
In the second phase, the translator acts as a target language (text) sender, producing an 
equivalent message in the target language and redirecting it to the target language 
receptor. In translation an equivalent (target language) message should necessarily match 
the original. The message produced by the translator, should make the same response in 
the target language receptor as the original message in the source language receptor. At 
the same time the translator should take linguistic and extra linguistic aspects of 
translation into consideration. The translator of the text(as the doer of the action) is 
always between two places: the reality of the source language and the possibilities of the 
receptor language. Through the act of the translation, the translator opens the door for 
so-called dialogue, which is his mission in today's world in which different countries 
and languages communicate with one another. The main task of the translator is nothing 
but to render a text written in one language into another, hence making available 
material that would otherwise be quite inaccessible. It should be stated therefore that 
translation is a special communicative activity that involves the transfer of information 
across linguistic boundaries. While talking about the translation as a whole one should 
first of all think over the translator's professional skills in connection with the key issue 
of translation-equivalence. 

Some translation scholars, like J.C. Catford, A. Popovich began wrestling with the 
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problem of how adequately to define what constituted equivalence in translation. They 
explored the complex issue of untranslatability, as far as not all linguistic items have 
their counterparts in other languages by any means. [6,7] The problem of defining 
equivalence remains central to the field as a whole and to the translator in particular. 
Some scholars, such as E. Nida, whose starting point was the Bible translation and 
anthropology, have strongly emphasized the importance of context for a translator. [8] 
As he points out, a language can't be understood "outside the total" framework of the 
culture, of which the language in question is an integral part. The translator is therefore 
engaged not only with words, but also with the context in which those words and 
phrases appear, and any equivalence will have to take into account the two different 
contexts, that of the source and the target. It stands to reason that the professional 
translator should be well aware of all theories of the field suggested by different 
distinguished scholars of today. 

The translator of the text message must be involved in a constant process of 
unlearning, as far as the realities and expectations of his/her own culture are not 
necessarily the same in the other culture and literature. It is quite important that the 
translator becomes familiar with the nature of words, phrases, for with the respect to the 
word, we define its semantic parameters, we listen to its sound and rhythm, and reveal 
its existence within its immediate and larger context. This is particularly true in the 
realm of literary creations, and most conspicuously present in verse writing. The only 
way that the translator can get close to the specific association that a verse writer 
attributes to a word is through a contextual analysis. 

Translation at its best is a kind of art and like any artist, the literary translator 
should master a lot of crafts to make that work. Some literary translators started as 
creative writers (I myself did the same), others as language masters, still others begin as 
learners and teachers of literature and fiction. The literary translator’s craft requires 
them to work simultaneously as close readers, why not artists, linguists, critics and 
translation scholars. One should confess that it takes years of great experience to become 
a first-rate translator, as it does to become a first-rate writer of any kind. There are 
special skills that translators acquire at the beginning and then done throughout their 
careers. It should be stated that most literary translators start out by acquiring a 
thorough knowledge of the "target" language in accordance with at least one foreign 
language. It means not only learning to speak that language but also becoming familiar 
with its culture - its literature, its history, politics, arts, as well as daily life. Sometimes, 
literary translators who don't know the source language try to work in collaboration 
with a native speaker of the source language. This combination of skills and insights 
might be a highly impressive and effective translation strategy, especially when the 
translator is versatile and knowledgeable about the literary traditions of the original text 
as a message. 

It should also be noted that a translator is always the first and closest reader of a 
text, which means that the translator must read the text thoroughly and to the point. 
The sophisticated translator always has a firm grip on the range of styles found in both 
source and target languages. As far as translation is inherently cooperative- between the 
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author and the translator a great number of translators find other kinds of cooperation, 
no matter with writers or other translators, quite useful when they are starting out. 
Cooperation itself can be an effective strategy for skilled translators as well. 

The translator always plays a significant role in being a mediator between two 
cultures. He or she not only translates the text from the source language to the target 
language, but also carries the culture and traditions of one to the other. The translator as 
a co-author, with his creativity, recreates the piece of literature of a different language to 
his own. The sophisticated and talented translator besides being a message conveyor, is a 
creative artist who ensures the survival of writing across time and space, an intercultural 
mediator and interpreter, whose importance to the continuity of culture is really 
immense. 

It is quite important to note that the translator is considered to be a mentor for the 
generations as well, for he/she is not only translating the text but also transmitting the 
traditions of a particular culture to the other. The reader of the text comes to know the 
traditions of that particular language. The translator teaches the tradition to the younger 
generation; the translator as a mentor teaches and educates at a time. The translator 
helps the readers explore literature of other languages within the framework of culture. 
In brief, the translator is not only a person who just translates the text, but he acts as a 
mediator, mentor, artist, message conveyor, the very preserver of the source culture and 
passes it to the target text language. 

Translators and the translation process wholly involve the process of mediating 
and communicating individuals with individual cultural backgrounds that escape 
monocultural definitions. 

As D.Robinson states ,"Translators depend not only on the surface structure of a 
"sacred" source text, but also, focus on the function of the translation itself within the 
larger context of the target culture". [9] Another distinguished theorist, Halliday M. and 
G. Toury state that "translators themselves are crucial to both the source and target texts 
in that they are both communicators and mediators of these texts". [10] 

While speaking about the literary translator’s professional capacities, one should, 
first of all mention his mediating role in the field. the translation process as a 
communicative act really defines the figure of the translator as a "decoder of the source 
language and an encoder of the target language, and at the same time a receptor of the 
message in the source culture as well as a source of the message in the target culture. [11] 

Hatim and Mason state that the translator mediates not only in the sense that he or 
she "reads in order to produce" and "decodes in order to re-encode", but also in the sense 
that he or she mediates between cultures, given that he or she tries "to overcome those 
incompatibilities which stand in the way of the transfer of meaning". [12] 

G. Toury also seems in favour of the role of the translator as a cultural mediator. 
According to him, despite the "explanatory power with respect to translational 
phenomena" of disciplines such as Linguistics, Text Linguistics, Pragmatics, "being a 
translator cannot be reduced to the mere generation of utterances which would be 
considered: translations" within any of these disciplines". [13] 

It should be mentioned that the translator (literary translator as well) is both a 
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decoder/ encoder and a receptor/sender of the text. He is also an expert in intercultural 
communication, as well as a mediator between languages and cultures. 

While talking about the literary translator we should first of all focus on his/her 
role as a mediator standing between the writer and reader. He rewrites the text for the 
audience (readership) that's not the audience imagined by the writer and does not share 
the language, knowledge, assumptions, that the sender of the original message has 
assumed of the imagined audience for the text. In short, the translator is the sole true 
intercultural communicator in the communication process and mediates a text that 
wasn't designed for the certain intercultural communication for an audience that doesn't 
necessarily perceive it as intercultural communication.  

In conclusion, it's quite important to note that translation(as well as literary 
translation) as a whole and the translator in particular, are the key mechanisms and 
factors of intercultural communication. 
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ԳեղարվեստականԳեղարվեստականԳեղարվեստականԳեղարվեստական    տեքստիտեքստիտեքստիտեքստի    
թարգմանիչըթարգմանիչըթարգմանիչըթարգմանիչը    որպեսորպեսորպեսորպես    միջմշակութայինմիջմշակութայինմիջմշակութայինմիջմշակութային    ուղերձիուղերձիուղերձիուղերձի    միջնորդմիջնորդմիջնորդմիջնորդ    

ՋաղինյանՋաղինյանՋաղինյանՋաղինյան    ՆինաՆինաՆինաՆինա    
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... թարգմանություն, գեղարվեստական տեքստի թարգ-
մանիչ, բնագիր տեքստ,թարգմանվածք, բնագրի հեղինակի մտքի մեկնիչ, մշակու-
թային ուղերձի միջնորդ, համահեղինակ 

Հոդվածում դիտարկվում են մի շարք առանցքային խնդիրներ՝ կապված գե-
ղարվեստական տեքստի թարգմանչի գործոնի, դերի և առաքելության հետ: 
Թարգմանական դաշտում թարգմանիչը հանդես է գալիս որպես բնագիր լեզվի և 
մշակույթի մեկնիչ, բնագրի հեղինակի գործընկեր` գործադրելով իր ողջ իմացու-
թյունը, մասնագիտական հմտություններն ու կարողությունները: 

        
    
 
 

Переводчик художественного текстаПереводчик художественного текстаПереводчик художественного текстаПереводчик художественного текста    
как медиаторкак медиаторкак медиаторкак медиатор    межкультурного посланиямежкультурного посланиямежкультурного посланиямежкультурного послания    

Джагинян НинаДжагинян НинаДжагинян НинаДжагинян Нина    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: перевод, переводчик художественного текста, оригинальный 
текст, переведенный текст, интерпретатор мыслей автора оригинала, медиатор 
культурного послания, соавтор 

В статье рассматривается ряд ключевых проблем, связанных с фактором, 
ролью и миссией переводчика художественного текста. В транслатологическом 
пространстве переводчик выступает как интерпретатор культуры и языка 
оригинала, как коллега автора оригинала, прилагая при этом все свои знания, 
профессиональные навыки и возможности. 
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 The mathematician and philosopher Alfred North Whitehead once said: “The art 
of progress is to preserve order amid change and to preserve change amid order.” I think 
we should espouse this adage; that is, we should preserve all the worthwhile that we 
have so far achieved, and, at the same time, we should try to embrace the challenges and 
requirements of the 21st century teaching and learning. We live in an era when 
knowledge is growing in importance, when technology promises wondrous possibilities, 
and when expectations and demands of the 21st century are intensifying. As a corollary, 
the assessment is going through a shift from “assessment of learning” towards 
“assessment for learning”. The new assessment culture aims at assessing higher order 
thinking processes and competences instead of factual knowledge and lower order 
cognitive skills. One productive way of making the learning processes more meaningful 
and relevant in the classroom is to firstly link pedagogical tasks to real-world tasks, 
secondly to progress from LOTS to HOTS (that is from the lower order thinking skills to 
the higher order thinking skills), and finally to make collaboration an inseparable part of 
education. I’ll try to expand on each of these three priorities separately. 

 According to Jane Willis a task remains a pedagogical task if it focuses on only its 
completion in order to achieve an outcome, but a task becomes an activity when a 
learner uses the target language for a communicative purpose in order to achieve an 
outcome [7, 45-49]. I totally agree with this viewpoint. No one is going to deny the 
importance of pedagogical tasks which are indeed essential. They help learners acquire 
the general knowledge and forms of the language and all its skills. However, after having 
achieved pedagogical tasks successfully, teachers should gradually pass on to the real 
world tasks which will provide students with the tools they need in order to face the 
real English speaking world as successfully as they desire to. Pedagogical tasks are 
specially designed classroom tasks. For example, a task in which two learners have to try 
to find the number of differences between two similar pictures is an example of a 
pedagogical task. The task per se is not something one would normally encounter in the 
real world. However, the interactional process it requires provides useful input to 
language development. Real world tasks are tasks that reflect real-world uses of 
language, and which might be considered a rehearsal for real world situations. For 
example, activities in which students practice a job interview; make up a list of the most 
important characteristics of an ideal vacation; compare advertisements for two different 
supermarkets and highlight their advantages and disadvantages; read a letter to an advice 
columnist and suggest a feasible solution to the writer’s problems; prepare plans for 
going on a beach vacation or for redecorating a house; and some others.  

The 21st century learning also requires higher order thinking skills. Higher order 
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thinking is definitely deeper than memorizing facts or telling someone what has 
happened. Higher order thinking takes students’ thinking to higher levels than recalling 
facts and basic concepts; it requires students to do something with the facts — apply 
them in new situations, infer from them, categorize them, manipulate them, or put them 
together in new or original ways. In 1956 Benjamin Bloom published a framework for 
categorizing educational goals called “Taxonomy of Educational Objectives”, which is 
known as Bloom’s Taxonomy. The framework consisted of six major categories: 
Knowledge, Comprehension, Application, Analysis, Synthesis, and Evaluation [3]. 
However, in 2001 Bloom’s Taxonomy, which was static by nature was revised by a group 
of cognitive psychologists and testing and assessment specialists and was transformed into 
a more dynamic conception of the classification. Bloom’s original taxonomy was renamed 
“A Taxonomy for Teaching, Learning, and Assessment”. The authors of the revised 
taxonomy substituted the nouns used in the original taxonomy for the verbs and gerunds 
to label their categories and subcategories. The action verbs remember, understand, apply, 
analyze, evaluate, create describe the cognitive processes characteristic of different levels 
of knowledge [1]. Of all these action verbs, “evaluate” and “create” belong to the higher 
order thinking skills since they imply justifying a decision or producing new work. And 
this is the very skill students need to carry out self- and/or peer-evaluation, to pursue 
innovative approaches to learning, to become autonomous learners.  

 It is clear from what has been said above that the transition from lower order 
thinking skills to higher order thinking skills (on the basis of Bloom’s Taxonomy) is of 
utmost importance to both teachers and learners. In order to help students progress from 
Knowledge Acquisition including lower order thinking skills such as understanding and 
remembering to Knowledge Creation including higher order thinking skills such as 
creating and evaluating we teachers should reconstruct our teaching methods, 
techniques and strategies in a way so that we could make that transition possible and 
smooth. In this process the transitional stage of Knowledge Deeping is of paramount 
importance, since it draws a clear cut demarcation between Knowledge Acquisition and 
Knowledge Creation. By saying Knowledge Acquisition we understand acquiring factual 
and conceptual knowledge which is related to lower order thinking and by saying 
Knowledge Creation we understand acquiring procedural and meta-cognitive knowledge 
(strategic, knowledge, contextual knowledge and self knowledge) which is related to 
higher order thinking. This progression needs to be regulated by meta-cognitive 
activities which are meant to increase students’ abilities to transfer or adapt their 
learning to new contexts and tasks. Meta-cognition is defined as “thinking about one’s 
thinking” and controls the cognitive processes engaged in learning. Meta-cognitive 
practices also help students become aware of their strengths and weaknesses as learners. 
If we draw parallels between the two types of tasks (pedagogical tasks and real-world 
tasks) and the two types of knowledge (Knowledge Acquisition and Knowledge 
Creation), we can see that they are inextricably intertwined. Understanding and 
remembering are lower order thinking skills which are mainly developed and practiced 
through pedagogical tasks. Knowledge Deepening straddles Knowledge acquisition-
creation boundary, and hence has a kind of regulatory function. Applying one’s 
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knowledge is closer to lower order thinking and analyzing is closer to higher order 
thinking, that’s why for this stage of language development we need to apply both 
pedagogical and real-world tasks in the classroom. The action verbs creating and 
evaluating are higher order thinking processes which require mainly real world tasks.  

Another no less important priority of the 21st century learning is collaboration, 
and therefore we should emphasize its importance and foster its development through 
self and peer evaluation. Collaborative learning is based on the view that knowledge is a 
social construct. Collaborative activities are most often based on four principles: the 
learner is the primary focus of instruction; interaction and doing are of primary 
importance; working in groups is an important mode of thinking; structural approaches 
to developing solutions to real-world problems should be incorporated into learning.  

As regards the 21st century assessment culture aims at assessing higher order 
thinking processes and competences rather than factual knowledge and lower order 
cognitive skills. Of course, lower order elements of recalling and understanding are 
necessary in higher order thinking as well. To be able to analyze, evaluate or create, 
students must be able to understand, remember and apply. The assessment for learning 
should be embedded in all aspects of a course rather than being something that just 
happens at the end. Students expect and demand transparency in assessment. Have your 
students ever asked: “Why did you grade me that way?” or stated: “You never told us we 
would be graded on grammar.” In this respect, scoring rubrics are of great benefit to 
both teachers and students. For us teachers, rubrics decrease subjectivity inasmuch as 
specific criteria are explicitly stated, facilitating the grading process and increasing our 
objectivity. Rubrics also help teachers avoid confusing the task or activity with the 
learning goal, and therefore confusing completion of the task with learning. Rubrics 
help keep teachers focused on criteria, not tasks. Teachers evaluate students’ 
performance against the criteria rather than assigning a single subjective score. For 
students, the use of scoring rubrics helps them to meet or exceed expectations, to view 
the grading process as being “fair” and to set goals for future learning. Because the 
criteria are explicitly stated, the use of rubrics decreases the likelihood that students will 
argue about the grade they receive. It is no longer acceptable to hand back an assessment 
with “pass” or “fail” and not to explain what their weaknesses are and to what extent 
they achieved a particular learning outcome.  

Feedback is a crucial component of the 21st century assessment and the heart of 
formative assessment. It has a significant impact on learning. Feedback must be 
constructive, that is, it should highlight the strengths and weaknesses of the student’s 
work setting out the ways in which the student can improve the work. Feedback must 
also be timely [5, 123-141]. We should give feedback while the assessed work is still 
fresh in a student’s mind. And finally feedback must be meaningful; it should target 
individual needs, should be linked to specific assessment criteria. What I find important 
to note here is that before assigning, for example, an essay to my students, I always 
discuss rubrics with them thoroughly. I am an advocate of peer-assessment, and from 
time to time I have my students evaluate their peers’ essays using rubrics as effective 
assessment tools. I also have my students write their feedback in the “Comments 
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Section”. It is required that they provide their feedback with enough constructive 
criticism, in the meantime, highlighting the strengths and weaknesses of the work.  

As regards types of rubrics, the ones that I give preference to are the task-specific 
rubrics, more specifically, holistic and analytic rubrics. At first sight, there seems to be 
no clear-cut demarcation between holistic and analytic rubrics: both are criterion-
referenced scoring guides designed to measure students’ performance against a fixed set 
of predetermined criteria. In actual fact, there are a number of differences between 
them. Holistic rubrics undoubtedly save time since they give an overall judgment of 
performance; as a result, it does not assess students’ performance on each criterion, nor 
does it provide specific feedback to students about their strengths and weaknesses in 
detail [4, 43-50]. In this regard, holistic rubrics are better suited for summative 
assessment because summative assessment is not a learning activity by itself. It is 
referred to as “an assessment of learning” and is mainly carried out at the end of the 
course; it rates students’ essays holistically without focusing on each criterion separately. 
Analytic scoring rubrics are effective and efficient assessment tools, which definitely 
help to increase the level of objectivity of both teacher and peer assessment. The wisely 
chosen criteria facilitate the grading process making it more transparent and fair for 
students. At the same time, they help students understand rubric criteria better and 
determine the extent to which they have achieved the expected learning goals. Analytic 
rubrics take more time to score as compared with holistic ones, but they definitely 
provide more detailed feedback. These rubrics are better suited for both formative and 
summative assessment.  
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Հոդվածում ներկայացված են 21-րդ դարի ուսումնառության և գնահատման 
հիմնական գերակայությունները, մարտահրավերներն ու հնարավորությունները: 
Գնահատման նոր մշակույթը ենթադրում է բարձրակարգ մտածելու կարողու-
թյունների գնահատում: Ուսանողների մոտ բարձրակարգ մտածողություն զար-
գացնելու համար անհրաժեշտ է մանկավարժական-ուսումնական առաջադրանք-
ներից անցում կատարել իրական կյանքից վերցրած առաջադրանքների, որոնց 
գնահատման արդարացիությունն ու անկողմնակալությունը ապահովելու նպա-
տակով անհրաժեշտ է կիրառել վերլուծական գնահատման ռուբրիկներ: Հանդի-
սանալով ուսումնառությունն ու մտածողությունը խթանող միջոցներ` ռուբրիկնե-
րը ապահովում են արդյունավետ, բազմակողմանի և անմիջական հետադարձ 
կապ ուսանողների հետ: 

 
    

Основные приоритеты, вызовы и возможности Основные приоритеты, вызовы и возможности Основные приоритеты, вызовы и возможности Основные приоритеты, вызовы и возможности     
обучения в 21 векеобучения в 21 векеобучения в 21 векеобучения в 21 веке    

 Варданян ЛусикВарданян ЛусикВарданян ЛусикВарданян Лусик    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые Ключевые Ключевые Ключевые слова:слова:слова:слова: оценивание, учебно-педагогические задания, задания, 
взятые из реальной жизни, высококачественные навыки мышления, низкокачест-
венные навыки мышления, приобретение знаний, углубление знаний, метапозна-
вательная способность, сотрудничество, рубрика ( шкала оценивания) 

В статье представлены основные приоритеты, вызовы и возможности обуче-
ния в 21 веке. Новая культура оценивания предполагает оценивание способности 
высококачественного мышления у студентов, для которого необходимо перейти от 
педагогических- учебных заданий к заданиям, взятым из реальной жизни. С целью 
обеспечения справедливого и беспристрастного оценивания уровня мышления 
необходимо применять аналитические рубрики оценивания. Такие рубрики, 
являясь средствами, стимулирующими обучение и мышление, обеспечивают 
эффективную, многогранную и непосредственную связь преподавателей со студен-
тами.  
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Մեծարենցի բանաստեղծական արվեստի մի քանի Մեծարենցի բանաստեղծական արվեստի մի քանի Մեծարենցի բանաստեղծական արվեստի մի քանի Մեծարենցի բանաստեղծական արվեստի մի քանի 
առանձնահատկություններառանձնահատկություններառանձնահատկություններառանձնահատկություններ    

Դալլաքյան ՍվետլանաԴալլաքյան ՍվետլանաԴալլաքյան ՍվետլանաԴալլաքյան Սվետլանա    
    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.խոսքի երիտասարդ վարպետ, մոտիվների շաղախում, 

սեր և կենդանի ու բաբախուն բնություն, մարդասիրությունը՝ մերօրյա անհրաժեշ-
տություն, տաղանդավոր պոետ 

«Անիկա նկարիչ ծնած է: Ու անիկա զգացումները իբրև գույն տեսնելե ետի, 
փափաքները, ներքին երևույթներն ալ իբր գույն դուրս պիտի գա» [1, 241]: 

Հակոբ Օշականի այս բնորոշումը քնքուշ ու նուրբ մեղեդիներ երգող և լուսա-
բաղձ հոգու տեր Միսաք Մեծատուրյանի մասին է: Մեկ այլ հայ հանճարի` Դա-
նիել Վարուժանի բնորոշմամբ, «… Նա մեր մեջ … նրբերանգներու, նրբազգացու-
թյուններու շնորհալի բանաստեղծն է, բնության, լույսի ու ծաղկի, ծիածանային 
գույներու հիանալի նկարիչը» [2, 135]: 

Մեծարենցը երկար ժամանակ եղել է մեր գրականագետների ուշադրության 
կենտրոնում: Նրա ստեղծագործությանն անդրադարձել են Թ.Ազատյանը, Հ. Օշա-
կանը, Էդ. Ջրբաշյանը, Ա.Շարուրյանը, Շ.Մուղնեցյանը, այլք՝ բացահայտելով Մե-
ծարենցի արվեստի յուրահատկությունները, բանաստեղծական ինքնատիպու-
թյունը, այլ իրողություններ: Սակայն Մեծարենցի գործին անդրադարձը թերևս 
յուրաքանչյուր բանասերի հոգու պարտք է, և դրանով է պայմանավորված այս 
հոդվածի գրության շարժառիթը: 

Բինկյան գյուղի Մեսրոպյան վարժարանի նախակրթարանի սան վեցամյա 
Միսաքը` լռակյաց ու վեհերոտ, ընդունակություն չէր դրսևորում սովորելու հան-
դեպ: Սակայն երբ հաճախ մոր կամ ընկերների հետ շրջում էր գյուղից ոչ հեռու 
գտնվող դաշտերում, բլուրներում, ժամերով նստում էր գետի ափին` անսալու 
նրա ջինջ կարկաչին: «Գետը իմ սիրեկանս, իմ տարփուհիս,– ասում է պոետը, - 
լուսնեն արծաթ թռաներ կքաղե իր ծփանուտ քղանցքին համար» [4, 272]: Մեծա-
րենցի մանուկ հոգու վրա մեծ ազդեցություն են թողնում հայրենի գետակը, գյու-
ղական բնանկարը, աշխատանքի կամ դադարի ժամանակ հայ գյուղացու ծոր 
տված սրտահույզ երգերն ու շերերը, հովիվների սրինգը: 

Խանդավառ սեր, արև ու գարուն երգող Մեծարենցը ներկայացավ մեր 
պոեզիայի մեջ` որպես ռոմանտիկ պոետ` ձգտելով սիրո և բնության մեծ ու ներ-
դաշնակ երգը ասել, մարդուն և բնությանը իրար կապող թելը գտնել, բնության 
լեզվով բնության հետ խոսել ու բնության սիրով բնության ցոլացումը լինել: 
«Տերևի մը մեջ խարշափին մեջեն տեսնել տիեզերական զորության գաղտնիքը ու 
այդ փոքրիկ մասնավորեն մեկնիլ դեպի անհունը» [4, 120]: Մեծարենցի պոեզիայի 
հիմնական թեմաներն են` բնություն, սեր, մարդ, արև, գարուն: Պոետը երգեց այն, 
ինչ չուներ իրականում… 

Սվազցի մի քանի թուրք լամուկների հանկարծակի հարձակումից վիրավոր-
ված պատանին ձեռք է բերում չարաղետ հիվանդությունը: Առողջարանային վայ-
րերից մեկում` Թոփ-Գաբուում, անցկացրած ժամանակաշրջանում Մեծարենցն 
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առանձնապես մեծ հաճույքով է սկսում հավաքել ու գրի առնել Ակնա անտունի-
ներն ու շերերը և ավելի մեծ հետաքրքրությամբ կարդալով գավառի կյանքի մա-
սին` ունկնդրում է գեղջուկների սիրերգերը և մտքով թևածում գյուղաշխարհում: 
Թոփ-Գաբուում պոետը ցերեկվա ժամերին հանգիստը վայելում էր բնության 
գրկում, իսկ երեկոները նրա հետ էին սիրած գրքերը, որոնցով շրջապատում էր 
իրեն մինչև ուշ երեկո: Օրվա պահերից ամենից սիրելի էր պոետի համար 
«Մթնշաղը նրբակերտ, երբ ամեն ինչ երազում է հոգու հետ»: Պոետական ժանյակ-
ները հյուսվում էին: «Ամենեն լավ ներշնչանքներս միշտ երեկոները կուգային»,-
հավաստում է բանաստեղծը [1, 30]: 

Գիշերվա մեջ բանաստեղծը տեսնում է ոչ թե մռայլն ու խավարը, այլ լուսե-
ղեն կողմերը, արեգակնային ուղիները, որ համադրվում են արևերգության հետ: 
Գիշերվա մեջ դադարում են ցերեկվա ժխորը, մարդկային տառապանքն ու ցավը, 
բռնությունն ու ոճիրը: Մաքրվում, հանդարտվում, սրբանում է ամեն ինչ: Բացվում 
է քնքշության և սիրո, գեղեցկության և քնարերգության աշխարհը: Տիեզերքը, հա-
մայն բնությունը լցվում են սիրով ու համբույրով, երկիրը դառնում է լուսաճա-
ճանչ: Չնայած գիշերային բնությունն ու տիեզերքն ամբողջությամբ լեցուն են կա-
խարդական, անկրկնելի գեղեցկությամբ և արբեցնող համբույրներով ու ոգեղենիկ 
լույսով՝ քնարական հերոսը զուրկ է իր երազած միակ համբույրից: 

Երազած, սակայն չգտած, չվայելած փոխադարձ սիրուց մաշվում է բանաս-
տեղծի հոգու լույսը և ցուրտ ու խավար աշխարհին տրվելուց` սպառվում: Ցնցող է 
ցնծագին, լույսով ու լուսնով զարդարված գիշերվա և հոգու լույսը քիչ-քիչ մաշող 
քնարական հերոսի հակադրությունը.  

«Ցնծագին գիշեր է, լույս ու լուսին`/ Բայց լույսն իմ հոգվույս քիչ-քիչ կըմաշի 
…» [5, 39]: 

…Մեծարենցի սիրերգերում արտահայտված թախիծը «անուշ ու մեղմ է», որ-
պես և Տերյանինը: Փսփսալով, շշուկով է միայն, որ պոետը հայտնում է իր վիշտը 
ի լուր աշխարհի, առանց «յուր հատակում» Դուրյանի նման փրփուրներ պահելու: 
«Երբեմն ուզած եմ ուժով գրել, բայց չեմ հաջողած, իմ գործս չէ պոռթկալը, ես 
գորովոտ, ես խանդաղատ կուզեմ ըլլալ, ու իմ ձայնս շշուկ մըն է, փսփսուկ մըն է 
այսպես»: Իր լքված սիրո ապրումները պոետը հաճախ արտահայտել է «մեղմորեն 
խամրող և ձյան տակ սառող» աշնան ծաղիկների պատկեր-համեմատության մի-
ջոցով. 

Կը խամրին աշնան ծաղիկներ տըժգույն … / Եվ հուզված սիրտն ալ 
սիրատանջ մարդուն / Անըզգայության ձյունին տակ, ավա՜ղ, / Կըսառի օր մ’ալ, 

ինչպես որ դեռ վաղ 
Կը մեռնին աշնան ծաղիկներ տըժգույն… [4, 272]: 

Եթե «Բաբախումների» մեջ մեծարենցյան սերը նման է «հեռուեն ժպտող և 
այլևս թովչանք չբերող» սիրո, «Ծիածանի» սերը իր սիրած կույսի մարմնական 
թովչանքները երգող, իրական սիրո զգացման շեմին գտնվող պատանու` բնագեղ 
տեսարաններով շրջապատված սերն է: «Ձմրան պարզ գիշեր», «Աքասիաներու 
շուքին տակ», «Ճերմակ երազներ», «Ի՜նչ արբեցողությամբ», «Կապույտ հածում-
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ներ», «Բյուրեղի դյութանք» և այլ բանաստեղծություններում Մեծարենցը միաձու-
լել է իր սիրած «դյութական կույսի» «լուսե արցունքները» ու «սատափե հեշտին 
մթնշաղը», կապույտ և դեղին «Բյուրեղի դյութանքը» սիմվոլիստական գույներին` 
ճոխ ու թարմ պատկերները հունցելով հարուստ ածականներով, ծ, չ, ձ, և այլ 
նմանահնչուն բաղաձայններով, պոետական նորաբանություններով (երփնած 
լյուղ, համագրավ, ծակտիք և այլն): 

Բանաստեղծի սիրաձոն երգերում իրական ապրումներից հյուսված կենդա-
նի զգացումների բանաստեղծական շղթաներն են տանում մի նոր աշխարհ` 
բնաշխարհ: 

Անզուգական է պոետի «Աքասիաներու շուքին տակ» քերթվածը: Այն միև-
նույն ժամանակ և՛ բնության մեղմահնչուն, կախարդական, հոգիները վեհացնող 
ու հուզող մի համանվագ է, և՛ նրբահյուս լույսի շղարշների երանգներով ու լուսա-
ստվերներով հյուսված բնապատկեր–համայնապատկեր: 

Ընթերցողի ականջին լսելի է դառնում շատրվանի հեծեծող «հեշտական 
նվագը»: 

Աշխարհը պարուրվում է երազային գույների ու նվագների կախարդանքով, 
դառնում թովիչ, տենչալի մի վսեմ հեքիաթ, ուր մարդը մաքրվում, վեհանում, 
ազնվանում է, և նրա հոգուն իջնում է «երազ մը բուրյան»: Արևի, գարնան, ցայգա-
լույսի ու ցայգանդորրի, գիշերների ու իրիկվա քնարերգությունը հագենում է 
նրբերանգով, ինքնատիպ գույների և հնչյունների ալեծածան բաբախյունով: 

Բնությունը բանաստեղծի համար դառնում է հավերժության ճանապարհին 
կանգնած ուղենիշ, որի անմիջական ազդեցությամբ Մեծարենցը մղվում է փիլիսո-
փայական ընդհանրացման: Հաճախ են բանաստեղծի տենչ-երազները վերածվում 
գեղեցիկ պատկեր–խորհրդանիշ–փոխաբերությունների: 

Դրանք ի հայտ են գալիս ծովափից ալիքների մեղմ ծփանքի հետ հեռացող 
նավակների, տարագնացիկ մեղուների տեսքով: Մեծարենցի գրչի տակ իրերն ու 
առարկաները ոգի են առնում, շնչավորվում որպես բարի, հարազատ, քնքուշ ու 
բանաստեղծական էակներ: 

Զովը հանդես է գալիս որպես տենչալի մի խաղընկեր կամ պատուհանը չա-
րաճճիորեն մատնահարող մի դեռատի աղջնակ: Առվակը թեքվում է դեպի 
ափունքը համբույրի երազանքով, մեխակի աչքերը ժպտում են մանկան աչուկնե-
րի պես, վանքի ծառերն աղոթում են կամ բոսոր ժպիտներ առաքում, ջրերը պա-
րում են, լուսինը ծառերից ծաղկի պես է կախվում, կամ լուսնի շողերն ասեղնա-
գործում են «քողքը մութի»: 

Մեծարենցի երկերում սերն անբաժան է բնությունից, բնության ամեն իր 
հստակ տեսանելի է, ունի և ճանաչողական արժեք: Այստեղ Մեծարենցը հետևում 
է իր պաշտելի Նարեկացուն, որն ամենավերացական գաղափարներին անգամ 
տալիս է որոշակի ձև: Բնությունը Մեծարենցի երգերում կենդանի է, բաբախուն, 
հարաշարժ ու բազմերանգ: Կարդալիս անգամ թվում է` լսում ես ծովի ալիքների 
ծփանքը, ծաղկաթերթիկների անլսելի շրշյունը, հովի շունչն ու շատրվանի ցայ-
տերի արծաթ կարկաչը: 
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Թեև մենք առանձնացնում ենք Մեծարենցի ստեղծագործական մոտիվները, 
սակայն պետք է փաստել նաև, որ նրա երկերին բնորոշ է նաև մոտիվների շաղա-
խումն ու միահյուսումը: Կյանքի կարճատևության գիտակցումով ասելիքն ու 
զգացմունքները միախառնվում են: Նրա բնապաշտական, հայրենասիրական, 
սիրո ու ցավի, անսահման մարդասիրության թեմաները հաճախ միաձուլված են: 
Եվ այդ միաձուլումից երևում է, որ սերը Մեծարենցի ստեղծագործություններում 
անբաժան է բնությունից: Բնությունից է նաև պոետի ներշնչանքը: Բնությունը 
շնչում է սիրով, ամեն ծառ ու թուփ, հով ու ալիք սիրով են լցված, սեր են շշնջում, և 
տիեզերքը ծովացած է սիրո կարոտով: 

Բլուրն ի վար սափորն ուսին վերադարձող աղջկա հմայիչ պատկերը 
լրացվում է բնության անհասանելի և առեղծվածային արարչությամբ: Արշալույսի 
հետ հրավառվում է լույսի ցոլքերով սափորի կարմիրը, որ բռնել է աղջիկը կակաչ 
ձեռքերով, արևի ոսկե մատները սողոսկում են աղջկա վարսերի մեջ, թռչունի թևի 
նման մեղմ թևածում է նրա գլխաշորը, գեղանի աչքերը պսպղում են ծիածանի 
թույրով: 

Պատանեկան հուզավառ, սիրատենչ սրտի բանաստեղծական անմիջակա-
նությամբ Մեծարենցը բացում է իր հոգու գաղտնիքները: Նրա (ինչպես իր հասա-
կակից յուրաքանչյուր պատանու) հոգում ծագում ու ահագնանում է գեղեցիկ, 
նուրբ, աղջկա ուշադրությանն արժանանանլու իղձ-երազանքը, անմար տենչը: 
Սակայն թեև ջրերի նման վետվետում է բանաստեղծի անպատասխան սերը, ան-
մար ու մշտավառ են բանաստեղծի հոգու կրակները: Մեր առաջ հառնում է խո-
րին թախիծով, կյանքի կարոտով ու տենչանքով լեցուն մեծարենցյան աշխարհը: 
Սակայն մեծարենցյան թախիծն առանձնահատուկ է իր անսովոր մեծությամբ ու 
պայծառությամբ: Բնության նման նա ներող է ու տոկուն: Զարմանալի է Մեծա-
րենցի լավատեսությունը: Որքան խոր է սիրո կսկիծը, այնքան խոր է և հավատը. 
«Բայց սիրո հույսը մը կարևե հոգիս» [4, 298]: 

Մեծարենցի մեծությունն ավելի է ընդգծվում, երբ նրա և Նարեկացու ստեղ-
ծագործություններից համադրում ենք կատարում: Աստված-լույս-արև եռադրու-
թյան մեջ աստվածային լույսն ու արևային լույսը բխում են հոգուց և տարածվում 
առ Աստված և հակառակը: Եթե Նարեկացին իր սրտի խոսքն է ուղղում առ Աստ-
ված, մի՞թե սրտից բխած խոսք չէ նաև Մեծարենցի «Շողա՜, շողա՜, բարի՜ արև, հի-
վանդ եմ…» կամ «Փարե՜ հոգվույս խանդաբորբ ու կաթոգին…»: 

«Հիվանդ եմ, բարի՜ արև, շողա՜, շողա՜»-ն ուղղված է նույնպես առ Աստված: 
Մի՞թե արև ասելով՝ նա չէր դիմում Աստծուն` Նարեկացու պես պաղատագին 
եղանակով կյանք աղերսելով: 

Մեկ այլ` «Տերևները կ’ըսեին» բանաստեղծության մեջ հիմնական իմաստա-
կիրն է «Արև՜, մե՜զ ալ ոսկեզօծե, արև՜, մեզ ալ» տողը: Այստեղ նույնպես Մեծարեն-
ցը աղերսախառն դիմում է արևին, այսինքն` Աստծուն` մարդկանց ճակատին բոց 
համբույրի դրոշմ դնողին, այսինքն` կյանքի առանցքը կազմող ընտրյալին: Այս-
տեղ տերևները շնչավորվել են ու անձնավորվել. 

Ոսկի շաղով օծեցիր / Կապույտ ծաղիկն ակերուն,/ Լիճերու պորտը- 
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սարսռուն, / Ու գետակներն ափնածիր: / Արև՜, մեզ ալ ոսկեզօծե, արև՜, մե՜զ ալ 
ա՜հ, մե՜զ ալ [5, 122]: 

Նարեկացին, անշուշտ, մեծություն է: Հանճարեղ Նարեկացու սրբայնացված 
անձին մոտենալու Միսաքի ձգտումը զգալի է: Լինելով քսանամյա տաղերգու` 
«Նարեկի» մեջ նշմարում է լուսեղեն վայրկյանների պահին մեծ աղոթասացի ար-
տահայտած այնպիսի մտքեր, որոնք բերում են հավիտենական երջանկության 
գաղափարին: «Նարեկացիին հետ» վերնագրով կեսբնութագրական, կեսբանաս-
տեղծական ստեղծագործության մեջ Մեծարենցն էլ, կարծես, ի խորոց սրտի ... 
հիացմունքի խոսք է ասում հանճարեղ Նարեկացու սրբայնացված անձի և գործի 
վերաբերյալ: «Բոցով շրջանակված դիմագիծ մը, հայեցողի միստիք մշուշոտ, աղո-
թավոր կենդանագիր մը կ’որոշագծվի հոն մինչև ճակատին ակոսները, զորս մեղ-
քի գաղափարին արորն է քաշած … Նարեկացի՜ն է. սրբության իղձին կրակովը 
վառված անշեջ մորենիին, մեծ աղոթասաց բանաստեղծը, որ կը հառաջե»: Մեծա-
րենցի դիպուկ բնորոշման համաձայն`«Նարեկը ալեկոծություն մըն է. հոգեկան 
վրդով մրրիկ մը և ալեկոծություն մը` ուր բառերն ու կշռությունները ալիքներու 
բաղումին չափակցությունը` անոնց ինքնակործման շաչումները` անոնց իրարա-
հալած խաղացքն ու անկումները ունին» [4, 307]: 

Մեծարենցը Նարեկացուն համեմատում է մարդկային մեղքերով ծանրա-
բեռնված մի նավակի հետ` նետված խորտակում բերող ալիքների մեջ, որոնց 
վերևը գոյացած փրփուրների շուշան ծաղկի և «լույսի» հարսի պատկերով է կեր-
պարանավորում աստվածամորը, որը «ցնծության ու կուսության ճերմակ գաղա-
փարին» կրողն է, ծովացած սրբության մարմնացում: 

Մեծարենցը «Նարեկի» մեջ տեսնում է լուսեղեն վայրկյանների պահին ար-
տահայտած այնպիսի մտքեր, որոնք բերում են Նարեկացուն հավիտենական եր-
ջանկության գաղափարին: Հավիտենական երջանկության գաղափարի արտացո-
լումն է նաև Մեծարենցի «Ըլլայի՜, ըլլայի՜» շարքը` զետեղված «Նոր տաղերում»: 

ԸլլայիԸլլայիԸլլայիԸլլայի բայաձևը խտացնում է քսանամյա բանաստեղծի՝ մարդուն ծառայելու 
անսահման մղումը: Կարծում եմ, որ «Ըլլայի՜, ըլլայի» շարքը նույնպես ուղղակիո-
րեն կապ ունի մեր ժողովրդական բանահյուսության հետ: «Իրիկունը», «Հովը», 
«Հյուղը» բանաստեղծություններում հեղինակի ցանկությունն է ամոքել և օգնել ու 
երջանկացնել մարդկանց: Բայց Մեծարենցի համար ավետարանական «սիրեցե՛ք 
զմիմյանս» բարոյախոսությամբ չէ դրսևորված մարդասիրական միտումը: Նա 
ուզում է իրիկուն, հով և հյուղ դառնալ` դրանով ձուլվելով բնությանը: Ի վերջո, 
բնությունն ինքը ամենամեծ Մարդն է, որին պետք է սիրել, ձգտել, որից պետք է 
ներշնչվել: Նորից ենք գալիս այն մտքին, որ «Բանաստեղծը բնության ցոլացումը 
պետք է ըլլա, թե ոչ բանաստեղծ չէ իրապես. քերթվածները իբրև բառ պետք է 
ունենան տերևի թրթռումը, թռչունին դայլայլը, մարդերուն գորովը, դաշտին ու 
լերան մշտանույն զորությունը» [4, 136]: 

Բնության մեջ պաշտամունքը դառնում է լայնախոհ մարդասիրություն: Մե-
ծարենցի մարդասիրությունը արևափայլ է` ողողված մարդու նկատմամբ սիրո և 
հարգանքի ազնիվ գաղափարով: Մարդասիրության գագաթնակետն է հայ բա-
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նաստեղծության հոյակապ հրաշալիքներից մեկը` «Տու՜ր, ինծի Տե՜ր…»-ը: Երբ 
Մեծարենցն այս քերթվածն անվանեց «Արդի մարդուն Հայր մեր», դրանով իսկ նա 
այս աղոթք-բանաստեղծության մեջ մտցրեց ժամանակակից բովանդակություն: 
Հիսուսի շուրթերով արտասանված «Հայր մեր» տերունական աղոթքը զուգա-
դրվում է այս աղոթք-բանաստեղծությանը, որի մեջ «Տու՜ր ինծի, Տե՜ր, ուրախու-
թյուն անանձնական» տողը կրկնվում է 15 անգամ: Բանաստեղծն «անանձնական 
ուրախություն» է ուզում ունենալ, որ լայն ու սիրառատ սրտով ու լիաբուռ ձեռքով 
բաշխի բոլորին, որ ուրախությունը զանգակի նման կախվի և հնչի ամեն մի դռնա-
կից, ճրագի պես լուսավորի խրճիթների խավարը: 

Տու՜ր ինծի, Տե՜ր, ուրախություն անանձնական / Ու չըլլա, որ ուրիշներու 
կոծն ու կական / Խեղդել ուզեմ ջրվեժին մեջ դափիս ձայնին: / Տու՜ր ինծի, Տե՜ր, 
ուրախություն անանձնական / Ու չըլլա որ ծափիս ձայնին երգը` գուժկան / Եսիս 
սենյա՜կն ունենա` ցուրտ առանձնարան [5, 172]: 

Երբ մտածում ես, որ այս տողերի հեղինակը մի պատանի է, որ գամված էր 
անկողնուն և զգում էր մոտալուտ մահվան շունչը, որ ամենից շատ ինքն ուներ 
անձնական ուրախության կարիք, բայց տառապում էր «պարզ մարդերուն» հա-
մար, հասկանում ես, որ իրոք վիթխարի մի անհատականության հետ գործ ունես: 
«Արդի մարդուն Հայր մեր»-ը գրված է եռատող տերցիններով, և վերոնշյալ տողի 
բազմապատիկ կրկնությունը ունի ոչ միայն ոճական իմաստ. դրանում Մեծարեն-
ցը պնդում է, որ արդի մարդը հավատով պետք է հրաժարվի եսական երջանկու-
թյունից` հանուն այլոց երջանկության: (Միթե նույն գաղափարին չէր հարում նաև 
Նարեկացին «Մատյանում»): Սա հայ գրականության մեջ նարեկացիական վսե-
մագույն առաքինությամբ գծված ուղղությունն է, որով քայլում է պատանի բա-
նաստեղծը: Սա երջանկության նորովի ըմբռնում ու հասկացություն է, ուրիշին 
նվիրվելու հոգեկան վայելք: 

Որպես խորհրդապաշտ բանաստեղծ` Մեծարենցն ունի հղկված ու մշակված 
բանաստեղծական լեզու: Նա ստեղծել է արտահայտչական հարուստ միջոցներ` 
զգացմունքի նրբագույն, վետվետուն երանգներ, ակնթարթային տպավորությու-
նից ցույց է տվել պատկերներ: Նրա «բառային նկարչության» գեղարվեստական 
ձևով ստեղծած «նկարած» գիշերները պարզ են, լուսածածան, հրաշալի: Տեսանելի 
են կապույտի մեջ պեղվող լույսի ծիրանի ակոսները, ծառերից ծաղիկների պես 
կախված լուսնի ցոլքերը, տեսնում ենք մթնշաղը սադափե, մանուշակագույն 
մշուշը, ոսկեման ու շափյուղազարդ ցայգանդորրը: Մեծարենցյան հուզակյանք 
բառաշխարհը` ակունք առած ժողովրդական բանահյուսությունից, ամենագունեղ 
և տպավորիչ դրսևորմամբ, վկայում է տաղանդավոր պոետի մեծության մասին: 

Մեծարենցը բնության գույների ու ձայների անորսալի հնչյուններն ու 
երանգներն ընկալող և դրանք վերարտադրող վարպետ է: Ահա, օրինակ, «ճերմակ 
կարոտ, կապույտ իղձեր, բոսոր ժպիտ, բոցեղ տրտմություն, ծիրանի ճրագները 
իղձիս հրաշալի» մակդրային կառույցները: Գոյականից (լուսե արցունք, արև ծի-
ծաղի, լույսի անձրև), ածականից (հոգեսարս դողերով, խանդոտ երազի, նավակ-
ները դյութավառ, անձրև արծաթի), բայից (մեներգն անվերջ կվազի, ծառերուն 
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վրա թռչուններու խմբերգն հիմա կանձրևե) ձևավորված փոխաբերություններից 
բացի՝ բանաստեղծն առանձին շարքեր է կառուցել փոխաբերության հիման վրա: 
Դրանցից են «Նավակները», «Մեղուները», «Հովը», «Իղձեր», «Ուռիների շուքին 
տակ» և այլն: Զգացմունքն ու միտքը, հույզն ու մտորումը բանաստեղծին ստիպում 
են ստեղծել հոգեվիճակային փոխաբերություններ, համեմատություններ, մակ-
դիրներ: Պոետի հոգեկան մենավոր վիճակը, երազների կործանման սարսափն է 
անձնավորում արևին դիմող հետևյալ տողը. «Եկու՜ր, արդեն կը մըսին հեք երազ-
ներն իմ որբուկ»: Հաշվի առնելով, որ բանաստեղծի համար ուսուցիչ է եղել փո-
խաբերությունների հանճարեղ վարպետ Նարեկացին, զարմանալի չէ իր արձակ 
բանաստեղծություններից մեկում գրված. «Ես կը մնամ սակայն, սոսիին տակ, ան-
շարժ, այս իրիկնային համերգության մեջ, մեկնող արևին ոսկի գիրը, հեռավոր ծո-
վուն կապույտ տառը, տերևներուն, թռչուններուն թրթռուն վանկը կը հեգեմ, կը 
հեգե՜մ: Բայց չգտա դեռ անսահման բառը, որ դյութական բալլիքի պես պիտի բա-
նար ինծի այս փակ դուռները` ճամբաներուն վրա, ծառերուն տակ, ամբոխին մեջ, 
անցորդները` ամենն էլ՝ աներևութացան, ես տակավին մթնշաղին մեջ կը սպա-
սեմ: Ու՜հ, ըսեք, ըսե՛ք ինծի գունագեղ անսահման բառը՝ այս իրիկուն…» [2, 102]: 

Մեծ էր Մեծարենցի ազդեցությունը իր ժամանակակից և հետագա բանաս-
տեղծների վրա: Մեծարենցի երևալը գրական հորիզոնում նման էր լուսաշող մի 
ասուպի: Չարենցի վաղ շրջանի բանաստեղծությունների ժողովածուն, ի պատիվ 
Մեծարենցի, կոչվեց «Ծիածան»: Վ. Թոթովենցը, որ նույնպես Խարբերդի նահան-
գից էր, գրում է. 

Մեծարենցը գավառական պատանեկության պաշտանմունքի առարկան 
էր…«Այժմ ես մեծացել եմ, դարձել չափահաս, դու մնացիր պատանի: Այժմ, իմ չա-
փահասի ձեռքերով և չափահասի խորին գուրգուրանքով, շոյում եմ քո պատանի, 
չքնաղ գլուխը, և արցունքներս վազում են քո երգերի վրա: Երբ մրսում եմ այս աշ-
խարհում, մեծ պատանի, գրկում եմ քո երգերը, և ահա արևը, քո երգած արևը, 
զուգվում է իմ ցուրտ հոգու մեջ կաթիլ առ կաթիլ» [4, 136]: 

 
 

ԳԳԳԳրականությունրականությունրականությունրականություն 
1. Արևմտահայ բանաստեղծներ, «Դպրոցական գրադարան» մատենաշար, 

«Լույս» հրատ., Երևան, 1982 թ.: 
2. Միսաք Մեծարենց, Երկերի ժողովածու, Երևան, 1956 թ.: 
3. Միսաք Մեծարենցը և Դանիել Վարուժանը ժամանակակիցների հուշերում, 

Երևան, 1986 թ.: 
4.  Վիրաբյան Ն., Մարգարյան Լ., Գրականության քրիստոմատիա, Երևան, 

2010թ.:     
5. Միսաք Մեծարենց, Երկերի լիակատար ժողովածու, Երևան, 1981: 
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Некоторые особенности Некоторые особенности Некоторые особенности Некоторые особенности     
стихотворного искусства Мецаренцастихотворного искусства Мецаренцастихотворного искусства Мецаренцастихотворного искусства Мецаренца    

Даллакян СветланаДаллакян СветланаДаллакян СветланаДаллакян Светлана    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: молодой мастер слова, слияние мотивов, любовь и живая 
трепетная природа, гуманизм как актуальная необходимость, талантливый поэт  

Поэтическое обаяние Мецаренца вечно, поэзия-всегда молода, никогда неста-
реющая. В атмосфере влияний пёстрых и противоречивых художественных 
течений Мецаренц действительно смог сохранить свою творческую самостоятель-
ность. За короткое время он смог обработать и внести в литературу свой своеобраз-
ный голос, своё дыхание, свою особенную теорию о призвании поэта. Невозможно 
и просто нельзя перепутать голос Мецаренца с голосом другого поэта. Продолжает 
волновать, оставаться предметом различных обсуждений и раздумий.  

 
 
 
 

SomeSomeSomeSome    PPPPeculiaritieseculiaritieseculiaritieseculiarities    ofofofof    MetsarenMetsarenMetsarenMetsarentstststs’ ’ ’ ’ PPPPoeticaloeticaloeticaloetical    AAAArtrtrtrt    
Dallaqyan SvetlanaDallaqyan SvetlanaDallaqyan SvetlanaDallaqyan Svetlana    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: young master of word, mixture of motives, love and lively nature, 

humanity–today’s necessity, talented poet  
The poetry charm of Metsarents is immortal, his poetry is always young, and is 

never old. Among the colorful, contradictory artistic streams and impacts, Metsarents 
was able to maintain his creative identity. Within a short period of time he could process 
and introduce his unique voice and breath, his own theory about the role of writers, in 
the literature. Metsarents’ voice is impossible to confuse with other writers’, it continues 
to excite and remains a point of different discussions and perceptions. 
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Գովազդային գործունեության քննադատությունըԳովազդային գործունեության քննադատությունըԳովազդային գործունեության քննադատությունըԳովազդային գործունեության քննադատությունը    
««««ԱրձագանքԱրձագանքԱրձագանքԱրձագանք» » » » պարբերականումպարբերականումպարբերականումպարբերականում    

ԴանիելյանԴանիելյանԴանիելյանԴանիելյան        ՏարոնՏարոնՏարոնՏարոն    
    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. հայտարարություն, ռեկլամ, պարբերական մամուլ, 
«Աղբյուր» պարբերական, «Մշակ» լրագիր 

Գովազդային գործունեության, գովազդի նշանակության, գովազդային տեքս-
տերի բովանդակության վերաբերյալ քննադատական մոտեցումը թիֆլիսահայ 
պարբերական մամուլում սկսեց դրսևորվել 19-րդ դարի 60-ական թվականներից: 
Պատճառն այն է, որ մինչև պարբերական մամուլի համակարգի ձևավորումը գո-
վազդը արտադրությունից հիմնականում առանձնացված չէր, և որոշ դեպքերում 
դրանք գրեթե նույնական էին, սակայն «լրագրերի և հանդեսների շուկայի զար-
գացմանը զուգահեռ գովազդն սկսեց զատվել արտադրությունից ու առևտրից և 
դառնալ արհեստավարժ գործունեության տեսակ: Համապատասխանաբար հենց 
այդ ժամանակ էլ սկսվում է գովազդի ազդեցության բնույթի իմաստավորումը, 
մշակվում են գովազդային արշավների վարման հնարքները, ներդրվում է գովազ-
դի էթիկան և ձևավորվում է դասական պատկերացումը բիզնեսի և հանրային 
մշակույթի մեջ գովազդի տեղի մասին» [17, 60]:  

Թիֆլիսահայ պարբերական մամուլի էջերում նույնպես հրապարակվում էին 
տարաբնույթ հոդվածներ, որոնց միջոցով գովազդի էությունը, ձևերը, առանձնա-
հատկությունները հասու էին դառնում ընթերցողին: Կարելի է ասել, որ լրագրու-
թյան միջոցով ձևավորվում էր որոշակի վերաբերմունք գովազդային ոլորտում 
առկա դրական և բացասական երևույթների նկատմամբ, որոնց նաև տրվում էր 
համապատասխան գնահատական, որը պարունակում էր «ոչ միայն հավանու-
թյուն, եզրակացություն, այլ նաև ռացիոնալ գիտելիքի տարրեր» [18, 3]:  

Ըստ այդմ՝ «Արձագանք» պարբերականում գովազդային հաղորդագրություն-
ների մասին տեղեկությունները կարող ենք պայմանականորեն բաժանել երկու 
խմբի՝ տեղեկատվական և վերլուծական: 

Տեղեկատվական խմբիՏեղեկատվական խմբիՏեղեկատվական խմբիՏեղեկատվական խմբի նյութերի մեջ կարող ենք ընդգրկել այն հրապարա-
կումները, որոնք ներառում էին ապրանքի կամ ծառայության գովազդման հե-
տաքրքիր ու տարօրինակ ձևեր: Դրանք թարգմանական բնույթի լուրեր էին, որոնք 
տպագրվում էին արտասահմանյան նորությունների բաժնում՝ որոշ դեպքերում 
զերծ մնալով սկզբնաղբյուրը նշելուց: Ունենալով հետաքրքրաշարժ և երգիծական 
բովանդակություն՝ այս հրապարակումներն ավելի շատ կատարում էին հեդոնիս-
տական գործառույթ: Սակայն հաշվի առնելով դրանց տպագրման հաճախակիու-
թյունը՝ կարծում ենք, որ խմբագրությունը երկու նպատակ էր հետապնդում: Մի 
դեպքում՝ ծանոթացնում էր ընթերցողներին գովազդի ստեղծագործական նոր, 
հնարամիտ գաղափարներին ու ձևերին: Օրինակ՝  

Մի Մի Մի Մի ճճճճապոնական ռեկլամապոնական ռեկլամապոնական ռեկլամապոնական ռեկլամ. Տոկիո քաղաքի մի գրավաճառանոց հետևյալ 
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կերպով է ծանուցում տալիս իր մասին. Մեր տան առավելություններն են՝ 1. Վի-
ճակախաղի տոմսերի նման էժան գներ: 2. Նորատի երգչուհու նման գեղեցիկ 
գրքեր: 3. Վանակնի պես պայծառ տպագրություն: 4. Փղի կաշու նման ստվար 
թուղթ: 5. Հաճախորդներ, որոնց հետ այնպես քաղաքավար են վարվում, ինչպես 
վարվում են իրար հետ մրցակցող շոգենավերի վրա: 6. Մեծ մատենադարանների 
մատուցած նյութերի ճոխություն. 7. Գրքերի այնպիսի արագ առաքում, ինչպես որ 
արագ է թնդանոթի գնդի թռիչքը: 8. Այնպիսի խնամքով դասավորված ծրարներ, 
ինչպես որ դասավորվում են մի մատաղահաս կնոջ ձեռքով յուր սիրելուն առաք-
վող ծրարները: 9. Երիտասարդների պակասությունները, ինչպիսին են ծուլու-
թյուն և ցրվածություն, իսկույն անհետանում են, հենց որ նրանք մեզ մոտ են 
գալիս և շատ չանցած նրանք դառնում են պատվավոր մարդիկ: 10. Մենք առա-
ջարկում ենք և ուրիշ օգուտներ, այնպիսի մեծ առատությամբ, որ այդ բոլորը ոչ մի 
լեզու չէ կարող բացատրել [Տե՛ս 12]: 

Մյուս դեպքում՝ ներկայացվում էին ապրանքների կամ ծառայությունների 
գովազդի այնպիսի տեքստեր և ակցիաներ, որոնք զուրկ էին գեղագիտական և բա-
րոյական ընդունված չափանիշներից և գովազդի նկատմամբ բացասական վերա-
բերմունք կարող էին առաջացնել լսարանի շրջանում, օրինակ՝ 

 Ռեկլամը բեմի վրաՌեկլամը բեմի վրաՌեկլամը բեմի վրաՌեկլամը բեմի վրա. Լոնդոնում հռչակ վայելող մի դերասանուհի, շրջելով 
Ամերիկայում, ներկայացումներ էր տալիս: Մի անգամ ՄԱԿԲԵԹ էր ներկայաց-
նում: Այն տեսարանը, ուր չարագործ հերոսուհին՝ լեդի Մակբեթը, ճգնում էր յուր 
ձեռներից սրբել երևակայական արյունը, դերասանուհին այնպիսի մի եռանդով 
խաղաց, որ հասարակությանը ապշեցրեց:  

-Օ՜հ, ոչինչ, ասիական անուշաբույր խառնուրդ կարող է սրբել այդ բիծը,– 
բացականչեց նա, սարսափից հանդիսատեսի մազերը բիզ-բիզ էին կանգնել, դե-
րասանուհին ողբերգական ձայնով ավելացրեց. «Բայց և այնպես ես կարող եմ 
սրբել այդ x-ի գործարանի սապոնով»: Հանդիսատեսը ուշքի եկավ և շվվացրեց դե-
րասանուհուն: Սակայն դերասանուհին յուր բանը տեսել էր արդեն, և գործարա-
նատերը հաջող ռեկլամի համար խոստացված վարձը տվավ [Տե՛ս 13]:  

Վերլուծական խմբիՎերլուծական խմբիՎերլուծական խմբիՎերլուծական խմբի մեջ կարող ենք ընդգրկել այն հրապարակումները, 
որոնցում խոսվում է գովազդային հաղորդագրությունների նշանակության, 
կարևորության մասին, բացատրվում է գովազդի դերը պարբերական մամուլի հա-
մակարգում: Օրինակ՝ մեջբերելով ամերիկյան պարբերականից մի հատված թեր-
թի հայտարարությունների նշանակության մասին՝ «Արձագանք»-ը գրում է. «Ով 
որ կամենում է յուր գործերը լավ և արդյունավոր կերպով առաջ տանել առանց 
հայտարարություններ անելու, նա վարվում է այնպես, ինչպես կաներ մի սիրա-
հարված մարդ, որ հարյուր վերստ հեռավորությունից յուր նշանածին օդային 
համբույրներ է ուղարկում, որ վերջինս իհարկե ոչ կտեսնի և որոնց մասին նա 
մինչ անգամ տեղեկություն չի ունենալ: Ճշմարիտ է թե պարոնը ինքը գիտէ, թե ինչ 
է անում, բայց և ուրիշ ոչ ոք» [10]: 
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Տարբեր տարիների տպագրված հրապարակումների միջոցով հայ ընթերցո-
ղը ծանոթանում էր արտասահմանյան մամուլի զարգացման գործը խթանող գո-
վազդին և գովազդային գործունեությանը: Այսպես՝ Հոմոյի «Ժամանակակից մա-
մուլը» հոդվածում անդրադարձ է կատարվել ֆրանսիացի լրագրող-խմբագիրներ 
Արման Դյուտաքի և Էմիլ դե Ժիրարդենի գործունեությանը, որոնք նպաստել են 
լրագրության առաջադիմությանը իրենց վերլուծական ճիշտ հաշվարկով:  

Անձնական փորձից ելնելով՝ ֆրանսիացի գրահրատարակիչ և ֆրանսիա-
կան պարբերական մամուլի մեծ բարեփոխումների հեղինակ Է. դե Ժիրարդենը 
եկել էր այն եզրակացության, որ թերթ կարդացողների թիվն ավելի շատ է, քան 
թերթ գնողների, իսկ թերթի բաժանորդագրության ցածր գինը կնպաստի ընթեր-
ցողների շրջանակի ընդլայնմանը, որի հետևանքը կլինի ավելի մեծ տպաքանակը, 
իսկ արդյունքը՝ ավելի շատ հայտարարությունները՝ առավել բարձր գներով: 
«Հայտարարությունները պիտի ծածկեն լրագրի ծախքը,– ասում է Է. Ժիրարդենը» 
[3]: Նա գտնում էր, որ պարբերական մամուլի համակարգում նոր պարբերական-
ների երևան գալուց կառավարությունը չպետք է վախենա, քանի որ որքան շատ 
լինեն այդ թերթերը, այնքան քիչ կլինի «դրանցից յուրաքանչյուրի ազդեցությունը, 
քանի որ մեկը մյուսին կչեզոքացնի մրցակցային պայքարում» [15]:  

«Արձագանք»-ում լրագրության և պարբերական մամուլի զարգացման մա-
սին տպագրվող նյութերի մեծ մասը թարգմանական էր, և կարծում ենք, որ 
խմբագրությունը փորձում էր լսարանին հասցնել արտասահմանյան գովազդի 
մասին տեղեկություններ, որոնք լրացուցիչ խթանող ազդակ կլինեին տեղական 
գովազդատուների համար: 

«Русские ведомости» լրագրից թարգմանաբար արտատպելով ֆրանսիացի 
հեղինակ Է.Դյուբյեֆի «Լրագրություն» աշխատությունը՝ խմբագրությունը ներկա-
յացնում է, որ հանրահայտ «Ֆիգարո» պարբերականի տարեկան ծախսերը հազիվ 
են փակվում բաժանորդագրության և հատավաճառի արդյունքից, սակայն լրագրի 
ընդհանուր եկամուտը աճում է: «Այս խորհրդավոր երևույթի պատճառը լրագրի 
մեջ տպվող հայտարարություններն են, որոնք նրա եկամտի գլխավոր աղբյուրն 
են կազմում: Այս գործում առաջին օրինակ հանդիսացան անգլիացոց և ամերիկա-
ցոց լրագրերը, որոնց մեջ հայտարարություն տպելը առասպելական բան է դար-
ձել: «New-York Herald»-ի համարները երբեմն տալիս են 5000 հայտարարություն, 
տպելով դրանք 105 հատ 300 տողանի սյուների վրա: «Times»-ը ամեն օր 30-ից 
մինչև 40 սյունի հասնող հայտարարություններ տալով ստանում է 10-15 միլիոն 
ֆրանկ» [8]: 

Անգլիական մամուլի մասին Մ.Լեկլերկի ուսումնասիրությունը հայ ընթեր-
ցողներին ծանոթացնում էր պարբերական մամուլի զարգացմանը խոչընդոտող և 
խթանող որոշ գործոնների հետ՝ ընդգծելով, որ մի ժամանակ անգլիական մամուլի 
ընթացքը կաշկանդող արգելքները՝ լրագրերի դրոշմահարկը, հայտարարություն-
ների և թղթի հարկը, այլևս չկան, ինչի շնորհիվ նաև մամուլի համակարգը 
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հարստացավ նոր պարբերականներով, որոնց մեծ մասի դրությունը պայմանա-
վորված է հայտարությունների քանակով: «Նոր լուրերն ու հոդվածները միայն 
թերթի կորիզն են և այդ կորիզը պատված է հայտարարությունների չորս էջ ունե-
ցող հաստ կեղևով <…> Լրագիրը թանկ է վճարում արագ ու ճիշտ լուրերի գինը և 
վճարում է հայտարարությունների եկամտից: Նա ոչ մի ծախք չէ խնայում ընթեր-
ցողների թիվը պահպանելու և աճեցնելու համար և յուր արդյունքի մեծ մասը 
գործ է դնում ընթերցողին լիակատար գոհացումն տալու համար, որ ամեն բան 
շուտ և ստույգ իմանալու հետամուտ է: Հայտարարությունները ծածկում են հոդ-
վածների և լուրերի գինը, իսկ հոդվածներն ու լուրերը բազմացնում են հայտարա-
րությունների թիվը և նրանց համար նոր շուկաներ բացում» [7]:  

«Արձագանք»-ը ուշադրության կենտրոնում էր պահում հայ պարբերական 
մամուլի շուկայում առկա խնդիրները: Խոսելով աշխատակիցների վարձատրու-
թյան մասին՝ շեշտվում էր նաև գովազդից ստացված եկամտի կարևորությունը: Ա. 
Երիցյանը արձանագրում է, որ «Կռունկ հայոց աշխարհի» պարբերականն առա-
ջինն էր, որ սկսեց վարձատրել մշտական աշխատակիցներին, սակայն նկատում 
է, որ մամուլի դաշտի կայացման և աշխատակիցների վարձատրման խնդիրը, 
կախված լինելով միայն բաժանորդագրություններից, չէր կարող դրական լուծում 
ստանալ. այս դեպքում խթան կարող էին լինել առևտրային հայտարարություննե-
րը, որոնց «վճարքով բավականին օգնություն» կարող էին ստանալ հայ պարբերա-
կանները [1]: Սակայն շահույթ չունենալով հայտարարություններից՝ Ա.Հովհան-
նիսյանը շարունակում էր վարձատրել իր աշխատակիցներին՝ գիտակցելով, որ 
պարբերականի հաջողությունը պայմանավորված է նրա աշխատակիցների 
ստեղծագործական գործունեության արդյունքներով:  

Միևնույն ժամանակ պարբերականը հաճախ քննադատում էր մրցակցային 
դաշտում գործող այլ պարբերականների գովազդային գործունեությունը՝ նշելով. 
«Եթե մի հրատարակության միակ նպատակն է հարստացնել հրատարակչին զա-
նազան ծուռ և շիտակ միջոցներով, ռեկլամով, շողոքորթությամբ, պարզամիտնե-
րին թակարդը գցելով և նույնիսկ դրական գոհարները, մարդկանց մտքի վաստա-
կը վաճառության ապրանք շինելով, այդ դեպքում ավելի լավ է չլինի այդպիսի 
հրատարակություն, քան լինի» [14]:  

Փաստորեն, թիֆլիսահայ պարբերական մամուլի գովազդային դաշտում ըն-
թանում էր թաքնված միջխմբային պայքար, որի դրսևորումները ի հայտ են գալիս 
տարբեր հրապարակումներում, իսկ գովազդային գործունեության և գովազդի՝ 
որպես ապրանքի նկատմամբ մոտեցումը երկակի բնույթ էր կրում: Մի դեպքում 
գովազդի առկայությունը համարվում էր շատ կարևոր և անհրաժեշտ գործարար-
ների համար, մյուս դեպքում՝ ուղղակի կամ անուղղակի քննադատության էին 
արժանանում կամ ծաղրի էին ենթարկվում այն հայկական պարբերականները, 
որոնք ավելի շատ գովազդ ունեին իրենց էջերում: Օրինակ՝ «Ամեն մարդ քաջ 
գիտե, որ ամեն թերթ բաղկացած է երկու մասից՝ բնագրից և հայտարարություն-
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ներից և ճարպիկ դրամագետ խմբագրի համար բնագիրը երկոտասանական դեր է 
խաղում, իսկ հայտարարությունները, օ՛ հայտարարությունները, միթե դուք 
չգիտեք, որ օրինակ Times-ի հայտարարությունների մի սյունակից ստացած վճա-
րը կարող է կազմել Անգղիայի ամենահարուստ օրիորդի օժիտը» [4]:  

Սա մրցակցային «խանդի» դրսևորման մի տեսակ էր, որը հատուկ էր Թիֆլի-
սում տպագրվող պարբերականներին: Սակայն նկատենք, որ այս «խանդը» 
«Արձագանք»-ի էջերում միայն հայերեն լույս տեսնող, մասնավորապես «Աղբյուր» 
և «Մշակ» պարբերականների նկատմամբ էր, ու շատ հաճախ հրապարակումներն 
ուղեկցվում էին սուբյեկտիվ գնահատականներով: Օրինակ՝ քննադատություննե-
րից մեկն ուղղված էր «Աղբյուր» պարբերականի խմբագիր Տիգրան Նազարյանի 
դեմ. «Հայոց հրատարակությունների խմբագիր պ. Տիգրան Նազարյանը այս տարի 
մի նոր և չտեսնված ռեկլամ է հնարել բաժանորդ որսալու համար, այն է յուր հրա-
տարակությունների էջերը պիտի զարդարէ բաժանորդների երեխաների պատ-
կերներով: (Ռուսական «Стрекоза» շաբաթաթերթը, արձանագրելով այդ լուրը, յուր 
կողմից ավելացրել է. «Եթե բաժանորդն անզավակ է, կարող է ուղարկել յուր սիրե-
լի կատվի, շան, քոթոթի և այլ անասունների պատկերները, որոնք նույնպես 
կտպվին): Այդ սարսափելի ռեկլամը նման է այն տոլկուչկաների աղաղակներին, 
ուր անընդհատ լսում էր անցնելիս. Пожалуйтесь, товар наш самый лучший, 
первый сорт, вы нигде не получите этого» [14]:  

Հեգնական քննադատությունը ավելի շատ պայմանավորված էր երկու պար-
բերականների հրատարակիչների միջանձնային հարաբերություններով: Ինչպես 
նկատում է Մ. Հակոբյանը, «Արձագանք» թերթը «կանգ չի առել ամսագրի խմբա-
գիր-հրատարակչին (Տ. Նազարյանին – իմա՝ Տ. Դ.) անձնական վիրավորանքներ 
հասցնելու առաջ՝ նրա մասին գրելով, թե «որևէ հոդված գրելու կարողություն 
չունի», թե նրա «միակ հատկանիշը ճարպկությունն է»» [2]: Սակայն պետք է 
հաշվի առնել, որ Թիֆլիսում պարբերական մամուլն արդեն թևակոխել էր զար-
գացման մի շրջան, երբ հոգևոր, մշակութային արժեքներն ապրանքայնացվում 
էին, և տեղեկույթն էլ դառնում էր շուկայական ապրանք, որի համար խաղի այլ 
կանոններ են գործում: Տնտեսական մրցակցությունը նոր մոտեցումներ և գաղա-
փարներ էր պահանջում, անհրաժեշտ էր նաև նոր գործելաոճ, որի զարկերակը 
ճիշտ էր գտել Տ. Նազարյանը: Այդ տարիներին ռուս հրատարակիչ Ա. Սուվորինն 
իր օրագրում նշում է, որ թերթերի խմբագիրները գովում են իրենց հրատարակու-
թյունն այնպես, ինչպես «ոչ մի մոդայիկ խանութ չի գովաբանում իր ապրանքը» 
[16, 58]:  

Մեկ այլ դեպքում քննադատության առարկա էին դառնում ոչ թե նորարար 
գաղափարները, այլ տեքստերը, որոնք բառ առ բառ քննության էին արժանանում 
խմբագրի կողմից և կարծես բացահայտում էին մրցակիցների խաբեությունները: 
Այսպես՝ քննադատության թիրախ դարձավ «Մշակ»-ը, որը ընթերցողներին հայտ-
նել էր, որ 1892թ. կհրատարակվի նույն դիրքով և նույն ծրագրով, տարեկան գինն 
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էլ կլինի 10 ռուբլի: «Արձագանք»-ը ծաղրելով հարցնում է՝ «բայց ինչ ասենք հե-
տաքրքրվողներին, որոնք հարցնում են, «եթե 10 ռուբլի էլ տանք էլի շաբաթը 
երկուսուկես անգամ պետք է հրատարակվի, թե ավելի»: Իր հայտարարության 
մեջ «Մշակ»-ը հակառակ ամբողջ աշխարհում ընդունված սովորության ոչ մի 
խոսք չէ ասում, թե շաբաթը քանի անգամ լույս կտեսնի, այնպես որ եթե շաբաթը 
մի անգամ էլ հրատարակվի բաժանորդներից ոչ ոք պրետենզիա չի կարող ունե-
նալ» [11]: 

«Արձագանք»-ի խմբագրությունն անդրադառնում է նաև «Աղբյուր» պարբե-
րականի ինքնագովազդին, որում նշված է, որ հանդեսի «տարեկան բաժանորդա-
գինը 3 ռ. է, անբաժան են դրանցից և պրեմիաները, որոնց գինն է 2 ռ., ուրեմն 
«Աղբյուր» ստանալ կամեցողները պետք է ուղարկեն թե «Աղբյուր»-ի տարեկան 
բաժանորդագինը և թե պրեմիաների վճարը ընդամենը 5 ռուբլի» [9]: Նա ընթերցո-
ղի ուշադրությունը հրավիրում է տեքստային խաբկանքի վրա և իբր զարմանում, 
որ «Աղբյուր»-ի խմբագրությունը չի հասկանում պրեմիա բառի նշանակությունը: 
«Պրեմիա նշանակում է ընծա, պարգև, միթե ընծան, պարգևը փողով են տալիս: 
Բաժանորդներին պրեմիան միշտ ձրի է տրվում, իսկ ոչ բաժանորդներին կարելի 
է վաճառել և ոչ ոք ոչինչ չի ասիլ» [6]:  

Խրախուսանքներն ընդունված և օրինաչափ երևույթ էին տվյալ ժամանակա-
շրջանի պարբերական մամուլի համակարգում: Խրախուսանքը գովազդային ձև 
էր, որով շահագրգռում էին ընթերցողներին լրագրին կամ ամսագրին բաժանոր-
դագրվելու համար: «Արձագանք»-ի խմբագրությունը նույնպես բաժանորդներին 
որպես պրեմիա ուղարկում էր հրատարակված տարբեր գրքեր, որոնց թեմատիկ և 
ժանրային ներկապնակը բավականին տարբեր էր: Դրա հետ միաժամանակ 
քննադատության էին արժանանում այն պարբերականների հրատարակիչները, 
որոնք որպես բոնուս ուղարկում էին ինչ-որ մեկի գեղանկարը և դրանով խախ-
տում էին գեղանկարչի հեղինակային իրավունքը: 

«Արձագանք»-ի էջերում խոսվում էր նաև գովազդի էթիկական խնդիրների 
մասին. ներկայացվում էին ինչպես արտասահմանյան, այնպես էլ հայկական գո-
վազդային դաշտում առկա խնդիրները: Խմբագրությունն ուղղակի կամ անուղղա-
կի ձևով շեշտում էր այն տեսակետը, որ գովազդից ստացված եկամուտը չի լինե-
լու ընթերցողների շահերի հաշվին, և խմբագրությունները չեն մոռանալու իրենց 
առաքելության մասին: Պարբերականում պաշտպանվում է այն պնդումը, որ 
լրագրի «անկախությունն ու անբիծ ազնվությունը շատ շահաբեր բաներ են» [7]: 
Ներկայացնելով անգլիական մամուլի պատմության զարգացումը՝ պարբերա-
կանն արձանագրում է ուշագրավ մի փաստ. 1845թ. «երկաթուղային շահադիտու-
թյունը (speculation) սոսկալի ծավալ ստացավ Անգլիայում: Նոր ընկերությունների 
ազդերն ու ռեկլամները (գովասանական զեկուցումներ) հեղեղեցին «Times»-ի էջե-
րը, որ միայն այդ ճյուղից շաբաթական 300000 ֆրանկ էր ստանում: Ջոն Վալտերը, 
որ հաջորդել էր յուր հորը, որպես «Times»-ի խմբագիր, այդ ապերասան շահադի-
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տությունից առաջ գալիք վտանգը գուշակելով, մի համարձակ պատերազմ հայ-
տարարեց այդ հրապուրիչ հայտարարությունների դեմ, որոնք այնքան ոսկի էին 
սահեցնում յուր սնդուկի մեջ [7]: 

Հայտարարությունների մասին խոսելիս Դյուբյեֆը շոշափում է այն հարցը, 
թե արդյոք լրագրերը բարոյապես պատասխանատու են դրանց բովանդակության 
համար: «Մի ժամանակ դրական պատասխան էին տալիս այդ հարցին, և «Journal 
des debats»-ի խմբագիր Բերտենը պարտական համարեց հատուցանել մի զույգ 
սավանի գինն այն բաժանորդին, որ գանգատ էր հայտնել, թե խաբվել է լրագրի 
չորրորդ երեսում տպված հայտարարությամբ: Սակայն այդ ժամանակներն ան-
ցան: Այժմ հաղթանակող է այն տեսությունը, որ ասում է – լրագրի չորրորդ երեսը 
մի պատ է, որի վրա յուրաքանչյուր մարդ, տողի գինը վճարելով, կարող է հայտա-
րարել ինչ և կամենա» [8]:  

Թիֆլիսահայ իրականության մեջ գովազդի էթիկական խնդիրներն ավելի 
շատ միջխմբագրական բնույթի էին և հիմնականում վերաբերում էին մրցակիցնե-
րի կազմակերպչական աշխատանքներին և ստեղծագործական մոտեցումներին: 
Արձագանքելով «Մշակ» լրագրի այն դիտարկմանը, որ թերթը «հետաքրքրական 
դարձնելու համար» տպագրվում են բաժանորդների անունները, «Արձագանքը» 
տպագրում է հետևյալ վիճակագրությունը. «Ահա տասը տարի է, որ վաճառվում է 
պ. Գր. Արծրունու մի բրոշյուրան «Տաճկահայերի տնտեսական դրությունը» վեր-
նագրով: Դա մի «երևելի» դասախոսություն է, որ հեղինակը կարդացել է հայերեն, 
հետո թարգմանել է տվել և տպագրել երեք լեզվով: Այս բրոշյուրան բաղկացած է 
311/2 էջից, ընդամենը 10023/4 տողից կամ 47126 տառից: «Մշակ»-ը նորա մասին 
տպել է ի գիտություն գավառական համայն աշխարհի ահա թե ինչ՝ 18 առաջնոր-
դող, 23 ֆելիետոն, 69 գավառական թղթակցություն, 499 ներքին լուր, 946 խմբա-
գրական պատասխաններ և 1989 հայտարարություն, այսինքն ընդամենը 64900 
տող կամ 2689955 տառ: Բաժանելով ռեկլամների, տողերի և տառերի թիվը բրուշ-
յուրայի տողերի և տառերի թվի վրա, դուրս է գալիս, որ «Մշակ»-ը հիսուն անգամ 
ավելի ռեկլամ է տպել Արծրունու բրոշյուրայի մասին, քան ինքը բրոշյուրայի մե-
ծությունն է: Հեղինակը բրոշյուրայի վրա աշխատել է 115 ժամ, իսկ ռեկլամների 
վրա 3225 ժամ, գրաշարը բրոշյուրան շարել է 35 ժամում, իսկ ռեկլամները 23000 
ժամում, թանաք ծախսվել է բրոշյուրայի վրա 33 մսխալ, իսկ ռեկլամների վրա մեկ 
փութ 2 ֆունտ և 361/2 մսխալ: Իսկ բրոշյուրայից վաճառվել է տասը տարվա ըն-
թացքում 131 օրինակ, այսինքն 2825 կոպեկի» [5]:  

Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ 19-րդ դարի վերջին քսանամյակում աճել 
էր հետաքրքությունը գովազդի և գովազդային գործունեության նկատմամբ, ինչի 
վկայությունն է «Արձագանք» պարբերականի կողմից տվյալ թեմային պարբերա-
բար անդրադառնալը տեղեկատվական և վերլուծական հրապարակումներով: 
Արտասահմանյան փորձի և թիֆլիսահայ իրականության օրինակներով ներկա-
յացվում էին գովազդի տնտեսական դերն ու նշանակությունը պարբերական մա-



– 91 – 

մուլի համակարգի կայացման գործում, ինչպես նաև վերլուծության էին ենթարկ-
վում գովազդի էթիկական խնդիրները: Բավականին սուր էր արտահայտված 
մրցակցային պայքարը տարբեր պարբերականների միջև, ինչի հետևանքով հա-
ճախ քննադատության առարկա էր դառնում ինքնագովազդը: 

 
 

ՕգտագործվածՕգտագործվածՕգտագործվածՕգտագործված    գրականությանգրականությանգրականությանգրականության    ևևևև    աղբյուրներիաղբյուրներիաղբյուրներիաղբյուրների    ցանկցանկցանկցանկ    
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«Ахбюр», газета «Мшак»  

В конце 19 века возрос интерес к рекламе и рекламной деятельности. Об этом 
свидетельствует тот факт, что газета «Ардзаганк» периодически публиковала ин-
формационные и аналитические статьи о рекламе и рекламной деятельности. На 
примерах зарубежного опыта и тифлисской реальности представлялись экономи-
ческая роль и важность рекламы в развитии системы периодической печати, а 
также анализировались этические вопросы рекламных текстов. Довольно резко 
была выражена конкуренция между армянскими периодическими изданиями Тиф-
лиса, в результате чего очень часто острой критике подвергалась самореклама газет 
и журналов.  

    
    

    
Criticism of Advertising Criticism of Advertising Criticism of Advertising Criticism of Advertising Activity in “Ardzagank” JournalActivity in “Ardzagank” JournalActivity in “Ardzagank” JournalActivity in “Ardzagank” Journal    

Danielyan TaronDanielyan TaronDanielyan TaronDanielyan Taron    
SummarySummarySummarySummary    

    Key words: Key words: Key words: Key words: announcement, advertisement, perpetual press, “Aghbyur” journal, 
“Mshak” newspaper 

 During the last twenty years of the 19th century, interest in advertising and 
advertising activities had increased; this is a testimony to “Ardzagank”    journal,    which 
reflects on the topic of the periodicals with information and analytical publications. The 
foreign experience and the Tiflis Armenian reality is the role of advertising in the 
process of establishing the system of periodical press and the ethical problem of 
advertisement. It was fairly sharp to express a competitive struggle between different 
periodicals, causing the self-promotion of cruel criticism. 
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ԳրականագիտականԳրականագիտականԳրականագիտականԳրականագիտական    հոդվածինհոդվածինհոդվածինհոդվածին    առաջադրվողառաջադրվողառաջադրվողառաջադրվող        
պահանջներնպահանջներնպահանջներնպահանջներն    ուուուու    չափանիշներըչափանիշներըչափանիշներըչափանիշները 

 ԵղիազարյանԵղիազարյանԵղիազարյանԵղիազարյան    ՎանոՎանոՎանոՎանո    
 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... գիտական նորույթ, վերնագիր, մշակվածություն, 
արդիականություն, նպատակներ և խնդիրներ, մեթոդ, փաստարկված վերլուծու-
թյուն, արդյունքների գնահատում, եզրակացություն 

Հայ գրականագիտության մեջ գիտական հոդվածին առաջադրվող պահանջ-
ների և գրականագիտական հոդվածի մեթոդաբանության մասին առանձին 
ուսումնասիրություն չի եղել1:  

Դավիթ Անհաղթը «Փիլիսոփայության սահմանումները» երկի մեջ գրում է. 
«Եվ պետք է իմանալ, որ սահմանման և բաժանման մասին հիշատակում է Պլա-
տոնը: Սահմանման մասին նա խոսում է «Ֆեդրոս» տրամախոսության մեջ, ասե-
լով «Ո´վ պատանյակ, ճշմարիտ մտածողությունը մի սկզբունք ունի, այսինքն` 
պետք է իմանալ, թե ինչի մասին ես խորհում. իսկ եթե այդ չկա, անխուսափելի են 
համատարած սխալները»: Այսինքն` եթե մեկը ցանկանում է ճիշտ մտածել և խոր-
հել որևէ իրի մասին, նա ամենից առաջ պիտի գիտենա այդ իրի բնությունը, 
այսինքն` սահմանումը: Որովհետև ով չգիտի սահմանումը, նա սխալ է մտածում 
բոլոր այն բաների մասին, որոնք բնականորեն բխում են այդ նույն իրից»2: Արդ` 
գրականագիտական հոդվածի սահմանման բացակայությունն է պատճառը, որ 
հոդվածի փոխարեն հատկապես վերջերս հրատարակվում են տարաբնույթ ու 
տարօրինակ շարադրանքներ, որոնք գիտական հոդված անվանելը, մեղմ ասած, 
պատշաճ չէ:  

Սույն հոդվածի արդիականությունըարդիականությունըարդիականությունըարդիականությունը գրականագիտական հոդվածներին 
առաջադրվող պահանջների ու չափանիշների սահմանումն է: Առաջադիր 
նպատակննպատակննպատակննպատակն այն է, որ գրականագիտական հոդվածների հեղինակներս զգանք մեր 
հոդվածների թերությունները, և առաջիկայում տպագրվող գրականագիտական 
հոդվածներն ունենան արդի միջազգային պահանջներին համապատասխան գի-
տական հստակ հայեցակարգ, քննարկվող խնդիրներ և վերլուծության արդյուն-
քում արված հստակ եզրակացություններ, որոնք պիտի լինեն գիտական նորույթ: 
Ուստի սույն հոդվածում խնդիրխնդիրխնդիրխնդիր ենք դրել բացահայտելու արդի գրականագիտա-
կան հոդվածների հիմնական թերությունները և ներկայացնելու գրականագիտա-
կան հոդվածին առաջադրվող գիտական պահանջներն ու չափանիշները:  

Նախ նշենք վերջերս (հիմնականում 2015 թվականին) տպագրված գրակա-

                                                                 
1 Մեզանում նաև պակասում են գիտության մասին տեսական-մեթոդական ուղեցույցնե-

րը, մինչդեռ այլ լեզուներով ստեղծվել են գիտության տեսություններ, տե´ս, օրինակ` Van de 
Lagemaat R., Theory of Knowledge, 2nd ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2011., 
Добреньков В. И., Осипова Н. Г., Методология и методы научной работы, 2-е изд., Москва, 
изд. «КДУ», 2012, 274 с. և այլն: 

2 Դավիթ Անհաղթ, Երկեր, Ե., «Հայաստան», 1999, էջ 29: 
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նագիտական մի քանի հոդվածների էական թերությունները, ապա կատարենք 
փաստարկվածփաստարկվածփաստարկվածփաստարկված    վերլուծություններվերլուծություններվերլուծություններվերլուծություններ:  

Արդի հայ գրականագիտության համապատկերում հաճախ ոչ գիտական 
շարադրանքը ներկայացվում է որպես գիտական հոդված, ավելի հաճախ հանդի-
պում ենք վերնագրի և բովանդակության անհամապատասխանության դեպքերի, 
առավել հաճախ որպես գրականագիտական հոդված գեղարվեստական ոճով 
ներկայացվում է գրական երկից ստացած տպավորությունների շարադրանքը, 
գրականագետի մտահայեցման արդյունքը` վերածվելով մտավոր խաղի, չունե-
նալով գիտական համակարգվածություն և զուրկ լինելով գիտական նորույթ ունե-
ցող եզրակացությունից: «Չի կարելի և անընդունելի է, երբ գիտականության հա-
վակնող գիտական հոդվածը գրված լինի գեղարվեստորեն: Չպետք է մոռանալ, որ 
գրականության լեզուն (գեղարվեստական) և գիտության լեզուն նույնը լինել չեն 
կարող: Երբ քննադատը իր հոգում առաջացած հույզերը հանձնում է թղթին` 
առանց փաստարկելու կոնկրետ մեջբերումներով, ապա ծնվում են մերձգիտա-
կան «վերլուծություններ»»,– իրավացիորեն գրում է Տ. Սիմյանը` նկատելով արդի 
գրականագիտական հոդվածների թերություններից մեկը` ոչ գիտական լեզվա-
մտածողությունը3: Հարցն այն է, որ մեզանում շատ են գրվում իբր գրականագի-
տական հոդվածներ, որոնցում նկատելի է ինտելեկտուալ խաղը: «Դա այն է, երբ 
հոդվածում և այլ գիտական ժանրի շրջանակում առանց հստակ հարցադրման 
«քննարկվում» է որևէ խնդիր, չի ստեղծվում նոր գիտելիք, որը չի նպաստի տվյալ 
գիտաոլորտի զարգացմանը և օգտակար լինի ուսանողի, մասնագետի, գիտական 
հանրության, հասարակության համար»4: Գրականագիտական հոդվածներում 
երբեմն գերակշռում են գրական երկից գրականագետի ստացած անձնական 
տպավորություններն ու կարծիքները, մինչդեռ դրանք պետք է հագեցած լինեն 
փաստարկված գիտական վերլուծություններով: «Տեղին է հիշեցնել փիլիսոփայի 
դիտարկումը, թե կարծիքը պետք է տարբերել գիտելիքից, քանզի կարծիքի ազա-
տությունը կարող է տանել դեպի ճշմարտությունը մթագնող անստույգ դատողու-
թյան, մինչդեռ գիտելիքը պարտադրում է որոշակի մտավոր կարգապահություն և 
հարցադրման կոնկրետ առարկայական վերլուծություն»,- գրում է Ս. Սարինյա-
նը5: 

Գիտական աշխատանքի շարադրման մասին տեսական-մեթոդական մի 
ուղեցույց է պատրաստվել ԵՊՀ-ում, չորս հեղինակների` Գ. Հովհաննիսյանի, Ն. 
Գալստյանի, Մ. Սողոմոնյանի, Մ. Մալխասյանի համահեղինակությամբ` «ԳիԳիԳիԳիտատատատա----
հեհեհեհետազոտականտազոտականտազոտականտազոտական    աշխատանքաշխատանքաշխատանքաշխատանք    կատարելուկատարելուկատարելուկատարելու    հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական    սկզբունքներըսկզբունքներըսկզբունքներըսկզբունքները::::    ՄեթոդականՄեթոդականՄեթոդականՄեթոդական    
ցուցուցուցուցումներցումներցումներցումներ» վերնագրով, որը հասցեագրվում է ուսանողությանը: Սույն ձեռնար-

                                                                 
3 Սիմյան Տ., Գրականագետը, նշանագիտությունը և դրա կիրառությունը, Գրականագի-

տական հանդես, ԺԶ, 2015, էջ 258: 
4 Նույն տեղում, էջ 261: 
5 Սարինյան Ս., Քննադատությունն ինչպես որ է, Գրականագիտական հանդես, ԺԱ-ԺԲ, 

2010-2011, էջ 4: 
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կում հստակ բնորոշվում է գիտական հոդվածը. «Գիտական հոդված- որևէ կոնկ-
րետ խնդրի վերաբերյալ տրամաբանական հաջորդականությամբ շարադրված և 
հստակ եզրակացություններով գիտահետազոտական աշխատանք»6: Իսկ վեր-
ջերս տպագրվել է նաև Տ. Սիմյանի «Գրականագիտության «գործարանը». մեթոդ, 
տեքստ, ընթերցող, մեկնաբանող» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը, որտեղ հեղի-
նակը հպանցիկ գրում է նաև գիտական հոդվածի կառուցվածքի մասին. «…գիտա-
կան ժանրերին (զեկույց, հոդված, գրախոսություն, մենագրություն և այլն) բնորոշ 
կանոններից, ինչպիսին է, օրինակ, հստակ կառուցվածքը, մուտք (հոդվածի նպա-
տակ, փաստարկում) հակափաստարկում և վերջում` եզրակացություն»7: 

Այս պարագայում անգամ, ցավոք, մեզանում շարունակաբար գրվում են 
գրականագիտական հոդվածներ, որոնք տարօրինակ կերպով զուրկ են գիտական 
եզրակացությունից, ինչպես Դ. Գասպարյանի «Մարդը և հավերժությունը»8, Վ. 
Փիլոյանի «Ժառանգորդությունը ավանդույթի համապատկերում»9 և շատ այլ հոդ-
վածներ:  

Ավելին, շուրջ 40 էջ ձգձգվելուց հետո Ս. Աբրահամյանի գրականագիտական 
հոդվածն ավարտվում է ոչ թե գիտական եզրակացությամբ, այլ անձնական զեղու-
մով. «Հավատացնում եմ, այսպիսով, սա անկրկնելի պոետական աշխարհի հղա-
ցում է, որ երկրային կյանքում մեր երկուսի` բանաստեղծի և իմ երկխոսության 
նյութն էր, իսկ հիմա` չգիտեմ, սա մենախոսությա՞մբ ասացի, թե՞ երկխոսության 
մի առասպել հիմնեցի… չընդհատվող երկխոսություն…»10:  

ԳրականագիտականԳրականագիտականԳրականագիտականԳրականագիտական    հոդվածըհոդվածըհոդվածըհոդվածը    ևսևսևսևս, , , , ինչպեսինչպեսինչպեսինչպես    առհասարակառհասարակառհասարակառհասարակ    գիտականգիտականգիտականգիտական    
հոդվածըհոդվածըհոդվածըհոդվածը, , , , մեկմեկմեկմեկ    կամկամկամկամ    միմիմիմի    քանիքանիքանիքանի    ոչոչոչոչ    մեծմեծմեծմեծ    խնդիրխնդիրխնդիրխնդիր    առաջադրողառաջադրողառաջադրողառաջադրող    գիտականգիտականգիտականգիտական    աշխատանքաշխատանքաշխատանքաշխատանք    էէէէ, , , , 
որըորըորըորը    պիտիպիտիպիտիպիտի    ավարտվիավարտվիավարտվիավարտվի    հստակհստակհստակհստակ    եզրակացությամբեզրակացությամբեզրակացությամբեզրակացությամբ: Ցանկալի չէ երկարաշունչ գրա-
կանագիտական հոդվածը, քանզի ցանկացած գրավոր խոսք պիտի լինի չափի 
մեջ, իսկ հոդվածի նվազագույն ծավալը կարելի է համարել մոտ 8-10 էջը:  

Գրականագիտական հոդվածն իր բնույթով կարող է լինել պրոբլեմատիկպրոբլեմատիկպրոբլեմատիկպրոբլեմատիկ    
կամկամկամկամ    տեսականտեսականտեսականտեսական: Գերակշիռ մաս են կազմում պրոբելմատիկ հոդվածները, և դա 
բնական է, քանզի գրականագիտական որևէ հարցի պատմությունը չիմացողը 
չպետք է զբաղվի այդ հարցի տեսությամբ, մինչդեռ ոմանց թվում է, թե առանց 

                                                                 
6 Հովհաննիսյան Գ., Գալստյան Ն., Սողոմոնյան Մ., Մալխասյան Մ., Գիտահետազոտա-

կան աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները: Մեթոդական ցուցումներ,    
http://armscoop.com/wp-ontent/uploads/2014/11/metodakan_dzernark_2014.pdf, հասանելի էր 
15.05.2016: 

7 Սիմյան Տ., Գրականագիտության «գործարանը». մեթոդ, տեսքտ, ընթերցող, մեկնաբա-
նող (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ), Ե., 2015, էջ 195: 

8 Տե´ս Գասպարյան Դ., Մարդը և հավերժությունը, Վանաձորի պետական համալսարա-
նի գիտական տեղեկագիր, Պրակ Ա, Վանաձոր, 2015, էջ 96-105: 

9 Տե´ս Փիլոյան Վ., Ժառանգորդությունը ավանդույթի համապատկերում, Վանաձորի 
պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, Պրակ Ա, Վանաձոր, 2015, էջ 178-184: 

10 Աբրահամյան Ս., Հովհաննես Գրիգորյան, «Ընդամենը մի տող և ընդամենը … մի 
կյանք», Գրականագիտական հանդես, ԺԶ, 2015, էջ 328: 
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գրականության պատմության ուսումնասիրման կարող են տեսական դատողու-
թյուններ անել, ինչի մասին Ս. Սարինյանը նկատել է, որ նոր սերնդի գրականա-
գետները «ավելի «տեսաբաններ» են, քան գրականության պատմաբաններ: Իսկ 
սխալն իրենց ուսումնասիրության մեթոդի մեջ է` նկատել մասնավորը որպես 
ընդհանուրից անջատ մեծություն»11: Տեսական մեթոդի առանձնահատկությունն 
այն է, որ պետք է գնալ վերացականից դեպի կոնկրետը:  

Չափազանց կարևոր է նաև գիտական հոդվածի վերնագիրըվերնագիրըվերնագիրըվերնագիրը, որը պետք է 
համապատասխանի բովանդակությանը: Երբեմն գիտական հոդվածի համար 
ընտրվում է այնպիսի վերնագիր, որն անընդունելի է, քանի որ մեկ հոդվածի 
շրջանակում անհնար է սպառել տվյալ թեմայի ուսումնասիրությունը, ինչպես 
օրինակ` Վ. Փիլոյանի «Ժառանգորդությունը ավանդույթի համապատկերում»12 և 
այլն:  

Երբեմն էլ ընտրվում է վերնագիր, որը շատ նեղ է բովանդակության 
համեմատ, ինչպես օրինակ` Ս. Աբրահամյանի «Հովհաննես Գրիգորյան, «Ընդա-
մենը մի տող և ընդամենը … մի կյանք»»13 հոդվածի վերնագիրը: Պարզ է, որ վեր-
նագիրը պիտի լինի ոչ շատ երկար, սակայն դիպուկ ու հստակ արտացոլի այն 
հիմնահարցը, որին նվիրված է հոդվածը, այսինքն` անհրաժեշտ է ընտրել գիտա-
կան հիմնախնդիրն արտացոլող և հետաքրքրություն առաջացնող վերնագիր: 
Ցանկալի չէ, որ հոդվածի վերնագիրը լինի նեղ մասնագիտական տերմինաբանու-
թյան արտահայտություն, ինչպես օրինակ` Ս. Գրիգորյանի «Եղիշե Չարենցի 
«Պատգամն» իբրև մեզոստիքոս»14 անչափ հետաքրքիր հոդվածը, ավելին` անըն-
դունելի է ոչ գիտական ոճով ձևակերպված վերնագիրը, ինչպես օրինակ` Գ. Մա-
լումյանի «Հոգով խելառը»15 և այլն: «Ճիշտ վերնագրի չափանիշը հետազոտության 
խնդիրը (պրոբլեմը) ճիշտ արտահայտելու ունակությունն է. վերնագիրը պետք է 
ցույց տա (հիմնա)խնդիր: Լավ վերնագրի չափանիշը, հարկավ, ոչ միայն խնդիրը, 
այլև սեփական տեսակետը կամ տեսլականն այդ խնդրի առնչությամբ վերնագրի 
մի քանի բառերի մեջ զետեղելն է»16: Ճիշտ ընտրված վերնագրի լավ օրինակներ են 
Ա. Մուշեղյանի «Վարդանանց պատմության հեղինակ Եղիշեն և նրա անձնավո-

                                                                 
11 Սարինյան Ս., Քննադատությունն ինչպես որ է, Գրականագիտական հանդես, ԺԱ-ԺԲ, 

2010-2011, էջ 39: 
12 Տե´ս Փիլոյան Վ., Ժառանգորդությունը ավանդույթի համապատկերում, Վանաձորի 

պետական համալսարանի գիտական տեղեկագիր, Պրակ Ա, Վանաձոր, 2015, էջ 178-184: 
13 Տե´ս Աբրահամյան Ս., Հովհաննես Գրիգորյան, «Ընդամենը մի տող և ընդամենը … մի 

կյանք», Գրականագիտական հանդես, ԺԶ, 2015, էջ 287: 
14 Տե´ս Գրիգորյան Ս., Եղիշե Չարենցի «Պատգամն» իբրև մեզոստիքոս, Վեմ, 3(39), 2012, 

էջ 65: 
15 Տե´ս Մալումյան Գ., Հոգով խելառը, Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական 

տեղեկագիր, Պրակ Ա, Վանաձոր, 2015, էջ 139-146: 
16 Հովհաննիսյան Գ., Գալստյան Ն., Սողոմոնյան Մ., Մալխասյան Մ., Գիտահետազո-

տական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները: Մեթոդական ցուցումներ,    
http://armscoop.com/wp-ontent/uploads/2014/11/metodakan_dzernark_2014.pdf, հասանելի էր 
15.05.2016: 
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րության նոր բացահայտումը»17, Ա. Ջրբաշյանի «Գրական սեռերի և ժանրերի 
տարբերակման խնդրի շուրջ»18 հոդվածների վերնագրերը: 

Գրականագիտական հոդվածը պետք է գրվի, եթե գրականագետը վստահ է, 
որ տվյալ հարցի ուսումնասիրման արդյունքում առկա է գիտականգիտականգիտականգիտական    նորույթնորույթնորույթնորույթ: 
Դրան հասնելու համար նախ պետք է կատարել տվյալ հարցի պատմության հա-
մակողմանի ուսումնասիրություն (բացառություն են այն դեպքերը, երբ գրակա-
նագետն առաջին խոսքն է ասում այդ խնդրի շուրջ, ինչի մասին ևս պետք է նշվի 
հոդվածում):  

Պարտադիր է, որ գրականագետը հոդվածում անդրադառնա խնդրո առար-
կա հարցի մշակվածությանըմշակվածությանըմշակվածությանըմշակվածությանը`̀̀̀ այդ համատեքստում բացահայտելով հոդվածի 
արդիականությունըարդիականությունըարդիականությունըարդիականությունը: 

Երբեմն հանդիպում են հոդվածներ, որտեղ առհասարակ անդրադարձ չկա 
թեմայի մշակվածությանը, և թյուր տպավորություն է ստեղծվում, թե հոդվածի հե-
ղինակից առաջ այլևս ոչ մի գրականագետ չի անդրադարձել այդ հարցին. այդպի-
սի օրինակ է Հ. Էդոյանի «Պետրոս Դուրյանի «Զղջումը»» հոդվածը19:  

Երբեմն էլ գրվում են հոդվածներ, որտեղ հեղինակը մանրամասնորեն ներ-
կայացնում է թեմայի շուրջ գրականագիտության մեջ եղած կարծիքները, սակայն 
այդպես էլ չի ասում իր նոր խոսքը, որը ևս անընդունելի է, քանզի այդ դեպքում էլ 
բացակայում է հոդված գրելու հիմնական պահանջը` գիտական նորույթի առկա-
յությունը, ինչպես օրինակ` Տ. Սարգսյանի «Սայաթ-Նովային և սայաթնովագի-
տությանն առնչվող մի քանի հարց» հոդվածը20:  

Ընդունելին այն է, որ գրականագետը հանգամանորեն ուսումնասիրի պրոբ-
լեմատիկ հարցի պատմությունը, անդրադարձ անի հոդվածում, ապա ի ցույց դնի 
այն գիտական նորույթը, որով հիմնավորվում է իր հոդվածի արդիականությունը: 

Տպագրելով հոդվածը` գրականագետն իր գիտական նոր խոսքը դարձնում է 
հանրության սեփականությունը և այդպիսով հաստատում իր հոդվածի գիտական 
նորույթի հեղինակային իրավունքը, որը հոդվածի հրատարակման բուն նպա-
տակն է, և որով տվյալ գրականագետը ձեռք է բերում մասնագիտական ոլորտում 
ճանաչում` որպես տվյալ նորույթի հեղինակ, որին այդուհետև պարտավոր են 
հղում անել ժամանակակիցները և եկող սերունդները: 

Գրականագետը պարտավոր է նաև հետևել հոդվածի կառուցվածքին` հաշ-
վի առնելով գիտական հոդվածի` որպես գրավոր խոսքի տրամաբանական և կա-
ռուցվածքային ամբողջականությունը: Հոդվածը պետք է ունենա առանցքային բա-

                                                                 
17 Տե´ս Մուշեղյան Ա., Վարդանանց պատմության հեղինակ Եղիշեն և նրա անձնավո-

րության նոր բացահայտումը, Գրականագիտական հանդես, ԺԶ, 2015, էջ 19: 
18 Տե´ս Ջրբաշյան Ա., Գրական սեռերի և ժանրերի տարբերակման խնդրի շուրջ, Բանբեր 

Երևանի համալսարանի, «Բանասիրություն», 2015 № 1 (16), էջ 3-17: 
19 Տե´ս Էդոյան Հ., Պետրոս Դուրյանի «Զղջումը», Գրականագիտական հանդես, 2015, ԺԶ, 

էջ 58-69: 
20 Տե´ս Սարգսյան Տ., Սայաթ-Նովային և սայաթնովագիտությանն առնչվող մի քանի 

հարց, Պատմա-բանասիրական հանդես, 2015, № 1, էջ 183-191: 
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ռեր (հիմնաբառեր), ամփոփում, ներածություն (համառոտ խոսվում է թեմայի 
մշակվածության մասին, հիմնավորվում արդիականությունը, ձևակերպվում են 
նպատակներն ու խնդիրները), հիմնական մաս (ներկայացվում է գիտական մեթո-
դաբանությունը, փաստարկումների շարադրանքը և կատարված արդյունքների 
վերլուծությունը), եզրակացություն, ծանոթագրություններ և գրականության 
ցանկ:  

ԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքային    բառերըբառերըբառերըբառերը` ` ` ` հիմնաբառերըհիմնաբառերըհիմնաբառերըհիմնաբառերը, մեզանում սխալմամբ անվանվում են 
նաև բանալի բառեր: Սրանք այն հիմնական եզրույթներն են, որոնք բացահայ-
տում են հոդվածի էությունը: Հեղինակը 5-10 բառի կամ բառակապակցության 
ընտրությամբ ներկայացնում է բուն ասելիքը: 

ԱմփոփումըԱմփոփումըԱմփոփումըԱմփոփումը հոդվածի հիմնական բովանդակության համառոտ շարա-
դրանքն է, որը պիտի ճշտորեն արտացոլի հոդվածի հիմնադրույթները: Մեզանում 
երբեմն դա ևս ճիշտ չի գիտակցվում, և երբեմն էլ լավ հոդվածի վատ ամփոփումը 
թողնում է վատ տպավորություն: 

Գրականագիտական հոդվածի ներածականներածականներածականներածական    մասումմասումմասումմասում պատմական ակնարկ է 
արվում հետազոտական խնդրին` թեմայի մշակվածությանըմշակվածությանըմշակվածությանըմշակվածությանը, այսինքն` կատար-
վում է ուսումնասիրվող խնդրոխնդրոխնդրոխնդրո    առարկայիառարկայիառարկայիառարկայի մասին նախորդների աշխատություն-
ների համառոտ վերլուծություն, հիմնավորվում է հոդվածի արդիականությունըարդիականությունըարդիականությունըարդիականությունը` 
ի ցույց դնելով հոդվածի նպատակընպատակընպատակընպատակը    ևևևև    խնդիրներըխնդիրներըխնդիրներըխնդիրները: : : :     

Գրականագիտական հոդվածի արդիականությունըարդիականությունըարդիականությունըարդիականությունը բխում է գրականագի-
տական մտքի պրոբլեմային իրավիճակից: Այս կամ այն գրականագիտական 
խնդիրը ծնվում է, երբ հին գիտելիքը սպառել է իրեն, իսկ նորը դեռևս չի բացա-
հայտվել, այսինքն` կա հակասություն հայտնի գիտելիքի և գրականագիտությանը 
դեռևս անհայտ գիտելիքի միջև:    

Գիտական նպատակներինպատակներինպատակներինպատակների    ևևևև    խնդիրներիխնդիրներիխնդիրներիխնդիրների ձևակերպումը անչափ կարևոր է և 
նախապատրաստում է ընթերցողին ճիշտ ընկալելու գիտական հոդվածի առաքե-
լությունը: Գրականագետը պետք է տիրապետի ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր    գիտականգիտականգիտականգիտական    ևևևև    մասմասմասմասնանանանա----
գիգիգիգիտականտականտականտական    մեթոդներինմեթոդներինմեթոդներինմեթոդներին, որոնց ճիշտ կիրառման միջոցով պետք է հասնի իր առա-
ջադիր նպատակին: Այս ամենը հակիրճ ներկայացնելու դեպքում ուրվագծվում է 
հոդվածի ընդհանուր տեսլականը: 

Այստեղ հարկ է նշել, որ առհասարակ «գիտական հետազոտության մեթոդ-
ներն ընդունված է բաժանել 2 խմբի` ընդհանուր և հատուկ մասնագիտական: Գի-
տական ճանաչողության ընդհանուր մեթոդները սովորաբար բաժանվում են երեք 
մեծ խմբի.  

1) Էմպիրիկ հետազոտության մեթոդներ (դիտում, համեմատություն, չա-
փում, գիտափորձ կամ փորձ, մոդելավորում),  

2) Մեթոդներ, որոնք կիրառվում են հետազոտության ինչպես էմպիրիկ, այն-
պես էլ տեսական փուլում (վերացարկում, վերլուծություն, համադրություն, ին-
դուկցիա, դեդուկցիա),  
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3) Հետազոտության տեսական մեթոդներ (վերացականից դեպի կոնկրետը և 
այլն)»21:  

Գրականագիտական հոդվածի շարադրման ընթացքում մեծապես կիրառելի 
են էմպիրիկ մեթոդներից համեմատությունը, էմպիրիկ և տեսական մակարդակ-
ներում կիրառվող մեթոդներից` վերացարկումը, վերլուծությունը, համադրումը, 
ինդուկցիան և դեդուկցիան: Առավել գրավիչ են գրականագիտության տեսական 
մեթոդները, սակայն երբեմն դրանք ճիշտ չեն գիտակցվում:  

Բացի ընդհանուր գիտական այս մեթոդներից` գրականագետի համար չա-
փազանց կարևոր են մասնագիտական` գրականագիտական մեթոդները: 

Տ. Սիմյանն իրավացիորեն գրում է. «Եթե չկա մեթոդ, ապա չկա պրոֆեսիո-
նալ մեկնաբանող, չկա ընդհանրապես մրցունակ գիտական խոսք, տեքստ և ընդ-
հանրապես գիտություն»22:  

Գրականագիտության մեջ ընդունված են մի շարք մասնագիտական մեթոդ-
ներ` հերմենևտիկահերմենևտիկահերմենևտիկահերմենևտիկա, , , , պատմականպատմականպատմականպատմական, , , , կուլտուրկուլտուրկուլտուրկուլտուր----պատմականպատմականպատմականպատմական, , , , սոցիոլոգիականսոցիոլոգիականսոցիոլոգիականսոցիոլոգիական, , , , հոհոհոհո----
գեգեգեգեբանականբանականբանականբանական, , , , ձևապաշտականձևապաշտականձևապաշտականձևապաշտական, , , , կառուցվածքաբանականկառուցվածքաբանականկառուցվածքաբանականկառուցվածքաբանական, , , , լեզվաբանականլեզվաբանականլեզվաբանականլեզվաբանական, , , , գեգեգեգեղաղաղաղա----
գիգիգիգիտականտականտականտական, , , , համեմատականհամեմատականհամեմատականհամեմատական, , , , պատմահամեմատականպատմահամեմատականպատմահամեմատականպատմահամեմատական, , , , կենսագրականկենսագրականկենսագրականկենսագրական, , , , դիդիդիդիցացացացաբաբաբաբա----
նանանանականկանկանկան, , , , հոգեվերլուծականհոգեվերլուծականհոգեվերլուծականհոգեվերլուծական, , , , նշանագիտականնշանագիտականնշանագիտականնշանագիտական, , , , փիլիսոփայականփիլիսոփայականփիլիսոփայականփիլիսոփայական    և այլն:  

Գրականագիտական մեթոդների համակարգման փորձ է արել Օ. Տու-
րիշևան23, ինչին անդրադարձել է Ժ. Քալանթարյանը. «Ժամանակակից արևմտյան 
գրականագիտության համար Օ. Ն. Տուրիշևան առանձնացնում է չորս հարա-
ցույց` պոետիկա, հերմենևտիկա, ֆենոմենոլոգիա և սոցիոլոգիա: Այս հարացույց-
ների տակ նա պատմական զարգացման հաջորդականությամբ տեղադրում է հա-
մապատասխան դպրոցներն ու ուղղությունները: Այսպես` պոետիկայի զարգաց-
ման փուլերն են` դասական կամ արիստոտելյան պոետիկան, անգլո-ամերիկյան 
նոր քննադատությունը, ռուսական ֆորմալ դպրոցը, ֆրանսիական ստրուկտու-
րալիզմը և գերմանական ձևաբանական դպրոցը: Հերմենևտիկան ավելի լայն 
ընդգրկում ունի, որի մեջ մտնում են` դասական հերմենևտիկան, աստվածա-
շնչյանը (եկզեգետիկան), ֆրանսիական կենսագրական դպրոցը (Սենտ Բյով), 
գերմանական ռոմանտիկական դպրոցը (Շլայերմախեր, Դիլտեյ), հոգեվերլուծա-
կան, յունգյան, միֆաքննադատական, Հայդեգերի գոյաբանական, Գադամերի փի-
լիսոփայական, հետկառուցվածքաբանական և այլ ուղղությունները: Ֆենոմենոլո-
գիայի հիման վրա նա առանձնացնում է գիտակցության քննադատությունը, 
էքզիստենցիալիստական գրականագիտությունը (Սարտր, Քամյու), ռեցեպտիվ 
քննադատությունը և այլն, իսկ սոցիոլոգիական հարացույցի տակ տեղադրում է Հ. 

                                                                 
21 Հովհաննիսյան Գ., Գալստյան Ն., Սողոմոնյան Մ., Մալխասյան Մ., Գիտահետազո-

տական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները:    Մեթոդական ցուցումներ,    
http://armscoop.com/wp-content/uploads/2014/11/metodakan_dzernark_2014.pdf, հասանելի էր 
15.05.2016: 

22 Սիմյան Տ., Գրականագիտության «գործարանը». մեթոդ, տեսքտ, ընթերցող, մեկնաբա-
նող (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ),  էջ 9: 

23 Տե´ս Турышева О. Н. Теория и методология зарубежного литературоведения. М., 2012: 
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Տենի կուլտուր-պատմական դպրոցը, մարքսիստական գրականագիտությունը և 
այլն»24: Հիշյալ հոդվածում Ժ. Քալանթարյանը անդրադառնում է նաև հայ գրակա-
նագիտության ավանդույթին` տարբեր մեթոդների համատեղմանը` գիտակցելով 
նաև դրա թերությունը: 

«Նաև չպետք է ընկնել մեթոդաբանական «էյֆորիայի» մեջ, այսինքն` գերա-
գնահատել այս կամ այն մեթոդի նշանակությունը: Հակված ենք կարծելու, որ ար-
դի փուլում պետք է նախապատվությունը տալ մեթոդաբանական մոտեցումների 
բազմազանությանը»25,– գրում է Տ. Սիմյանը, ցավոք, սակայն, հենց ինքն էլ խախ-
տում է այս առողջ մոտեցումը` կենտրոնանալով նշանագիտության մեթոդի վրա, 
ավելին` շեղվելով նաև գրականագիտական հոդվածի բովանդակությունից: 

Հոդվածի հիմնականհիմնականհիմնականհիմնական    մասումմասումմասումմասում ներառվում են ընտրված գրականագիտականգրականագիտականգրականագիտականգրականագիտական 
մեթոդներըմեթոդներըմեթոդներըմեթոդները, տեսական վերլուծություններըվերլուծություններըվերլուծություններըվերլուծությունները, գիտական փաստարկումներըփաստարկումներըփաստարկումներըփաստարկումները, դրան-
ցից բխող արդյունքներըարդյունքներըարդյունքներըարդյունքները, տրամաբանական եզրահանգումներըեզրահանգումներըեզրահանգումներըեզրահանգումները:::: Այս մասում կա-
րող են ներառվել նաև այլ հղումներ, աղյուսակներ և այլն, որոնք շարադրանքի 
ամբողջականությունն ու տրամաբանվածությունը չխախտելու համար նախընտ-
րելի է ներկայացնել հավելվածի տեսքով:  

Գիտական հոդվածի համար անչափ կարևոր է գիտական համոզիչ 
փաստարկներփաստարկներփաստարկներփաստարկներ ունենալը, որոնք տևական գիտական որոնումների, մանրակրկիտ 
ուսումնասիրության արդյունք են:  

Շարադրանքը պիտի լինի հստակ և համառոտ` առանց ձգձգումների, միտքը 
պիտի ունենա տրամաբանական զարգացում` առանց տրամաբանական ընդհա-
տումների, շարադրված լինի գրականագիտության մեջ ընդունված մասնագիտա-
կան տերմինաբանությամբ, զուրկ լինի խրթնություններից, օտարամուտ եզրույթ-
ներից, երկիմաստ բառերից, խոսքը պիտի լինի պարզ ու մատչելի, ինքնատիպ ու 
ամբողջական:  

ԳրականագիտականԳրականագիտականԳրականագիտականԳրականագիտական    հոդվածիհոդվածիհոդվածիհոդվածի    բովանդակայինբովանդակայինբովանդակայինբովանդակային    չափանիշներնչափանիշներնչափանիշներնչափանիշներն    ենենենեն    գիգիգիգիտատատատակակակակա----
նունունունությունըթյունըթյունըթյունը, , , , նորարարությունընորարարությունընորարարությունընորարարությունը, , , , արդիականությունըարդիականությունըարդիականությունըարդիականությունը, , , , գործնականգործնականգործնականգործնական    նշանակությունընշանակությունընշանակությունընշանակությունը, , , , 
մեմեմեմեթոդականթոդականթոդականթոդական    հիմնավորվածությունըհիմնավորվածությունըհիմնավորվածությունըհիմնավորվածությունը, , , , համոզիչհամոզիչհամոզիչհամոզիչ    ուուուու    հավաստիհավաստիհավաստիհավաստի    եզրակացությունեզրակացությունեզրակացությունեզրակացություն    
ունեունեունեունենալընալընալընալը::::    

ԸստԸստԸստԸստ    ներկայացմաններկայացմաններկայացմաններկայացման    ձևիձևիձևիձևի` ` ` ` գրականագիտականգրականագիտականգրականագիտականգրականագիտական    հոդվածիհոդվածիհոդվածիհոդվածի    չափանիշներնչափանիշներնչափանիշներնչափանիշներն    ենենենեն    
տրատրատրատրամաբանվածությունըմաբանվածությունըմաբանվածությունըմաբանվածությունը, , , , պարզությունըպարզությունըպարզությունըպարզությունը, , , , ինքնատիպությունըինքնատիպությունըինքնատիպությունըինքնատիպությունը, , , , կառուցվածքայինկառուցվածքայինկառուցվածքայինկառուցվածքային    
ամամամամբողջականությունըբողջականությունըբողջականությունըբողջականությունը::::    

ԳրականագիտականԳրականագիտականԳրականագիտականԳրականագիտական    հոդվածիհոդվածիհոդվածիհոդվածի    տրամաբանականտրամաբանականտրամաբանականտրամաբանական    ևևևև    մեթոդականմեթոդականմեթոդականմեթոդական    պապապապահանջհանջհանջհանջ----
ներններններններն    ենենենեն` ` ` `     

1. 1. 1. 1. հոդվածըհոդվածըհոդվածըհոդվածը    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    շարադրվածշարադրվածշարադրվածշարադրված    լինիլինիլինիլինի    գիտականգիտականգիտականգիտական    ոճովոճովոճովոճով, , , , տրամաբանվածտրամաբանվածտրամաբանվածտրամաբանված    ևևևև    
բաբաբաբացահայտիցահայտիցահայտիցահայտի    առաջադիրառաջադիրառաջադիրառաջադիր    նպատակընպատակընպատակընպատակը, , , ,     

                                                                 
24 Քալանթարյան Ժ., Գրականագիտության բազմադիմությունը, Բանբեր Երևանի հա-

մալսարանի, «Բանասիրություն», 142.2, 2014, էջ 11: 
25 Սիմյան Տ., Գրականագետը, նշանագիտությունը և դրա կիրառությունը, Գրականագի-

տական հանդես, ԺԶ, 2015, էջ 262: 
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2. 2. 2. 2. հոդվածումհոդվածումհոդվածումհոդվածում    պետքպետքպետքպետք    էէէէ    հղումներհղումներհղումներհղումներ    արվենարվենարվենարվեն    խնդրիխնդրիխնդրիխնդրի    շուրջշուրջշուրջշուրջ    գրականագիտությանգրականագիտությանգրականագիտությանգրականագիտության    
մեջմեջմեջմեջ    նախկինումնախկինումնախկինումնախկինում    եղածեղածեղածեղած    ուսումնասիրություններինուսումնասիրություններինուսումնասիրություններինուսումնասիրություններին` ` ` ` գիտականորենգիտականորենգիտականորենգիտականորեն    փաստարփաստարփաստարփաստարկեկեկեկե----
լովլովլովլով, , , , կիրառելովկիրառելովկիրառելովկիրառելով    ընդհանուրընդհանուրընդհանուրընդհանուր    գիտականգիտականգիտականգիտական    ևևևև    մասնագիտականմասնագիտականմասնագիտականմասնագիտական    մեթոդներմեթոդներմեթոդներմեթոդներ,,,,    

3. 3. 3. 3. պետքպետքպետքպետք    էէէէ    պահպանելպահպանելպահպանելպահպանել    հոդվածիհոդվածիհոդվածիհոդվածի    կառուցվածքայինկառուցվածքայինկառուցվածքայինկառուցվածքային    ևևևև    տրամաբանականտրամաբանականտրամաբանականտրամաբանական    ամամամամ----
բողբողբողբողջականությունըջականությունըջականությունըջականությունը, , , ,     

4. 4. 4. 4. եեեեզրակացությունըզրակացությունըզրակացությունըզրակացությունը    պիտիպիտիպիտիպիտի    լինիլինիլինիլինի    գիտականգիտականգիտականգիտական    փաստարկներովփաստարկներովփաստարկներովփաստարկներով    հիմնավորվածհիմնավորվածհիմնավորվածհիմնավորված, , , , 
հստակհստակհստակհստակ    հաստատվածհաստատվածհաստատվածհաստատված    դատողությունդատողությունդատողությունդատողություն, , , , որըորըորըորը    գիտականգիտականգիտականգիտական    նորույթնորույթնորույթնորույթ    էէէէ::::    

ԵզրակացություններըԵզրակացություններըԵզրակացություններըԵզրակացությունները    շարադրվում են գնահատված արդյունքների հիման 
վրա, որը պարտադիր պիտի լինի գրականագետի նորնորնորնոր    խոսքըխոսքըխոսքըխոսքը գրականագիտու-
թյան ոլորտում: Երբեմն այն կարող է լինել մի քանի եզրահանգում. այդ դեպքում 
ցանկալի է, որ շարադրանքը համարակալվի, և խոսքը լինի հստակ:    

Հոդվածին կցվում են նաև ծանոթագրություններըծանոթագրություններըծանոթագրություններըծանոթագրությունները    ևևևև    գրականությանգրականությանգրականությանգրականության    ցանկըցանկըցանկըցանկը, 
որոնք կարող են լինել ինչպես տպագիր, այնպես էլ էլեկտրոնային գրականու-
թյուն: Գրականության ցանկը պետք է կազմել ակադեմիական ընդունված չափա-
նիշներով, այն է`  

Գրքից օգտվելու դեպքում նշել.  
1. Հեղինակի ազգանունը, անունը  
2. Աշխատության վերնագիրը  
3. Հրատարակչությունը  
4. Հրատարակման վայրը  
5. Հրատարակման տարեթիվը 
6. Գրքի էջը:  
Գիտական ժողովածուից օգտվելու դեպքում նշել.  
1. Հեղինակի ազգանունը, անվան առաջին տառը  
2. Հոդվածի վերնագիրը  
3. Ժողովածուի խմբագրի/ների անվան առաջին տառը, ազգանունը  
4. Ժողովածուի վերնագիրը  
5. Հրատարակչությունը  
6. Հրատարակման վայրը  
7. Հրատարակման տարեթիվը  
8. Օգտագործված հատվածի էջը: 
Ամսագրից օգտվելու դեպքում պետք է նշել.  
1. Հեղինակի ազգանունը, անվան առաջին տառը  
2. Հոդվածի վերնագիրը  
3. Ամսագրի հերթ. համարը  
4. Հրատարակման տարեթիվը  
5. Օգտագործված հատվածի էջը: 
Էլեկտրոնային գրականության դեպքում հղում է արվում կայքին, նաև հեղի-

նակի անվանը և նյութի վերնագրին, կայքէջն այցելելու տարվան ու ամսաթվին: 
Իսկ տեսաֆիլմի դեպքում կայքից բացի պետք է նշել նաև տեսաֆիլմի համապա-
տասխան հատվածը` ըստ ժամանակացույցի:  
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Հնարավոր է հղումներ անել նաև հարցազրույցներից, դասախոսություննե-
րից, որոնց դեպքում ևս հղումը աղբյուրին պարտադիր է: Գրագետ հղումների հա-
մակարգը հոդվածի գիտականության ակնհայտ ցուցիչներից մեկն է26:  

Եթե հոդվածում կան տվյալներ, մտքեր, գաղափարներ, որոնց աղբյուրը չի 
հիշատակվում, ապա դա գրագողության բացահայտ դրսևորում է, ինչը, ցավոք, 
համացանցային հնարավորությունների շնորհիվ լայն տարածում է գտել: 

Գրականության ցանկում նշվում է միայն գիտական գրականությունը` ի 
տարբերություն ծանոթագրությունների, որտեղ նշվում են նաև ոչ գիտական գրա-
կանությունից արված հղումները:  

Անդրադառնալով արդի գրականագիտական հոդվածների էական թերու-
թյուններին և վերլուծելով սույն հոդվածում կատարված արդյունքները` գալիս 
ենք այն եզրակացությանեզրակացությանեզրակացությանեզրակացության, որ 

1. Արդի գրականագիտության մեջ գիտական հոդվածին առաջադրվող պա-
հանջներն ու չափանիշները հաճախ անտեսվում են. որպես հիմնական թերու-
թյուն նկատվել են գեղարվեստական, նկարագրական շարադրանքը, գիտական 
մետալեզվի բացակայությունը, սակայն կան նաև այլ թերություններ: 

2. Գրականագիտական հոդվածը երբեմն չի ունենում դիպուկ և ճիշտ 
ընտրված վերնագիր: 

3. Հիմնականում խախտված են գրականագիտական հոդվածի տրամաբա-
նական շարադրանքն ու կառուցվածքային ամբողջականությունը: Մինչդեռ գի-
տական հոդվածից պահանջվում է որոշակի կառուցվածք` առանցքային բառեր 
(հիմնաբառեր), ամփոփում, ներածություն (համառոտ խոսվում է թեմայի մշակ-
վածության մասին, հիմնավորվում է արդիականությունը, ձևակերպվում են նպա-
տակներն ու խնդիրները), հիմնական մաս (ներկայացվում է գիտական մեթոդա-
բանությունը, փաստարկումների շարադրանքը և կատարված արդյունքների վեր-
լուծությունը), եզրակացություն, ծանոթագրություններ և գրականության ցանկ:  

4. Չի կարելի գրել գրականագիտական հոդված, որը չունի գիտական նո-
րույթ, որն արտացոլված պիտի լինի հստակ շարադրված եզրակացության մեջ: 

    
    
    
    
    
    
    

        
                                                                 

26 Այս մասին մանրամասն տե´ս Հովհաննիսյան Գ., Գալստյան Ն., Սողոմոնյան Մ., Մալ-
խասյան Մ., Գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու հիմնական սկզբունքները: Մե-
թոդական ցուցումներ,        

http://armscoop.com/wp-content/uploads/2014/11/metodakan_dzernark_2014.pdf, հասանելի 
էր 15.05.2016: 
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Требования и критерии, предъявляемыеТребования и критерии, предъявляемыеТребования и критерии, предъявляемыеТребования и критерии, предъявляемые    
к литературоведческим статьямк литературоведческим статьямк литературоведческим статьямк литературоведческим статьям    

Егиазарян ВаноЕгиазарян ВаноЕгиазарян ВаноЕгиазарян Вано    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: научная новизна, заглавие, разработанность, актуальность, 
цели и задачи, метод, аргументированный анализ, оценка результатов, заключение 

С целью искоренения недостатков, выявленных в результате исследования 
современных армянских литературоведческих статей, в данной работе представ-
лены основные требования и критерии, предъявляемые к литературоведческим 
статьям. При этом нами постулируется концепция литературоведческой статьи, а 
именно: логическое изложение и композиционная целостность; определенная 
структура: ключевые слова, резюме, введение (краткий очерк о степени разработан-
ности темы, обоснование актуальности, формулировка целей и задач); основная 
часть (с учетом научной методологии, описания аргументации и анализа проведен-
ных результатов); заключение, имеющее научную новизну, комментарий и список 
использованной литературы. 

 
 

Requirements and StandardsRequirements and StandardsRequirements and StandardsRequirements and Standards    
for the Lfor the Lfor the Lfor the Literary Critical Articleiterary Critical Articleiterary Critical Articleiterary Critical Article    

Yeghiazaryan VanoYeghiazaryan VanoYeghiazaryan VanoYeghiazaryan Vano    
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: academic novelty, title, perfection/ drafting, modernity, goals and 
objectives, method, argumentative analysis, results assessment, conclusion 

The given article touches upon some considerations on the contemporary 
Armenian literary critical article methodology, accepted requirements and standards. 
We've studied a series of literary critical articles and uncovered shortcomings. In order 
to get rid of all possible shortcomings we've presented the main requirements and 
standards for the subject matter, as well as defined the concept of the literary critical 
article, i.e. logical statement and structural completeness, some structure- key words, 
summary, introduction( theme drafting brief review, modernity argumentation, goals 
and objectives formation), main text (through academic methodology, argumentation 
description and results analysis), conclusion with academic novelty, commentary and a 
list of references. 
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ԲանահյուսությանԲանահյուսությանԲանահյուսությանԲանահյուսության    ևևևև    առասպելիառասպելիառասպելիառասպելի    ակունքներումակունքներումակունքներումակունքներում    
ՂազարյանՂազարյանՂազարյանՂազարյան    ԼիլիթԼիլիթԼիլիթԼիլիթ    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. գրող, ժամանակ, պատում, մտադրույթ, պատկերային 

համակարգ, փիլիսոփայություն 
Զ. Խալափյանի գրական գործունեության և աշխարհայացքի մասին ճիշտ 

պատկերացում կազմելու տեսակետից ‹‹Մեռնող հառնող›› վեպը լավագույնն է: 
Վեպը շոշափում է ժամանակի, հավերժության, ազգային ինքնության, գրավոր ու 
բանավոր խոսքի խնդիրները վեպի ամբողջական շաղախի ու փոխառնչության 
մեջ՝ դիտված ժողովրդական բանահյուսության պրիզմայով: Ազատ Եղիազարյա-
նը նկատել է, որ ‹‹գրողի ընտրած թեմատիկ շրջանակը նրան հնարավորություն է 
տվել թափանցելու հայ հին բանահյուսության և ժողովրդական սովորույթների 
բնագավառը, դրանք օգտագործել ժողովրդի ուղու, նրա անցյալի և ապագայի 
իմաստավորման համար: Հենց դրա միջոցով գրողը փորձում է թափանցել ժո-
ղովրդի կեցության խորքերը, հասնել նրա նախահիմքերին›› [3, 134]: Նման նկա-
տում կա նաև Մ.Սարինյանի մոտ. ‹‹Բանահյուսական շերտերի հայտնաբերումը 
Խալափյանին հնարավորություն է տալիս թափանցել ժողովրդի էթնիկական հո-
գեբանության խորքերը, ժողովրդի կենցաղն ու նկարագիրը դիտել ի սկզբանե 
նրան տրված էության միջոցով›› [6, 36]: Ա.Եղիազարյանն իր հոդվածում այս վեպը 
դիտարկում է ‹‹պայմանական գործերի շարքում››: Իրոք, պայմանականությունը 
ընդգծված է: Վեպն սկսվում է Խալափյանի ինքնատիպ իմաստավորումով. ծիսա-
կան այդ սկսվածքը աստվածաշնչյան ոճ է հիշեցնում: ‹‹Երբ կար արևը, կար ցա-
մաքը, լեռներն ու հովիտները, գետերն ու ծովերը, երբ կար երկիրը՝ արդեն կար 
արևը: Երբ կար արևը, կար երկիրը՝ արդեն կար երկինքը: Երբ կար ամենը՝ ոչինչ 
չկար, քանի չկար տեսնողը: Երկինք երկնեց, երկիրը երկնեց, և ծովից ելան տես-
նողները: Դարձյալ ոչինչ չկար, քանի չկար ‹‹կա›› ասողը: Ու երբ ասվեց ‹‹կա››, ամեն 
ինչ եղավ›› [9, 189]: Մարդն է իմաստավորում արարչությունը, խոսքն է վավե-
րականացնում արարչությունը: Մալարմեի համար ‹‹աշխարհը գոյություն ունի 
գրքերի մեջ մտնելու համար›› [2, 424]: Մաժանի մատյանը աշխարհը մատյանի, գրի 
վերափոխելու փորձ է: Նրա մատյանում շնչավորված բնությունը մարդկային լեզ-
վով խոսում է. ‹‹Ես գետ եմ…. ուր հունս թեքվում՝ հնազանդ թեքվում եմ նաև ես…. 
մի տեղ ծնվում, մի տեղ սպառվում, ես գետ եմ, ծնվում ու մեռնում եմ›› [9, 193] :  

Խալափյանի ոճն այս վեպում հիշեցնում է մատենագրության, Դ.Դեմիրճյանի 
‹‹Գիրք ծաղկանցի››, Վ.Խեչումյանի և Հ.Մաթևոսյանի արձակի ոճական մի ինքնա-
տիպ շաղախ: Ոճական իրացման տեսանկյունից մանրանկարչություն հիշեցնող 
այս վեպը, թերևս, լավագույնն է գրողի ողջ արձակում: Կենդանիների մենախո-
սություններով հատվածները հիշեցնում են Մաթևոսյանի ‹‹Գոմեշը››, ‹‹Կանաչ 
դաշտը›› գործերը: Արձակագիր և գրականագետ Գ.Սևանի դիտարկմամբ՝ ‹‹բանա-
հավաքները միջոց են›› բնությունը շնչավորելու, խոսեցնելու ‹‹նպատակի ճանա-
պարհին››, ‹‹լավագույն միջոց՝ լեզու ու կենդանություն տալու այն մյուս գլխավոր 
‹‹հերոսներին››, որոնք կոչվում են լեռներ, ձորեր, գետեր, լճեր ու աղբյուրներ, ծա-
ռեր ու ծաղիկներ, մի խոսքով՝ կենդանական ու բուսական, հարազատ աշխար-
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հին, որ մեր պապերը կոչել են Հայաստան աշխարհ›› [8, 54]: 
Վեպում առանձնակի տեղ է տրված ազգային կյանքին ու կենցաղին: Հեղի-

նակը վեպում նկարագրել է ազգային տարազները, խաղերը, ինչպես, օրինակ, 
լախտին: Ուստի վեպը կարելի է համարել գեղարվեստական ազգագրություն կամ 
ինչպես ակադեմիկոս Ս. Սարինյանն է բնորոշել՝ ‹‹ազգագրական վեպ›› [7, 2-3]: 
Համեմատելով Խալափյանի վեպը Պռոշյանի ‹‹Սոս և Վարդիթեր›› վեպի հետ՝ Սա-
րինյանը նկատել է, որ նույն հարցերը մեկ դար անց մտահոգում են նաև Խալափ-
յանի հերոսներին, սակայն ‹‹արտաքին այդ ընդհանրությունը կարելի է հավաս-
տել միայն պայմանականորեն, որն ինքնին հիմք չի տալիս որոնելու գրական ինչ-
որ ժառանգություն››: ‹‹Պռոշյանն իր վեպի մտադրույթը մեկնաբանում է սյուժեից 
անջատված առաջաբանում, մինչդեռ Խալափյանը հատկացնում է իր հերոսնե-
րին, արտացոլում է ժանրի գեղարվեստական փոխաձևության մի ամբողջ պատ-
մաշրջան՝ նկարագրական էմպիրիզմից մինչև ինտելեկտուալ վեպի սինթետիկ 
կառուցվածքը›› [7, 2-3]:  

Գրականագետ Մ.Սարինյանը վեպի ժանրը բնորոշում է որպես ‹‹գիտափիլի-
սոփայական վեպ››՝ առանձնացնելով օրգանապես հյուսված երեք շերտ. ‹‹Առաջին 
շերտը ներառում է բանահյուսական-միֆոլոգիական պատումը, երկրորդ շեր-
տում ներկայացվում են իրական կերպարներ և գործողություն, երրորդ շերտով 
տրվում է երևույթների գիտական-փիլիսոփայական մեկնությունը: Միֆական-բա-
նահյուսական տարրերը վեպում իրենց հերթին եռաշերտ պլանով են հանդես գա-
լիս: Բանահավաք հերոսների, հայկական հեթանոսական աստվածների և ժո-
ղովրդի աշխարհայեցության մեջ միֆական մտածողության վերապրուկների 
ուսումնասիրությունը, հեթանոսական աշխարհզգացողության կենդանի վերա-
կերտումը և գրողի կոնցեպցիան, որ մահ-հարություն միֆոլոգեմի միջոցով վերա-
ճում է բնության և գրողի փիլիսոփայական ընդհանրացման›› [6, 36]: Խալափյա-
նին, որպես նյութ, չէր կարող հետաքրքրել միայն բանահյուսությունն ու ազգագ-
րությունը. դրանք վիպական խնդիրներ չեն: Նրան հետաքրքրում էր նաև մարդը՝ 
կերպարը: Մարդն է իմաստավորում ամեն ինչ, բայց ‹‹մարդը, որ իմաստ է տալիս 
ամենին, ոչ, չի մնում: Ապրածներից ոչինչ հետք չի մնացել, միայն առասպելներ, 
հրաշապատում պատմություններ՝ գրավոր ու բանավոր›› [9, 199]: Եվ այս գի-
տակցումն է, որ ստիպում է հերոսներին զբաղվել անցյալի փրկության գործով: 
Անհետացած ժամանակները փրկում են մոռացությունից, հաղորդակցվում ազգի 
հիշողության հետ: Ապրում է անմահության պատրանքը: ‹‹Անմահության ոգին 
խոսքի մեջ է, և ինքդ էլ ուզում ես ձեռք մեկնել նրանց, որ պիտի գան, մեկը կլինի 
գուցե հազար տարի անց, նրա շրթերին կկենդանանա քո երգը, խոսքը, կապրես 
այդպես մի անգամ ևս›› [9, 317]: Մաժանը բանահյուսական ուսումնասիրություն-
ների, մշակույթի հսկայական նյութի մեջ է ժողովրդի հավերժությունը տեսնում: 
Գրողն անընդհատ հնչեցնում է. ‹‹Գրի առնենք, որ չկորչի, մնան եկող սերունդնե-
րին›› [9, 408]: Ու հերոսները՝ Արուսյակը, Տավրոսը, Տիրայրը, շրջելով գյուղեգյուղ, 
գրառում են բազմաժանր բանահյուսության նմուշներ՝ էպոսի պատումներ, հե-
քիաթներ, հանելուկներ, առասպելներ, օրհնանք ու անեծքներ, որոնք ուշագրավ 
տեխնիկայով մտնում են վիպական հյուսվածքի մեջ: 

Բանահյուսությունը կոլեկտիվ անգիտակցականի դրսևորում է, որում նիր-
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հում են արքետիպերը. արքետիպերով մարդը հաղորդակցվում է ազգի գենետիկ 
հիշողության հետ, բայց մարդն իր խոսքով անհատականության կնիք է դնում այս 
ամենի վրա:  

 Վեպի խնդիրներից մեկն էլ էպոսի՝ որպես ազգային ոգու ամենաբարձր 
դրսևորման պահպանումն է. ‹‹Էպոսն իր բանավոր գոյության հոգեվարքի մեջ է: 
Քանի՞ տարի կարող են ապրել վերջին ասացողները›› [9, 329]: Վեպի հյուսվածք են 
մտնում էպոսի համառոտ պատումներ. խնդիրն էպոսը վեպ ներմուծելը չէ, ինչն 
անկարելի է վեպի համար, այլ մեկնությունն է, հատկապես էպոսի վերջին հերոսի 
և զարմի կենդանության այլաբանության միջոցով: Շեշտված է Փոքր Մհերի 
անմահության, ազգի փրկությունն այս հերոսի հետ կապվող հավատը, որով 
Մհերը վերածվում է ազգային Քրիստոսի: Ըստ ասացողների. ‹‹Դավթի ջինսն 
անմահ է›› [9, 446]: Վեպի հյուսվածքում բանահյուսության այլ ժանրեր ևս կան, 
որոնց նկատմամբ ինքնատիպ մոտեցում է ցուցաբերված: Տավրոսի ուղևորությու-
նը հայկական հին ամսանուններով գյուղերով՝ Նավասարդ, Հոռի, Սահմի՝ ‹‹սեր-
մանց ամիս›› [4, 120]: Ուշագրավ պատկերագրություն կա այս հատվածներում՝ 
աղջիկները գորգ են գործում, ուրեմն աշուն է: Տրե (նոյեմբերի 9-ից դեկտեմբերի 8) 
գյուղում ալյուր են մաղում, ալյուրը ձյան փոխաբերությունն է: Տավրոսը հասնում 
է Քամ քաղաք, այս անվանումն առաջացել է Քաղոց, Արայ, Մեհեկան ամսանուն-
ների հապավումից: Տավրոսի մոտ ժամանակը տարածական չափում է ստանում: 
Նա ճամփորդում է ժամանակի միջով, հեքիաթային աշխարհներով, միֆական 
իրականության մեջ: Վերոհիշյալ հատվածներում բացառապես բանահյուսական 
պոետիկա է, գրաված է մի տեսակ ‹‹հեքիաթային›› ռեալիզմով. այն, ինչ կատար-
վում է, հնարավոր է, բայց անհավատալի: Որոշ հատվածներ հիշեցնում են ժո-
ղովրդական հեքիաթների պոետիկան, հատկապես Հ.Թումանյանի մշակած 
աբսուրդային իրավիճակներով ‹‹Սուտլիկ որսկանը››, ‹‹Սուտասանը››, ‹‹Կիկոսի 
մահը››: Աբսուրդային տեսարաններ կան վեպի որոշ հատվածներում՝ Հոբոբ պա-
պի, Մրջյունիկի, Տավրոսի հետ կապված [9, 211], Սահմի գյուղի մրգաքաղի դրվա-
գում [9, 216], իրիկնահացի պատկերում [9, 219]: Այսպիսով, մեզ հառնում է բանա-
հյուսական պոետիկայով, չափ ու հանգով մի աշխարհ, որով ճամփորդող ամենա-
հետաքրքիր բանահավաք ու բանահյուսական կերպար Տավրոսը իրականության 
զգացողությունը կորցրել է. նրա համար իրական է լսածը, քան տեսածը: Իրակա-
նության ընկալումը ավելի շատ ժամանակային է, որում կարևոր է լսողականու-
թյունը: Տավրոսի համար միակ իրականությունը խոսքն է: Ասվել է, ուրեմն եղել է, 
մյուս ասացողներից նա սովորել է հորինելու, փչելու արվեստը. հավատալ սեփա-
կան հորինվածքին ու փչոցին, ահա գրավոր ու բանավոր գործերի հաջողությունը: 
‹‹Դու իրական էիր, դարձար առասպել: Եվ դու առասպել էիր, ահա իրական ես›› 
[9, 468]: Վեպի հերոսներն ապրում են իրականի ու առասպելի սահմանում: Վե-
պում կան նաև հեթանոս աստվածների անունները կրող կերպարներ, որոնք 
ունեն այդ աստվածություններից ինչ-որ բաներ իրենց մեջ՝ Վանատուրը, Աստղի-
կը, Անահիտը, Արուսյակը, Տիրայրը: ‹‹Հայաստան›› պանդոկում աշխատող Վա-
նատուրը աժդահա է, մեծ սրտի տեր, հյուրընկալ: Տավրոսին թվում է, թե ինքը 
երկնքում տեսել է պանդոկում աշխատող Աստղիկին (նրա համար խոսքն է նույ-
նականացման պայմանը): Տավրոսի համար պայմանական են իրեն շրջապատող 
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իրերն ու իրականությունը: Ներկան վերափոխվում է անցյալի, ասես չքանում է 
արտաքին աշխարհի պայմանակնությունը, ու հայտնվում է հեթանոս անցյալը: 
Գրականագետ Ա.Եղիազարյանը գտնում է, որ ‹‹ժամանակների կապն օրգանա-
կան է››, թեև ‹‹նյութի միաձուլումը ժամանակակից կյանքի պատկերների հետ մա-
սամբ արհեստական է: Ժամանակակից կյանքի հատվածները իրենց կենդանու-
թյամբ զիջում են ‹‹հեթանոսական›› հատվածներին›› [3, 135]:  

Ժամանակի մասին փիլիսոփայական խոհը այս վեպում թանձրանում, բաց-
վում է ամբողջությամբ՝ դառնալով առանցքային, որի շուրջ էլ կառուցվում է պա-
տումը: ‹‹Խալափյանը ստեղծել է ‹‹անձև›› պատումի իր տարբերակը… Ձևի օտա-
րումը վեպի ընդհանուր համակարգի մեջ տեղադրել է պատկերների գործողու-
թյան փոփոխակի հոսանքներ, որոնք ստեղծում են տրամաբանական միավորնե-
րի բազմաթիվ քանակներ: Այդ միավորների կոորդինացումը ‹‹ներքին սյուժեի›› 
տարածքում վեպին տալիս է բովանդակության արտակարգ հարստություն›› [7, 3]: 
‹‹Ներքին սյուժեն›› կամ ‹‹անձև պատումը›› հյուսվում է ժամանակի ու մեռնող-
հառնողի գաղափարի շուրջ: Այս իմաստով առանցքային է Մեծամոր քաղաքի 
պատկերը. հնագույն բնակավայր, ուր մեկտեղվել են հեթանոսական անցյալն ու 
ատոմային ներկան: ‹‹Քաղաքները նույնպես մեռնելու ու կրկին հառնելու հատ-
կություն ունեն: Այս քաղաքը ևս….Նա մի քանի կյանք է ունեցել նույն վայրում›› [9, 
458]: Մեծամորի վերածնված պատկերը Հայաստանի փոխաբերությունն է: Գեղամ 
Սևանը գրում է. ‹‹Հայաստան աշխարհի ներկա քաղաքներն ու գյուղերն անգամ 
այդ անսովոր իրականից ու առասպելից են հյուսված›› [8, 143]: Լ.Ասմարյանը 
‹‹Մեռնող հառնողը›› համարում է ‹‹վեպ Հայաստանի հողի մասին›› և նկատում է. 
‹‹Խալափյանը, որպես նորոգման խորհրդանիշ, սկզբում տալիս է գարնան հառ-
նումը, ջրերի մեջ ցուլերի ու հովվուհու խաղերը: Եվ հեթանոսական այդ գեղեց-
կության լեյտմոտիվը զարգացնում է ողջ վեպի մեջ›› [1, 81]: 

Գրախոսները կարծես շրջանցել են մարդու՝ որպես մեռնող-հառնողի իրո-
ղությունը: Տիրայրը մագաղաթի մեջ տեսնում է մեծ փիլիսոփայություն: ‹‹Այս տո-
ղերը գրելիս իմ շրթերին ժպիտ էր, և քեզ նման չէի հավատում մահվան: Այժմ ես -
չկամ, դու ընթերցում ես այս տողերը, քո սրտում կենդանանում են իմ 
մտքերը….Դու մի պահ ապրում ես ինձ նման: Ոչ, մի պահ ես ապրում եմ, կենդա-
նանում եմ քո մեջ›› [9, 323]: Տավրոսը ճամփորդելիս խոսում, հանելուկներ է առա-
ջադրում գյուղացիներին. նա ամենի մեջ փնտրում է հավերժի, մեռնող-հառնողի 
գաղափարը: Մարդը, բնությունը և վերջապես մեծ իմաստով ժամանակն է, որ 
մեռնում ու հառնում են՝ դարձ կատարելով ‹‹ի շրջանս յուր››: Կրկնվում է ժամա-
նակը, ուրեմն պիտի կրկնվի ողջ տիեզերքը: Գրողը մոտ է ժամանակի ցիկլային 
բնույթի այն ընկալմանը, որն անվանում են ‹‹պլատոնյան տարի››: Բնությունը, 
մարդը մեռնում ու հառնում են, բայց փոփոխվում են, նույնն են մնում միայն օրի-
նաչափությունները, միայն օրենքները, ուրեմն կա ավելի վեր մի բան՝ տիեզերա-
կան ես կամ գիտակցություն: Այս առումով ճիշտ ընկալում ունեցել է հեթանոս 
մարդը: Տավրոսը թոթափում է իր վրայից ժամանակակից մարդու պատկերա-
ցումները և ճշմարտությունը որոնում հնագույն հավատալիքների, առասպելների 
ակունքներում: Գիտնականների ժողովում խոսում են հոգու անմահության, բնու-
թյան զարթոնքի, մեռնող-հառնող աստվածության մասին: ‹‹Գարնան վերածննդի 
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օրինակով նա հավատում էր, թե մարդն էլ մահից հետո կարող է վերակենդանա-
նալ: Այդպես ծնունդ առավ հոգու անմահության գաղափարը…. Դա շատ հասկա-
նալի, մարդկային, շատ գեղեցիկ պաշտամունք էր….մարդու մեջ աննկատ մեռ-
նում և աննկատ վերածնվում է նույն մարդը….Մարդկային հոգու խորերում է 
թաղված վերածննդի առեղծվածը: Ի՞նչ է դա, ո՜վ գիտի: Բայց կա….սա աշխարհի 
բոլոր մարդկանց կապում էր իրար, որովհետև բոլոր ժողովուրդներն էլ ունեցել են 
հառնող բնության պաշտամունքը›› [9, 336-337]: 

Մեռնող-հառնողի գաղափարը միավորում է ժամանակի, տարածության, 
բնության ու մարդու ֆենոմենները, որոնց ետևում կանգնած է աստված: Տավրոսի 
փնտրտուքները պանթեիստական հանգրվանի են հասնում: Նա գտնում է այդ 
աստծուն, հասկանում, որ աստված ամեն ինչի մեջ է: Սա Գյոթեին հատուկ պան-
թեիստական աշխարհայացք է՝ աստված ոչ թե բնության ու երևույթների ետևում 
է, այլ արտահայտված է նրանց մեջ: Գյոթեի համար կատարելություն էր վարդը [5, 
61]: Վեպի վերջում հերոսը տեսնում է նորածին աստծո դեմքը՝ ‹‹Դա հայտնության 
պես եղավ….բոլոր ծաղիկներից ժպտում ու նայում էր նա, որ հողից ելնում է ու 
կրկին վերադառնում է հող, հավիտյան ծնվող, հավիտյան հառնող, անմեղ ու ան-
մահ, որպես վերանորոգվող կյանքի կենդանի խորհրդանիշ›› [9, 528]: 
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На истоках фольклора и мифаНа истоках фольклора и мифаНа истоках фольклора и мифаНа истоках фольклора и мифа    
Казарян ЛилитКазарян ЛилитКазарян ЛилитКазарян Лилит    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слове:Ключевые слове:Ключевые слове:Ключевые слове: писатель, время, сюжет, намерение, система изображения, 

философия 
Писателя интересуют вопросы времени и вечного. Он идет к истокам 

фольклора. В повести вокруг идеологической оси умирающего и воскресающего 
собирается весь сюжет повести, система изображения, которая представляет собой 
целостную мифологическую систему. Продолжая традицию этнографической 
повести, он создает новую научно-философскую повесть в армянской литературе. 

  
 
 
 
 

In the Sources of Folk LIn the Sources of Folk LIn the Sources of Folk LIn the Sources of Folk Lore and Mythore and Mythore and Mythore and Myth    
Ghazaryan LilitGhazaryan LilitGhazaryan LilitGhazaryan Lilit    

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: writer, time, narration, intention, image system, philosophy 
The writer is concerned about the problems of time and eternity. He goes to folk 

lore sources. 
The whole narrations of the novel, the image system in the novel are developed 

around the ideological axis of the dying and resuscitating. 
By continuing the tradition of the ethnographic novel, a new genre of scientific-

philosophical type is shaped out in Armenian Literature. 
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բանաստեղծության թեմատիկանբանաստեղծության թեմատիկանբանաստեղծության թեմատիկանբանաստեղծության թեմատիկան    

Շահինյան ԱսյաՇահինյան ԱսյաՇահինյան ԱսյաՇահինյան Ասյա    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր....    մանկական աշխարհ, հայրենասիրություն, պարզ ոճ, 
դաստիարակություն, տարիքային առանձնահատկություններ 

Բազմիցս, տարբեր առիթներով, ուսումնասիրվել են Կապուտիկյանի ստեղ-
ծագործության շերտերը, գրվել են գրքեր, հոդվածներ նրա ստեղծագործություն-
ների մասին: Ս. Կապուտիկյանի մանկական բանաստեղծությունների մասին 
գրել են Լ. Կարապետյանը և Ս. Լալախանյանը, սակայն մանկական բանաստեղ-
ծությունների թեմատիկ ընդգրկումներն ամբողջությամբ չեն բնութագրվել: 

Մեր հոդվածի նպատակն է ներկայացնել Ս. Կապուտիկյանի մանկական 
բանաստեղծությունների թեմատիկ ընդգրկումների ամբողջությունը, խնդիրը՝ 
մանկական բանաստեղծությունների թեմատիկան: Հոդվածում առաջնորդվել ենք 
հերմենևտիկայի և վերլուծական մեթոդներով: Հոդվածի գիտական նորույթը       
Ս. Կապուտիկյանի մանկական բանաստեղծությունների թեմատիկ ամբողջու-
թյան ներկայացումն է:  

Ս. Կապուտիկյանը հայ բազմադարյա հարուստ պոեզիայի ամենաքնարա-
կան բանաստեղծներից մեկն է: 

Հայոց մեծ ողբերգությունը իր կնիքն է թողել նաև Ս. Կապուտիկյանի կյան-
քում: Նախքան ծնվելը որբացած, հայրական սիրուց ու գուրգուրանքից զրկված, 
Վանից գաղթած ընտանիքում է մեծացել Սիլվա Կապուտիկյանը: Ծանր է եղել 
նրա մանկությունը. 

Կավից ծեփված մի խրճիթ ու փայտե թախտ ահագին  
Գաղթի ճամփեքը կտրած` զոլ-զոլ կարպետը վրան, 
Մայրս գնում էր գործի, ես համարյա ինքնիշխան 
Խաղում էի` թողնված տատիս բարի խնամքին: 
Շուշատիկնիկ չունեի: Աստաֆյանի փողոցում 
Ցուցափեղկի իր գահին նա բազմել էր անխռով… 
Կապույտ երազ էր ասես՝ կապու՜յտ, կապու՜յտ աչքերով 
Թագավորի աղջի՜կն էր՝ տատիս պատմած հեքիաթում: [7, 262 ]: 
Մանկության տարիների անկատար երազանքը` շուշատիկնիկ-խաղընկերը, 

հետագայում քաղցր հուշ է դառնում բանաստեղծուհու ստեղծագործության մեջ: 
«Մանկության տարիներին մարդուն սովորաբար հրապուրում է ուժը, պա-

տանեկությանը` գեղեցիկն ու հետաքրքիրը, երիտասարդությանը` բանականու-
թյունը, հասուն տարիքինը` խելքը, այնուհետև` իմաստնությունը, իսկ ավելի ուշ` 
այս բոլորի ներդաշնակությունը: Ս. Կապուտիկյանի պոեզիան ինձ թվում է միա-
ժամանակ ուժեղ, գեղեցիկ, բանական, խելացի, իմաստուն, որ հասցեագրված է 
բոլոր հասակներին` և´ իր ծավալումով աշխարհի առջև, և´ իր ներփակվածու-
թյամբ, և´ աշխարհին ու ինքն իրեն դիմադարձ կանգնելով» [1]: 

 Այո´, Ս. Կապուտիկյանի ստեղծագործությունը հասցեագրված է բոլոր հա-
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սակներին՝ նախադպրոցական հասակից մինչև ալեհեր դառնալը: Նրա ստեղծա-
գործությունները ծնվել են հայրենիքի ու մարդու, կյանքի ու գեղեցիկի հանդեպ 
ունեցած մեծ սիրուց: 

Ս. Կապուտիկյանի քնարի լավագույն էջերից են մանուկներին հասցեա-
գրված, նրանց մասին գրված բանաստեղծությունները, որոնք հարստացրել են 
հայ դասական մանկական գրականությունը, դարձել մնայուն արժեքներ: Դրանք 
բյուրեղյա պարզություն ունեն, բազմերանգ են, գրված են գրական մեծ վարպե-
տությամբ, մանկավարժին հատուկ քնարական ջերմությամբ: Այդ ստեղծագործու-
թյուններում Կապուտիկյանը հաշվի է առել երեխայի տարիքային առանձնա-
հատկությունները, և ամենուր զգացվում է երեխայի հոգեբանության խորիմացու-
թյունը: 

Ինքնատիպ մտածողություն ունի Կապուտիկյանը, երբ գրում է մանուկների 
համար՝ ցանկանալով նրանց համար ճանապարհ բացել դեպի իսկական կյանք: 

Գեղարվեստական տեսակետից լավագույններից են նախադպրոցական տա-
րիքին հասցեագրված բանաստեղծությունները, որոնցում փոքրիկ հերոսները 
ներկայանում են յուրօրինակ գույներով, դրսևորում են իրենց ցանկություններն ու 
հույզերը: Ահա «Նամակ» բանաստեղծությունը. 

Լալան թուղթ ու մատիտ բերեց / Ու պապային նամակ գրեց. 
Պապա´, արի´, արի´, արի´, /Աշխա´տանքից արի´, արի´ 
Լալիկին բեր շատ խաղալիք`/Խնձոր, /Կոնֆետ, /Բադիկ, /Տիկնիկ: 
Տատիկին էլ փափուկ հաց բեր, /Ատամ չունի տատիկը դեռ: 
Մամային բեր փայլուն կոշիկ, /Եղբայրիկին` տետրակ ու գիրք: 
Շնիկին` ձուկ, / Փիսիկին` մուկ, /Հավիկին էլ բեր շա՜տ գարի: 
 Պապա´, արի´, արի´, արի´… [2, 372]: 
Նախադպրոցական տարիքի երեխայի համար գրված ստեղծագործությունը 

ընդգծված տարբերություն ունի մյուս տարիքների երեխաների համար գրվածից: 
Ճիշտ է նկատել մանկագիր Էդուարդ Ավագյանը, երբ գրում է. «Բանաստեղծուհին 
կարողանում է աշխարհին նայել իր փոքրիկ հերոսների աչքերով, նրանց հետ խո-
սել իրենց իսկ լեզվով» [11, 174]: 

Ամենափոքր տարիքի երեխաներին են ուղղված «Չոփ-չոփ», «Բայ-բայ», 
«Առաջին քայլը», «Մեր Լալիկը լաց չի լինում» և այլ բանաստեղծություններ, որոնց 
տողերը կարճ են, վանկերն ու շեշտերը` համահունչ. 

Քուչին դռան մոտին` բա՛յ-բա~յ, /Փիսոն ոտի տակին` բա՛յ-բա~յ, 
Մաման` բա՛յ-բա~յ, /Տատին` բա՛յ-բա~յ, 
Մեր Լալիկն էլ` բա՛յ-բա~յ, բա՛յ-բա~յ [2, 372]:  
Կամ` 
Լալան հիմի /Չո՛փ-չո՛փ անի, /Տոտիկները /Հո՛պ-հո~պ անի. 
Ջուրը մտնի /Թութուշ-մութուշ, /Չո՛փ-չո~փ անի, /Դառնա պուպու~շ… [2, 

374]: 
Բանաստեղծուհին երեխայի կյանքի ուղեկից ընկերն է այն պահից, երբ նա 

սկսում է իր առաջին քայլերը կատարել: «Առաջին քայլը» ոտանավորում բանաս-
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տեղծուհին ոգևորում է փոքրիկին, խրախուսում, օգնում նրա ինքնավստահու-
թյան ձեռքբերմանը. 

Տոտի՛կ, տոտի՛կ, տո~տ արի, /Մի՛ վախենա, մո՛տ արի. 
Արի~, արի~, /Ա՛յ, այդպե՛ս. /Հո՛պ, ինձ հասա ՞ր. /Շատ ապրե~ս… [2, 371]: 
Բանաստեղծուհու կապը մանկական աշխարհի հետ ավելի ամուր է դառ-

նում հետպատերազմյան շրջանում, երբ 1950 թ. լույս է տեսնում «Փոքրիկ Արա, 
ականջ արա» գրքույկը, որը բանաստեղծուհին նվիրել է իր միակ ու սիրասուն որ-
դուն` Արա Շիրազին: Մայրական անկեղծ ապրումները, մայրական զգացմունք-
ների շռայլությունը, մարդկայնորեն հասկանալի նվիրումն ու սերն է դրսևորվում 
գրքույկում: Առաջին բանաստեղծություններում նա դիմոմ է Արային և կոչ է 
անում կյանքում նմանվել միայն լավին ու բարուն. 

Լա՛վ ճանաչիր /Դու բոլորին, /Ու նմանվիր /Բարուն, լավին: 
Դե, մո՛տ նստիր, /Փոքրիկ Արա, /Եվ ուշադիր /Ակա՛նջ արա… [2, 370]: 
Մեծ սեր, ջերմություն, նվիրվածություն ու հոգատարություն է դրսևորում 

բանաստեղծուհին որդուն նվիրած գրքույկում: Նա գտնում է, որ կնոջ համար եր-
ջանկությունը առաջին հերթին մայր դառնալն ու մայրական քաղցրությունը 
վայելելն է. 

Նա կհասկանա, ով մայր է եղել, /Թե ո~վ է այսօր երջանիկը. 
Առաջին անգամ ինձ ջուր է բերել /Այսօր իմ փոքրիկ Արայիկը [2, 265]: 
Մայրական մեծ սիրտ ունի Կապուտիկյանը. նրա համար հրաշք են բոլոր 

երեխաները, նա բոլորի մեջ տեսնում է միայն լավը, գեղեցիկը, բոլորին նայում է 
անկեղծ սիրով, ջերմությամբ ու քնքշությամբ: Մոսկվայում՝ խանութի դիմաց, 
տեսնում է մի սայլակ, որի մեջ հանգիստ ու խաղաղ քնած է շեկլիկ մի մանկիկ, ու 
ծնվում է բանաստեղծությունը. 

Դու իմ փափ~լիկ, դու իմ սիրու~ն, /Իմ երեխա պայծառ, 
Իմանայիր, ո~նց է սիրում /Քեզ անծանոթ մի մայր. 
Քնիր անու~շ, քնիր մուշ-մու~շ, /Ամենալա՛վ ծաղիկ, 
Դու` ուրիշի բերկրանք ու հույս /Դու՛ուրիշի~ բալիկ («Մայրական») [3, 16]:  
Հարցերի ու պատասխանների նրբերանգներով է կառուցված դաստիարակ-

չական առումով ուշադրության արժանի «Այն ո՞վ արեց» բանաստեղծությունը, 
որում տրված է բացասականի` վատ արարքի դատապարտումը, վատ վարքագի-
ծը ուրիշին վերագրելու միջոցով: Նա երեխային մաքրակենցաղություն է սովորեց-
նում, սովորեցնում է, թե ինչն է կարելի և ինչ չի կարելի անել. 

Այն ո ՞վ արեց` 
Գետնին ընկած խնձորն առավ, /Առանց լվալ բերան տարավ: 
- Լալան չարեց, /Խոզու՛կն արեց: 
Այն ո՞վ արեց` 
Առանց գդալ մածուն կերավ, /Երեսն ամբողջ մածուն դառավ: 
- Լալան չարեց, /Փիսո՛ն արեց: 
Այն ո՞վ արեց` 
Գոռաց, ճչաց առավոտին, /Ու զարթեցրեց քնած տատին: 
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- Լալան չարեց, /Աքլո՛րն արեց:  
Այն ո ՞վ արեց` 
Գետնից կեղտոտ խնձոր չառավ, /Ու գդալով մածուն կերավ, 
Չգոռգոռաց, աղմուկ չարեց, /Տատի քունը չխանգարեց: 
 - Լալա՛ն արեց, /Լալա~ն արեց… [2, 377]:  
Մայրական ջերմությամբ լի են բանաստեղծուհու խրատներն ու խորհուրդ-

ները, նա մանկանը դաստիարակում է աննկատ ու զգույշ: Նա դառնում է երեխա-
յի խաղընկերը, յուրօրինակ զրուցակիցը և նրա վարած զրույցը շատ հոգեհարա-
զատ է մանկանը: Նա կարողանում է զրույցի միջոցով սեր առաջացնել դեպի լա-
վը, բարին ու գեղեցիկը և ատելություն սերմանել դեպի վատն ու տգեղը, չարն ու 
անընդունելին: «Ինձ լավ լսիր, ա՛յ տիկնիկ» [2, 389]), «Բլուզի գանգատը» [2, 390], 
«Որ մեծանամ» [2, 410], «Գրադարանում» (Ծաղկանոց [2,26]) բանաստեղծություն-
ների հերոսը մանկապարտեզի սանն է. 

Ինձ լա~վ լսիր, ա՛յ տիկնիկ, /Տես, թե ի՞նչ եմ ասում քեզ. 
Արդեն մեծ ես, մեծ աղջիկ, /Բայց դեռ ոչինչ չգիտես: 
Երբ քեզ հետ հյուր կգնանք, /Առաջ կասես. «Բարև՛ ձեզ»: 
Հյուրասիրեն թե նրանք, /«Շնորհակալ եմ» կասես: 
 Երբ ուտելիս կեղտոտվես, / Չսրբե՛ս դեմքդ ձեռքով, 
 Անձեռոցիկ կըխնդրես /Ու կմաքրես խնամքով: 
Տրամվայով երբ գնաս, /Պապիկ, տատիկ գան հանկարծ, 
Տեղիցդ վեր կկենաս /«Նստե՛ք» կասես դու նրանց: [2, 389]: 
«Բլուզի գանգատը» բանաստեղծության մեջ բլուզը գանգատվում է Ռուբիկից, 

որ իրեն լավ չի պահում, դրա համար էլ նա թաքնվում է և ուրիշ Ռուբիկ է ուզում: 
Ռուբիկը ընդունում է իր սխալը. 

Տխրեց, շա~տ տխրեց /Փոքրիկ Ռուբիկը, /Արցունքով լցվեց /Սևուկ աչիկը: 
Եվ ասաց խելոք. /-Ների՛ր ինձ, ների՛ր, /Սրանից հետո /Դու վստահ եղիր,  
Որ քեզ խնամքով/Լա~վ պահեմ պիտի, /Էլ չե~մ կեղտոտի, /Էլ չե~մ պատռոտի, 
Միայն ինձ սիրիր /Ու ինձ մոտ մնա, /Ուրիշ Ռուբիկի /Բլուզ մի դառնա…  

[2, 390]:  
Սխալն ընդունելն ու ներողություն խնդրելը նույնպես բնավորության 

լավագույն հատկանիշ է, և բանաստեղծուհին դա երեխայի մեջ ներարկում է շատ 
հմտորեն: Նա գտնում է, որ ամեն ինչ երեխային պիտի բացատրել մատչելի ձևով: 

«Որ մեծանամ» բանաստեղծության փոքրիկ հերոսը պատրաստ է կատարել 
և սիրով է կատարում բոլոր խորհուրդներն ու խրատները, միայն թե շուտ մեծա-
նա ու դպրոց գնա. 

Ես ամեն օր /Շուտ եմ զարթնում, /Մարզանք անում /Ու լվացվում: /Մայրս 
ինչ տա, /Ուտում եմ ես, /Ձկան յուղն էլ /Խմում եմ, տե՛ս: /Խմում եմ, որ /Շու՛տ մե-
ծանամ, /Շու՛տ մեծանամ` /Դպրո~ց գնամ [2, 410]:  

Դպրոց գնալու մեծ ցանկություն ունի նաև «Գրադարանում» բանաստեղծու-
թյան փոքրիկ հերոսը: Նա հիանում է գրադարանում եղած անթիվ, գեղեցիկ ու 
շքեղ գրքերով, որոնցից շատ բան է սովորում, երբ կարդում են իր համար, բայց նա 
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ուզում է, որ ինքը կարդա դրանք, ուստի ցանկանում է շուտ գրել-կարդալ սովորել, 
որպեսզի հասցնի կարդալ բոլորը. 

Այս ինչքան շա~տ են /Գրքերը այստեղ, /Բոլորն էլ լավն են, /Բոլորն էլ` շքեղ: 
Իսկ ես չգիտեմ /Դեռ գրել-կարդալ. /Այսքան գրքերը /Ե ՞րբ պիտի կարդամ… 
-Մայրի՛կ, ջան, մայրի՛կ, /Ինձ շու՛տ դպրոց տար, /Որ այս բոլորը /Հասցնե՛մ 

կարդալ [4, 26]:  
Լավ ծանոթ լինելով մանուկների հոգեբանությանը՝ բանաստեղծուհին թա-

փանցում է, դիտում, բացում է նրանց ներաշխարհի շերտերը, ուղղորդում նրանց 
դեպի լավը, ճշմարիտը, բարին ու գեղեցիկը՝ ներարկելով նրանց մեջ հոգևոր ար-
ժեքներ:  

Մայրիկի, հայրիկի, տատիկի, պապիկի, հայրենիքի, հարազատների նկատ-
մամբ սիրո, ջերմության, հոգատարության դրսևորում են «Օգնականները» [2, 
386], «Հոգատար Սոնան» [2, 382], «Մայրիկի օգնականը» [3, 383], «Եղբայրը» [2, 
384], «Իմ տատին» [2, 388], «Իմ մաման» [2, 391], «Միայն թե շուտ մեծացիր», «Աշ-
խատանքի բաժանում» [5, 37], «Մեր տան մեջ», «Թոռնիկները» [6, 10] բանաստեղ-
ծությունները:  

Մի գանձ ունենք մեր տան մեջ, /Նրանով ենք երջանիկ, 
Սեր է տալիս մեզ անշեջ, /Նրա անունն է ` մայրիկ: 
Մի ուժ ունենք մեր տան մեջ, /Հաց է տալիս ու բարիք, 
Մեզ պաշտպանում է անվերջ, /Նրա անունն է` հայրիկ: 
Մի աստղ ունենք մեր տան մեջ, /Այն լուսատուն է մեր տան, 
Հույս ու լույս է տալիս մեզ, /Եվ անունն է` Հայաստան [6, 10]: Կամ`  
Երբ տատիկը շուտ մեծանա, /Տնից դուրս գալ չկարենա, 
Ոտքը ցավի, մեջքը ցավի, /Տատիկին ո ՞վ պիտի պահի:  
-Ե՛ս, ե՛ս,- ասին թոռնիկները. /-Ես կբերեմ մաշիկները: 
-Ես ճաշ կեփեմ տատի համար: /-Ես դեղ կտամ, միրգ ու շաքար: 
-Ես կգցեմ շալը մեջքին: /-Իսկ ես` նստած տատի կողքին` 
Կամաց կասեմ` «Նանի~- նանի~», /Որ տատիկը հանգիստ քնի [Թոռնիկները,  
6, 10]:  
«Մայրիկի օգնականը» բանաստեղծությունը փոքրիկ հերոսի` Վահանի սիրո 

և հոգատարության դրսևորումն է: Նա անում է ամեն ինչ` ջուր է բերում, փայտ է 
ջարդում, հավաքում ու կարգի է բերում ոչ միայն իր անկյունը, այլև ամբողջ 
տունը. 

 Զբաղեցնում եմ Լալիկին, /Չհոգնեցնի~ թող մայրիկին:  
Իսկ «Հոգատար Սոնան» [2, 382] բանաստեղծության հերոսուհին գիտի, որ 

մայրիկը ժողով է գնացել, բայց հայրիկը շատ է քաղցած, անհանգստանում է, թե 
ինչպես պիտի համբերի մինչև մայրիկի գալը: Նա ասում է. 

-Հայրիկ, բակից շուտ եկել /Տիկնիկիս ճաշ եմ եփել. 
Մեջը ձու կա, մեկ էլ բողկ, /Շատ է համով, ազնիվ խոսք: 
Նստիր, բերեմ, որ ուտես, /Սա` տիկնիկիս, /Սա էլ` քեզ… [2, 410]: 
Կապուտիկյանը ցանկանում է երեխային ծանոթացնել նաև իր շրջապատի 



– 116 – 

իրերի և առարկաների («Մեր փոշեկուլ մեքենան» [2, 385], «Իմ սահնակը» [2, 389], 
«Ժամացույցը» [2, 390], «Հեռախոսը» [2, 407], բնության երևույթների («Ձյունը» [2, 
393], «Թթենին» [2, 393]), կենդանիների վարքագծի հետ («Մուկն ու կատուն», [2, 
380], «Մուկը», [2, 381], «Մեղուները», [2, 403], սեր և հոգատարություն ներարկել 
կենդանական աշխարհի հանդեպ («Ծիտիկն ու իր ընկերները» [6, 3], «Ծիտիկները 
ի՞նչ ասացին» [6, 6]՝ միաժամանակ ցանկանալով ընդարձակել երեխայի 
ճանաչողության սահմանները: 

Այլ են դպրոցահասակներին հասցեագրված բանաստեղծությունները («Նա-
մակ ճամբարից», [2, 396], «Վրանի տակ» [2, 397], «Վերադարձի երգ» [2, 398], 
«Դպրոցի զանգը» [6, 398], «Հարստություն» [2, 399] և այլն), քանի որ ուրիշ են 
նրանց հետաքրքրություններն ու առօրյա մտահոգությունները:  

Փոխվում է Կապուտիկյանի վերաբերմունքը աստիճանաբար հասունացող 
երեխաների նկատմամբ: Նրանք արդեն դպրոց են հաճախում, ուրեմն փոխվում է 
նաև կյանքի տարբեր ոլորտներում, փոխհարաբերություններում ունեցած նրանց 
վերաբերմունքը: Նրանք ինքնուրույնություն են ձեռք բերել, նրանք ծառ են տնկում 
ու խնամում («Մեր ծառը» [2, 395]), ամառային հանգիստն անցկացնում են ճամբա-
րում, քնում են վրանի տակ` նայելով աստղազարդ երկնքին («Վրանի տակ» [2, 
397]) և սիրելի մայրիկին նամակով պատմում են իրենց հետաքրքիր առօրյայի 
մասին («Նամակ ճամբարից» [2, 396]). 

Վրանի տա~կ, վրանի տա~կ, /Վրադ`երկինքը կապուտակ, 
Շուրջդ դաշտեր, լեռ ու անտառ /Ու գետակի երգը անբառ [2, 397]: 
Բայց ավարտվում է դպրոցական արձակուրդը, և դպրոցի զանգը նորից կան-

չում է նրանց՝ գիտելիքով հարստացնելու. 
Զանգից հետո` լռություն. /Դաս է տալիս դասատուն. /Սովրեցնում է տա-

ռերը, 
Բացատրում է բառերը, /Պատմություններ է պատմում, /Գումարում ու բա-

ժանում [2, 398-399]: 
Եվ համոզվում են նրանք, որ ամենամեծ հարստությունը գիրքն է. 
Ու՛ժ կտա քեզ, կա՛մք անկոտրում /Եվ միշտ կօգնի դժվար ժամին,  
Կօգնի քեզ մա՛րդ լինել կյանքում, /Ապրել հպա՛րտ, ապրել ազնի՛վ… 
Երա~զ, երգեր, թովքե~ր գարնան, /Հույս ու ընկեր, կյանք ու գալիք,- 
Հարստությունն այս անսահման /Մի պարզ բառով կոչվում է «գիրք…» 

 [2, 399]: 
Բանաստեղծուհին ցանկանում է նոր բարձունքներ բացել մատաղ սերնդի 

առջև, անկեղծ զրույցով գրավում է երեխայի հոգին ու սիրտը, դառնում է նրա 
խորհրդատուն, բարեկամն ու մտերիմ ընկերը, խորհուրդներով ու խրատներով 
աննկատ դաստիարակում նրան՝ չմոռանալով հաշվի առնել տարիքային առանձ-
նահատկությունները, մատաղ սերնդի մեջ ներարկում է մարդկային լավագույն 
հատկանիշներ՝ ցույց տալով լավի ու բարու հաղթանակի կարևորությունը: 
Բարձր տարիքին հասցեագրված բանաստեղծություններում («Կարինոչկան» [2, 
400], «Այս գիտունը» [2, 401], «Անբան տղան» [2, 400], «Ժամացույցը» [2, 390], երգի-
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ծելով, հումորի միջոցով քննադատելով վատը, ցանկանում է վերացնել բնավորու-
թյան բացասական գծերը: 

Ընտանիքում բոլորն էլ իրենց գործն ունեն, հայրն աշխատանքի է գնում, 
ավագ քույրը` շուկա, մայրը` տունն է հավաքում, իսկ պառավ տատը շարֆ է գոր-
ծում թոռնիկի համար: Բայց թոռը ոչինչ չի անում ամբողջ օրը, դասերը կիսատ-
պռատ է պատրաստում, թափառում է, մեծ-մեծ խոսում ու հրամայում: Ստեղծա-
գործությունն ավարտվում է բանաստեղծուհու անկեղծ անհանգստությամբ ու 
մտահոգությամբ. 

Այսպես ապրում է աշխարհում, /Բոլորովին չի~ էլ նեղվում: 
Բայց ասացե՛ք, երբ մեծանա, /Այս տղան ի ՞նչ պիտի դառնա [2, 401]:  
Իսկ «Այս գիտունը» բանաստեղծության հերոսը միշտ պառկած գիրք է կար-

դում և չի կատարում ոչ հոգնած մոր խնդրանքը, ոչ հոր հանձնարարությունը և ոչ 
էլ պառավ տատի ուզած ջուրն է տալիս՝ պատճառաբանելով, որ գիրք է կարդում, 
և հետևում է բանաստեղծուհու անհանգստությունը. 

Մի հարցնող լինի` էլ ուր /Այդքան գիրք ես կարդում իզուր, 
Երբ որ ոչինչ չես սովորում, /Ինչ է գրած այդ գրքերում [2, 402]: 
Այս բանաստեղծությունն ունի բարոյախրատական նշանակություն: 
Որոշ բանաստեղծություններում էլ Կապուտիկյանը երեխաներին հասկաց-

նում է, որ բոլոր աշխատանքներն էլ, անգամ ամենահասարակ թվացողը, մեծ 
ջանք ու եռանդ է պահանջում: Եվ աշխատանքի արդյունքը վայելելու համար ան-
հրաժեշտ է ունենալ սեր ու ձգտում նրա հանդեպ: 

Մարդկային արժանիքները գովաբանելով՝ բանաստեղծուհին ցանկանում է 
դաստիարակել երեխաներին լինել ազնիվ, արդարադատ, հայրենասեր, գթա-
սիրտ, ուղղամիտ, սիրել հարազատին, ընկերոջը, այսինքն՝ նրանց մեջ ներարկել 
մարդկային լավագույն հատկանիշներ: Նա ցանկանում է օգնել նրանց կյանքի մա-
տուցած անակնկալներին դիմակայելու, ճիշտ կողմնորոշվելու և ճիշտ ճանա-
պարհով ընթանալու: Այդ է պատճառը, որ նա փոքրիկ ընթերցողների նման ման-
կանում է, մտածում, տեսնում ու ընկալում է նրանց նման: 

Հայրենիքը Կապուտիկյանի համար սրբություն է, անգնահատելի արժեք: 
Հայ մանկագրության մեջ հաստատուն տեղ է նվաճել «Խոսք իմ որդուն» բանաս-
տեղծությունը: 

Ակադեմիկոս Էդ. Ջրբաշյանը 1999թ. «Գրական թերթի» 15-31 հունվարի, թիվ 
2-ում տպագրված «Սիրո և հավատի ուժով» հոդվածում գրում է. «Շատ իմաստա-
լից է, որ ժամանակին և ժողովրդին գեղարվեստական խոսքով ծառայելու իր 
բարձր առաքելությունը Սիլվա Կապուտիկյանն իրականացրել է իր մի գործով, 
որը և դարձավ կարծեք նրա բանաստեղծական անցաթուղթը, նրա հետագա շատ 
մտորումների նախնական ուրվագիծը: Դա ճիշտ կես դար առաջ`1944թ. գրած 
«Խոսք իմ որդուն» բանաստեղծությունն էր, որը, կարելի է ասել, թևածեց երկրա-
գնդի բոլոր գոտիներում` ամենուր տանելով հայոց լեզուն և ազգային ոգին սրբու-
թյամբ պահպանելու նվիրական պատգամը» [8]:  

«Խոսք իմ որդուն» բանաստեղծությունը, որը հասցեագրված է դպրոցահա-
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սակ երեխաներին, Կապուտիկյանի հայրենասիրական քնարի լավագույն դրսևո-
րումներից է: Սա սերունդներին հասցեագրված, սերունդներին թողնված անգին 
գոհար է, որով Կապուտիկյանը նպատակ ունի երեխաներին դաստիարակել հայ-
րենասիրական ոգով: Բանաստեղծուհին հայ երեխաներին է հանձնում «մեր ալե-
հեր հայոց լեզուն», պատգամելով. 

Պահի´ր նրան բարձր ու վճիտ, /Արարատի սուրբ ձյունի պես, 
Պահիր նրան սրտիդ մոտիկ, /Քո պապերի աճյունի պես, 
Ու ոսոխի զարկիցը սև /Դու պաշտպանի՛ր կրծքով նրան,  
Ինչպես մո~րդ կպաշտպանես, /Թե սու՛ր քաշեն մորդ վրա. 
Ու տե´ս, որդիս, ու´ր էլ լինես, /Այս լուսնի տակ ու~ր էլ գնաս, 
Թե մո´րդ անգամ մտքից հանես, /Քո մա~յր լեզուն չմոռանա՛ս… [2, 24]:  
Լևոն Սարգսյանը, անդրադառնալով «Խոսք իմ որդուն» բանաստեղծությանը, 

գրում է. «Իսկ հայ բանաստեղծության մեջ սակավ գործեր կարող են ընկալվել 
որպես աղոթքներ. Այնքան դժվար է այդչա´փ անկեղծանալ ու զուլալվել, այնքան 
դժվար է նվիրվել այնպես անմնացորդ, որ ինքդ նվիրել կարողանաս: Սիլվա 
Կապուտիկյանը երկիցս զորել է անել այդ` «Աղոթք Արարատին» և… «Խոսք իմ 
որդուն»` աղոթք հայոց լեզվին, գրին, դպրությանը» [9]: 

«Այս բանաստեղծությունը հայրենասիրության միշտ շարունակվող, ընդմի-
ջում չունեցող դաս է սերունդների համար, մայրենի լեզվին նվիրված ամենահու-
զիչ ձոներից մեկը մեր պոեզիայում» [10, 187]:  

Այս բանաստեղծությունն անկրկնելի է որպես հարատևման խորհրդանշան: 
Այն աշխարհագրական սահմաններ չունի, հնչում է աշխարհի բոլոր ծագերում 
ապրող հայ երեխաների շուրթերից, հնչում է որպես հիմն: 

Կապուտիկյանը մշակել-գրել է նաև ժողովրդական խաղիկներ` «Օրոր», 
«Աշուն», «Երգ-պար», «Իմ գառնուկը», «Ճոճանակ», «Մեր ջորին» և այլն և խաղ-
ոտանավորներ «Խնոցի» «Քոթ-քոթ», «Ճվիկ-ճվիկ» և այլն [4, 56-57]՝ ցանկանալով 
երեխաներին ծանոթացնել հայ ժողովրդի հարուստ բանահյուսության հետ. 

Օրինակ. 
Խնո-ցի~, /Հարո-ցի~, /Մեջդ մածուն լցրե-ցի, /Մի լավ տարա, բերե-ցի, 

/Համով կարագ հարե-ցի: 
Կարագը տանք լալի-կին, /Թանն էլ պահենք տատի-կին [4, 55]: 
Կամ` 
Քո՛թ, քո՛թ, քո՛թ, քոթոթիկ, /Գռուզ մազեր, ճերմակ ճակտիկ, 
Գլուխդ բեր գլխիս մոտիկ… /Քո՛թ, քո՛թ, քո՛թ, քո՛թ, 
Քո՛թ… [4, 58]:  
Ժողովրդական խաղիկներ. 
Աշուն եկավ, քամին ելավ, /Տերևները քշեց-տարավ: 
 Թող ձյունը գա, հողը ծածկի, /Որ չմրսեն արտ ու այգի: 
Որ գարնանը ծաղկեն նորից, /Տանձ ու խնձոր կախվեն ծառից [4, 57]: 
Կամ` 
Չալ տոտիկ, խալ տոտիկ, /Գառնուկ ունեմ խատուտիկ: 
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 Չալ տոտիկ, խալ տոտիկ, /Ելանք սարերը մոտիկ: 
Չալ տոտիկ, խալ տոտիկ, /Ես էլ, գառնուկս էլ` պստիկ [4, 57]: 
«Կարդում ենք Ս. Կապուտիկյանի բանաստեղծությունների շարքերը և զար-

մանքով հայտնաբերում, որ նրա հերոսը մեկն է` իսկական մարդ դառնալու մեծ 
ճանապարհ ելած փոքրիկ քաղաքացին, որ նրա երազանքն է` այդ քաղաքացուն 
տեսնել մարդկային վսեմ արժանիքների բարձունքում`աշխատասեր, բարի, ազ-
նիվ ու գթասիրտ, հայրենասեր ու պատվախնդիր» [10, 197-198]: 

Ամփոփենք. Ս. Կապուտիկյանը լայն ժողովրդականություն վայելող բանաս-
տեղծուհի է: Նրա բանաստեղծությունները հարստացրել են նաև մանկական գրա-
կանության գանձարանը` հայրենասիրության, ընկերասիրության, աշխատասի-
րության, ծնողասիրության, ուսման և գիտության նկատմամբ սիրո թեմաներով՝ 
նպատակ ունենալով բարոյակրթել մանկանը: 

Կապուտիկյանի բանաստեղծության ոճը պարզ է ու զուլալ: Նրա անկեղծու-
թյունն ու գեղեցիկ խոսքը հրապուրում են երեխային, որովհետև զերծ են ավելորդ 
բառերից ու մակդիրներից, որն է՛լ ավելի սրտամոտ է դարձնում մանկանը, ուստի 
շատ հեշտությամբ է մտապահում իրեն հոգեհարազատ բանաստեղծությունները: 
Ս. Կապուտիկյանը, իր ավանդը բերելով, անջնջելի հետք թողեց մանկագրության 
մեջ: 
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Тематика детских стихотворенийТематика детских стихотворенийТематика детских стихотворенийТематика детских стихотворений    
    Сильвы КапутикянСильвы КапутикянСильвы КапутикянСильвы Капутикян    

Шагинян Шагинян Шагинян Шагинян АсяАсяАсяАся    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Детский мир, патриотизм, простой стиль, воспитание, 
возрастные особенности  

Одним из лучших проявлений лирики С. Капутикян - это стихотворения, 
адресованные детям и написанные о них, которые обогатили армянскую детскую 
классическую литературу, стали незыблемой ценностью народа. Они имеют 
кристальную ясность, многогранны, написаны с большим литературным 
мастерством, с лирической теплотой, присущей педагогу. С. Капутикян внесла свой 
вклад и оставила нестираемый след в истории детской литературы. 

 
 
 
 

Silva Kaputikyan’s Thematics of Children's PoetrySilva Kaputikyan’s Thematics of Children's PoetrySilva Kaputikyan’s Thematics of Children's PoetrySilva Kaputikyan’s Thematics of Children's Poetry    
Shahinyan AsyaShahinyan AsyaShahinyan AsyaShahinyan Asya    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: children’s world, patriotism, simple style, upbringing, age features 
Among the most prominent pages of Silva Kaputikyan’s poetry are her poems 

designed for and addressed to children, which have replenished classical Armenian 
children's literature and have acquired a permanent value. They are crystal clear, 
multicolored, are written with a great deal of literary mastery and a poetic affection 
typical of a pedagogue. With her invaluable contribution, Silva Kaputikyan has had a 
huge impact on children’s literature.  
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РелигиозноРелигиозноРелигиозноРелигиозно----мистическая концепция мистическая концепция мистическая концепция мистическая концепция     
в лирике А. А. Блока в лирике А. А. Блока в лирике А. А. Блока в лирике А. А. Блока  

Симонян АшхенСимонян АшхенСимонян АшхенСимонян Ашхен    
    

    Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: романтизм, божественность, женственность, космогония, 
творчество, душа, лиризм, мировоззрение, таинственность 

 На рубеже ХХ века, А. А. Блок называет себя одним словом: "мятежный", го-
ворит о духе беспокойства, тревоги, мятежа и становится одним из явлений "новой 
поэзии". В это же время А. А. Блок пишет в своем дневнике, "...начинается покор-
ность Богу и Платону"[3, 58]. И духу этой "покорности" отвечают его стихи о Прек-
расной Даме. 

 Здесь не случайно Бог и Платон стоят в одном ряду, потому как самого Бога 
А. А. Блок видел в свете космогонии Платона, его мифов, его учения.   

 1901 году, как началу нового века, поэт, мистифицируя и себя и своих чита-
телей, придавал необычайное, таинственное, мистически-эпохальное значение, ут-
верждая "в качестве свидетеля, не вовсе лишенного слуха и зрения",[3, 44] что уже 
январь 1901 года "стоял под знаком совершенно иным, чем декабрь 1900 года"[3, 
44], что самое начало нового столетия было исполнено новых и особых "знамений 
и предчувствий" [3, 45]. 

Такого рода "историософия" лишена каких бы то ни было реальных основа-
ний, но она отвечает умонастроению самого Блока; именно 1901 год является для 
поэта переломным, знаменательным, "исключительно важным" (по его собствен-
ному признанию), "решившим судьбу"[2,57]. С этого года и начинается новый и 
знаменательный этап в жизни и творчестве А. А. Блока. С 1901 года в его лирике 
один за другим возникают циклы, вошедшие впоследствии в книгу "Стихи о Прек-
расной Даме". Этими стихами и начинается лирика А. А. Блока как явление худо-
жественно зрелое и самостоятельное (при всей подражательности и незрелости 
иных ее мотивов), не сводимое к творчеству предшественников и учителей поэта, 
хотя бы и оказавших на него весьма существенное влияние. 

 Это время (1901 - 1902) примечательно для А. А. Блока тем, что его огромное, 
всеохватывающее, страстно-напряженное чувство к Л. Д. Менделеевой сочеталось с 
мистической настроенностью, с увлечением идеалистической философией, 
учением Платона, воспринятым в духе высказываний Вл. Соловьева _ поэта и 
философа-идеалиста, "апокалиптика", ждущего "конца времен".  

Вл. Соловьев являлся певцом "вечной женственности" как божественного 
начала, находящего воплощение в облике возлюбленной, - и прежде чем перейти к 
стихам, посвященным Прекрасной Даме (имевшей вполне реальный прообраз в 
лице Л. Д. Менделеевой), следует уяснить, в каких условиях и в какой атмосфере 
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они создавались, что придало любовному чувству А. А. Блока на фантастические 
черты. 

В автобиографических записях, относящихся к ранним годам творчества, А. А. 
Блок говорит, что в это время "...мистика, которой был насыщен воздух последних 
лет старого и первых лет нового века, была мне непонятна; меня тревожили знаки, 
которые я видел в природе, но все это я считал "субъективным" и бережно оберегал 
от всех"[2, 224]. Осмыслить эти "знаки", эти сны, мечты, фантазии, мистические ме-
дитации и помог поэту философ-идеалист Платон, трактовавший все реально 
сущее как отражение некоей идеальной сущности, мира идей. Излагая воззрения 
Платона, Вл. Соловьев говорил, что его учение представляет из себя "...дуалисти-
ческий идеализм, прямо по существу противопологающий всю нашу живую дейст-
вительность тому, что истинно есть и должно быть. В телесной и практической 
жизни нет ничего подлинного и достойного; все подлинное и действительное 
пребывает в своей чистой идеальности, за пределами этого нашего мира"[6 , 225].  

И так, духом этого "идеалистического дуализма" пронизана и поэзия самого 
Вл. Соловьева, которая оказала значительное влияние на А. А. Блока, на формиро-
вание его мировоззрения. 

Особую роль в философии и космогонии Платона обретает учение о "Душе 
мира" как начале, некогда оторвавшемся от божественного и жаждущем соедине-
ния с ним; согласно этой фантастической концепции, "Мировая душа" раздроби-
лась _ в процессе своего "самопостижения" - на множество душ, в каждом из 
которых по-своему сохранено тяготение к "божественному началу", названное 
любовью, и каждой отдельной душе присуще скрытое в ее глубинах воспоминание 
о связи с "Душою мира". Так утверждал Платон, а в след за Платоном Вл. Соловьев, 
учение которого - смесь воззрений платонических и христианских. Таким образом, 
А. А. Блок воспринимал учение как непререкаемую истину. 

Так, восприятие А. А. Блока как "тип поэта-мечтателя и мистика" позволило, 
например, М. А. Волошину высвечить основу его творческого метода. "/.../для 
Блока,– писал он,– и мечты и сон являются безвыходными, состояниями духа. Его 
поэзия сонного сознания"[5, 485]. Это подтверждает и генеалогическое древо его 
творчества, создаваемое критиком, согласно которому истоком блоковской лирики 
является творчество испанских мистиков XVII века и средневековых трубадуров 
(притча Платона).  

Однако, не только философские представления А. А. Блока формировались в 
духе философии Платона и Бога, но и реальное, живое, страстное любовное 
чувство переосмыслялось им в духе учения Платона о "Мировой душе", о "сродстве 
душ", обреченных на вечные поиски друг друга, о "вечной женственности" как о 
некоем божественном начале. И именно поэтому особое значение для А. А. Блока 



– 123 – 

обрела статья Вл. Соловьева "Смысл любви" (1892-1894), развивавшая учение о 
"вечной женственности". 

Все мифы, предания, фантазии, учения древних философов-идеалистов и сов-
ременных мистиков А. А. Блок стремился связать в нечто единое, в цельное миро-
воззрение: "Собирая "мифологические" матерьялы, давно уже хочу я положить 
основание мистической философии моего духа. Установившимся наиболее 
началом смело могу назвать только одно: женственное...",[7] пишет в своем дневни-
ке А. А. Блок. Подобного рода философствование несет на себе следы явного уче-
ничества. Так, если Вл. Соловьев утверждал, что все истинные поэты воспевали 
культ "вечно женственного", то и А. А. Блок усматривал те же образы и "видения". 
В набросках своей статьи о декадентстве он замечал: "Идея Вечной Женственности 
уже так громадна и так прочно философски установлена у Фета, что об ней нельзя 
говорить мало"[2, 161].  

В духе учения Вл. Соловьева А. А. Блок пытался осмыслить все предшест-
вующее развитие русской лирики, что же касается современной поэзии, то она - 
для поэта - "вообще ушла в мистику и одним из наиболее ярких мистических 
созвездий выкатилась на синие глубины неба поэзии - Вечная Женственность"[7]. 
Большое влияние на А. А. Блока оказала лирика Вл. Соловьева, еще больше чем 
схоластика средневековья и мистика древности, лирика, пронизанная духом и 
пафосом "вечно женственного". "...в связи с острыми мистическими и романтичес-
кими переживаниями, всем существом моим овладела поэзия Владимира 
Соловьева..." - говорит поэт в автобиографии[3, 48]. 

Во многих своих стихах Вл. Соловьев выступает правоверным "платоником", 
который противополагает миру божественных и извечных сущностей мир 
преходящих, как тени на стене пещеры, мешающих уловить "голоса миров иных": 

Милый друг, иль ты не видишь, 
Что все видимое нами - 
Только отблеск, только тени 
От незримого очами?...[8] 
В поэзии Вл. Соловьева "вечно женственное" трактуется как явление косми-

ческого масштаба и осмысляется как новый религиозный культ, что полностью 
отвечало взглядам и переживаниям раннего А. А. Блока. 

Знайте же: вечная женственность ныне 
В теле нетленном на землю идет. 
В свете немеркнущем новой богини 
Небо слилося с пучиною вод...[8] 
Для А. А. Блока эти стихи Вл. Соловьева были не только близки по 

переживаниям, но и было непреложной истиной. 
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Смерть и Время царят на земле, -  
Ты владыками их не зови; 
Все, кружась, исчезает во мгле,  
Неподвижно лишь солнце любви[8]. 
И вслед за Вл. Соловьевым А. А. Блок в то время был готов воспевать и сла-

вить одно лишь "неподвижное солнце любви", в свете которого как казалось ему, 
меркло все остальное. 

Конечно, и в более ранних стихах А. А. Блока (включенных в цикл "Ante 
lucem") можно обнаружить некое родство с лирикой Вл. Соловьева, но качественно 
иной - и философский - смысл, присущий "Стихам о Прекрасной Даме", во многом 
определяется знакомством с учением Платона и поэзией Вл. Соловьева (так же как 
и другими произведениями философии, литературы, искусства идеалистически-
религиозного и мистического характера), они особенно повлияли на А. А. Блока в 
период создания стихов о Прекрасной Даме и заставили задуматься о том, что 
раньше воспринималось поэтом всего лишь как непосредственное переживание, не 
нуждающееся ни в каком объяснении и истолковании. 

Не только А. А. Блок, но и некоторые другие символисты восторженно вос-
принимали учение Вл. Соловьева и его лирику, усматривая в ней событие огром-
ного масштаба. Так, А. Белый в своих воспоминаниях о А. А. Блоке говорит, о том, 
какое большое значение в начале века имела лирика и учение Вл. Соловьева для 
мистически настроенных молодых поэтов. "Она, или Муза в поэзии Вл. Соловьева 
являлась символом начала жизни, душою мира, которая должна соединиться со 
словом Христа. Из всех сочинений Вл. Соловьева его статья "О смысле любви", на-
печатанная в "В вопросах психологии и философии", являлась наиболее объяс-
няющей нам нас в нашем юном искании осветить не одним только мужским логи-
ческим началом жизни, но и женственным началом человечества. Она, или Душа 
человечества, отображалась нам образно женщиной, религиозно осмысливающей 
любовь..."[1, 281]. И это толкование "вечной женственности" или "Души мира" - 
при всей его фантастичности - разделялось молодыми поэтами, от имени которых 
говорил А. Белый в своих воспоминаниях.  

 Творчество Я. П. Полонского, А. А. Фета, Ф. И. Тютчева - А. А. Блок трактовал 
в духе "вечно женственного", осмысленного религиозно-мистически. Называл их 
своими "великими учителями"[5], А. А. Блок искал в их творчестве ту "женствен-
ную тень" и "женскую душу", которая являлась основой всего сущего.  

 Значительное влияние оказала на А. А. Блока школа иенских романтиков, 
возникшая в Германии на рубеже XVIII - XIX веков. Иенские романтики (Ф. Шле-
гель, Новалис, Тик) рассматривали все земное в его отношении к божественному и 
небесному, исповедовали культ религии и мистики, мечтали о возвращении к 
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временам феодализма, средневекового рыцарства, безусловного и неограниченного 
авторитета церкви, о преображении всей жизни на началах теократии. 

 В годы создания стихов о Прекрасной Даме А. А. Блок готов был рассматри-
вать само искусство как область религиозного служения (утверждая, что источник 
всех видов искусства один и " имя ему _ Бог")[2, 176], в этих высказываниях можно 
услышать отзвук иенских романтиков. Конечно, иенские романтики с их культом 
небесной любви, мистических откровений, обожествлением всего сущего, стремле-
нием усмотреть в чувственной любви отзвук любви божественной и мистической 
во многом предвосхитили теорию и практику русского символизма. Впоследствии в 
речи "О романтизме" (1919) А. А. Блок говорил о школе иенских романтиков как об 
одном из источников русского символизма, что не только реакционные и мисти-
ческие воззрения иенских романтиков были позднее во многом усвоены символиз-
мом, но и их художественные принципы, соответствующие стремлению выразить и 
воплотить в слове и образе чувства, настроения, восприятия неуловимые и безот-
четные, на грани яви и сна, некоего транса.  

 Не менее существенное влияние оказала на раннего А. А. Блока и школа 
искусства, выступившая в Англии в середине XIX века под именем "прерафаэлит-
ского братства", развивавшая в новых условиях взгляды и традиции иенских роман-
тиков и противопоставлявшая прозаической и будничной современности, господ-
ству расчета и чистогана, романтику средневековья, поэзию рыцарских времен, 
легенды и предания, преображенные в сказочно-фантастическом и мистическом 
духе. В ранних стихах А. А. Блока можно встретить и специфически прерафаэлит-
ский пейзаж - сказочно-условный, выписанный в духе религиозных и мистических 
визинаций: 

Заповеданных лилий 
Прохожу я леса. 
Полны ангельских крылий 
Надо мной небеса...[4, 199] 
 Очевидно, что философские и космогонические представления раннего А. А. 

Блока отличались явной наивностью, инфантильностью, отвлеченной мечтатель-
ностью и фантастичностью. Эта инфантильность сказывалась и в полнейшем отвер-
жении "позитивизма" - "положительных" знаний, точных наук - и в решительном 
предпочтении им мистики, вымысла, "откровений" как единственных источников 
истинного познания.  

 Итак, если говорить о мировоззрении раннего А. А. Блока с его презрением и 
равнодушием ко всякой "позитивной" науке, да и вообще с полным равнодушием к 
науке как логически связной системе познания, опирающегося на конкретно-
чувственный опыт, то, конечно же преобладала мифология и мистика, что 
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сказывалось на характере его творчества. 
 В стихах о Прекрасной Даме А. А. Блок называет себя "поклонником 

эллинов", - но все же следует отметить, что в космогонии и философии древних А. 
А. Блока привлекала не чисто логическая сторона, а тот лиризм, к которому поэт 
никогда не оставался равнодушным. 

 Идеалистическая философия древних времен захватывала его именно 
потому, что не была отделена от образного творчества и давала пищу для самого 
пылкого воображения. Лирика воспринималась А. А. Блоком как самая возвышен-
ная лирика: учение о "Душе мира", которая хочет соединиться с божественным 
началом. 
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Կրոնամիստիկական կոնցեպցիան Կրոնամիստիկական կոնցեպցիան Կրոնամիստիկական կոնցեպցիան Կրոնամիստիկական կոնցեպցիան     
Ա.Ա. Բլոկի քնարերգության մեջԱ.Ա. Բլոկի քնարերգության մեջԱ.Ա. Բլոկի քնարերգության մեջԱ.Ա. Բլոկի քնարերգության մեջ    

Սիմոնյան ԱշխենՍիմոնյան ԱշխենՍիմոնյան ԱշխենՍիմոնյան Աշխեն    
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. ռոմանտիզմ, աստվածայնություն, կանացիություն, 
տիեզերածնություն, ստեղծագործություն, հոգի, քնարականություն, աշխարհա-
յացք, խորհրդավորություն 

Հոդվածում կատարված է Ա.Ա. Բլոկի 1901 – 1904թթ. քնարերգության մեջ 
բանաստեղծի կրոնամիստիկական պատկերացումների բնույթն ու նշանակու-
թյունը պատկերելու փորձ: Քնարերգության կրոնամիստիկական բաղադրիչն 
ամենևին էլ չի հանդիսանում Բլոկի միայն վաղ ստեղծագործության հատկանիշը:  

Անընդհատ կերպարանափոխվելով՝ մերթ նվազելով, մերթ ողողվելով՝ այն 
անցնում է բանաստեղծի ոչ միայն քնարերգական, այլ իր ամբողջ ստեղծագոր-
ծության միջով: 

        
    
    
    
    

The Concept of Religious MysticismThe Concept of Religious MysticismThe Concept of Religious MysticismThe Concept of Religious Mysticism    
    in the Lyric of A. Blokin the Lyric of A. Blokin the Lyric of A. Blokin the Lyric of A. Blok    

Simonyan AshkhenSimonyan AshkhenSimonyan AshkhenSimonyan Ashkhen        
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    wordswordswordswords: romanticism, divinity, femininity, cosmogony, creativity, soul, 
lyricism, world outlook, mystery 

The article aims to describe the essence and significance of Blok's religious and 
mystical vision in his lyric of 1901-1904. The mystical component of his lyric is not 
exclusively a part of his early poetry. 

Transforming and varying, losing on one side and gaining on the other, it flows 
through Blok’s entire poetry, not being limited to his lyric only.  
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Արտագաղթի դարձերեսըԱրտագաղթի դարձերեսըԱրտագաղթի դարձերեսըԱրտագաղթի դարձերեսը. . . . Սուսաննա ՀարությունյանիՍուսաննա ՀարությունյանիՍուսաննա ՀարությունյանիՍուսաննա Հարությունյանի    
    ««««Լուրեր Լուրեր Լուրեր Լուրեր կյանքիցկյանքիցկյանքիցկյանքից»»»»    և և և և ««««Կռնատ խրտվիլակըԿռնատ խրտվիլակըԿռնատ խրտվիլակըԿռնատ խրտվիլակը»»»»    պատմվածքներըպատմվածքներըպատմվածքներըպատմվածքները    

Փիլոյան ՎալերիՓիլոյան ՎալերիՓիլոյան ՎալերիՓիլոյան Վալերի    
Քեշիշյան ՀրաչուհիՔեշիշյան ՀրաչուհիՔեշիշյան ՀրաչուհիՔեշիշյան Հրաչուհի    

    
«Դու, եթե մանավանդ գրող ես, ընդունո՞ւմ ես չլուտների եղբայրությունը, քեզ 

հավասար նրանց գահընկեցությունը» [1, 120]: 
ՀրանտՄաթևոսյան 

 
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. արտագաղթի իրողություն, պատմվածք, ժամանակ, 

«ավերակաց թագավորություն», ինքնության կորուստ 
Գնալը գնում են, սակայն նաև թողնում են: Թողնում են այն, ինչ դարերով 

թողել են` անգամ հետ չնայելով, որովհետև գիտեն, որ մնացողները տանելու են 
իրենց խաչը: Թողել են կնոջը` նրան վստահելով տունը, ծնողներին, երեխանե-
րին: Թողել են ծնողներին` նրանց թողնելով իրենց ծնված տունն ու ծննդավայրը: 
Իսկ տղամարդը հասել է օսմանյան տերության նավահանգստային քաղաքներ, 
Ղրիմ, Թիֆլիս ու Բաքու, Միջին Ասիա ու Մերձավոր Արևելք, Հին աշխարհ ու Նոր 
երկիր, Ռուսաստան: Այսօր թերևս չի մնացել «չյուրացված» երկիր: Ասիական ու 
աֆրիկյան երկրներն են դառնում «հերկվող խոպան»: Արտագաղթի առաջին մա-
կարդակը բնութագրող բառերը տարբեր են` պանդխտություն, արտագնա աշխա-
տանք, խոպան, երևույթն է նույնական ու հազարամյա իր գոյությամբ արդեն ար-
մատ է ձգել գենետիկ մակարդակում: Փաստորեն օտարումն սկսվում է ընտանի-
քից: Մնացողն է դառնում տիրոջ պաշտոնակատար: Արդյունքում ձևավորվել են 
յուրահատուկ մի մայրիշխանություն և անիշխանություն, որ դարերով շարունա-
կական են, արձանագրվել ու գեղարվեստական պատկերման առարկա են դարձել 
բազմիցս` իրենց ամենատարբեր հետևանքներով: 

…Հր. Մաթևոսյանն է վկայում. «<...>պահողը մայրիշխանությունն էր: 
Երկի՛րը նույնպես: Ես իմ մանկության տարիներին դրա ականատեսը եղա: 

Պիտի չկրկնվեր, բայց պատերազմը տղամարդկանց ճակատ քշեց և վիթխարի 
երկրի հոգսը դարձյալ կանանց, մայրերի ու երեխաների վրա մնաց: Եզների հետ 
մաճ էին բռնում` գյուղական բոլոր աշխատանքների մեջ ամենադժվարը, որ ամեն 
տղամարդու չեն վստահում» [2, 5-6]: Ըստ էության այսօր ոչինչ չի փոխվել` օրա-
ցույցի թերթիկից զատ: Հավելվել են նոր «պարտականություններ»: Սակայն այս 
դեպքում էլ թեման չէ կարևորը, այլ թեմայի կրող-իրացնողը` մարդը: Ու թե 
արտագաղթը երևույթի դուրսն է, ապա կա նաև ներսը` դարձերեսը: Իսկ ներսում 
կյանքի բազմադիմությունը կա, և կա մարդկանց, դեպքուդիպվածի ու իրողու-
թյունների անկրկնելիությունը:  

Մեկ միջանկյալ թվացող օրինակ: Նարինե Կռոյանի «Ցեցի դեղը» 
պատմվածքը ներկայացնում է հեղինակի ամենանախընտրած կերպարը` լու-
սանցքում հայտնված մարդուն: Հինգ երեխաների մայր երեսնութամյա Սիրանը 
տագնապ ունի իր ընտանիքի համար, որովհետև ամուսին Սերոժը ռուսաստան-
ներից չի գալիս, ու դադարել են զանգերը: Հացադուլ հայտարարած կինը հասնում 
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է նրան, որ մեկնում է Մոսկվա, տեսնում ամուսնուն ու մեկ շաբաթից հետ դառ-
նում: Չնայած «սիրել-սիրվելու մասին էնքան էլ չէր մտածում», սակայն հետդարձի 
«ամբողջ ճանապարհին անձայն արտասվեց: Մերթընդմերթ ձեռքը տանում էր 
ամուսնու համբույրից այրվող շուրթերին ու լպստում էր դրանց` արտասուքից 
թրջված աղահամը» [3, 10]: Միամիտ պատմություն, տխուր պատմություն, որ գա-
լիս է Ն. Գոգոլի «Շինելից» ու Անտոն Չեխովից, մեր Նար-Դոսից ու Ստ. Զորյանից, 
որովհետև նորից ու նորից վերադառնում ենք փոքր երևացող մարդու հիմնա-
խնդրին: Ու հավելվում են արտագնա աշխատանքն ու քաղաքակրթական նորույ-
թը. ամուսնու գրպաններից հավաքած ու ամուսնուն հավատալով` «ցեցի դեղ» 
համարած ապահովիչները նվեր է տալիս ծանոթ-հարևանուհիներին ու «հորդո-
րեց անպայման տեղաշորի մեջ պահել <...>, որ բուրդը ցեցը չուտի» [3, 11]: Եվ լույ-
սի բացվելուն պես պարզվում է ճշմարտությունը. «Էս հարամ անտերները նվեր 
ես տալիս, որ ի՞նչ անենք… Թե՞ մարդիդ հետ արդեն սրանով եք սիլի-բիլի անում, 
պա ռուսկի…» [3, 12]: Միամիտ ու դյուրահավատ, անգետ ու անփորձ կնոջ հա-
մար այս դիպվածը անհետևանք չի կարող անցնել. «Օրն անցավ լուսաբացի իրա-
դարձության կրկնություններով` հեռու-մոտիկ հարևան-բարեկամների մասնակ-
ցությամբ, ու Սիրանն այլևս լաց չեղավ: 

Երբ իրիկունը լռեցրեց սիրտը սղոցող կշտամբանքների հեղեղը, Սիրանին 
թվաց, թե մարմինը վաղուց, շատ վաղուց ցեց է ընկել ու դեռ ուտում է իրեն: Ան-
սպասելի վեր կացավ, բաղնիքում երկար ու ցավոտ լողացավ, պահարանից 
հանեց ամենալավ շորերը, հագավ ու հենց էդպես` տոնական հագուկապով 
վերցրեց կաթի դույլն ու գնաց գոմ: 

Սերոժի պատկերով հեռախոսը դանդաղ սուզվեց դեռ հեղուկ թրիքի գոլոր-
շու մեջ ու հանգավ:  

Կովերին պիտի կթեր» [3, 12]: 
Արտագաղթի դարձերեսին այլ պատմություններ կան, որոնցից է Սուսաննա 

Հարությունյանի պարզ, անհավակնոտ «Լուրեր կյանքից» պատմվածքը [4, 42-65]: 
Անդրադառնանք ոչ թե սյուժեի, այլ ֆաբուլայի սկզբին. «… Սկիզբը` վաթսուն 
թվական: Գյուղացու ընտանիք. գյուղացու թողածը աշխարհին` ֆաշիզմի դեմ 
տարած հաղթանակ, ցեխով շարած մի տուն, մի անմարդ ու անճար կնիկ` վզին 
վեց որբ: Տեգրն ամուսնացավ: Երեխու ձեռից բռնեցին, սուսուփուս դուրս եկան: 
<...> Գնացին հուշտլիկ, քամուց երկինք ելնող ավազների վրա տնավորվեցին: 
Ամուսինը թողեց, գնաց Ռուսաստան: Երկու տարվա ամուսնացած էին, սիրտնե-
րը իրար վրա տաք, բայց չգնալ չէր լինի» [4, 59]: 

Երևի այս աղքատ երկրում այս կերպ սկիզբ են առել հազարավոր ընտանիք-
ներ: Ս. Հարությունյանի Բավականն իր ամուսնու հետ նմանատիպ ընտանիքնե-
րից մեկը սկզբնավորողներից է, և սրանց նախատիպը մաթևոսյանական Աղուն-
Սիմոնն են` Աղունի «Տուն ենք սարքելու» կարգախոսով: «Լեռնային դաժան դեկ-
տեմբեր: Իրենք էլ քոչվորի վրանի տակ, բամբակե չտաքացնող` երեքի համար 
միակ վերմակով… Աղջկա կոկորդը կլոր տարին լցված ու կլոր տարին կապած, 
ինքը` քխքխկալով… Կարելի էր մի վայրկյանում մեռնել: Իսկ իրենք ապրելու 
միտք ունեին… Այդ տարի պիտի տուն շարեին, մյուս տարի` ապրանք առնեին, 
ետքը` մոր վրա քար պիտի քաշեին, էլի եղբայր պիտի պսակեին… Կյանք է` դեպ-
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քը դեպքի ետևից, իրենք էլ նամուսով մարդիկ, ուզեցին ամեն ինչ տեղը-տեղին 
անել, կյանքին պարտք  չմնալ, ապրելը հարամվեց գլխներին: Ամուսինն էնքան 
գնաց-եկավ, դարձավ թևավոր թռչուն, բախտը բաժանեց տաքուսառ երկրների` 
ձմեռն էստեղ, ամառը` դուրս, շանթահար ծառի նման երկատվեց` մի կեսը հա-
րավ փռած, մյուսը` հյուսիս: Սովորեց թափառական կյանքին, արդեն որ ուզենա 
էլ` չի կարող մնալ մի տեղում» [4, 60]: Մարդկային ամենատարբեր պատմություն-
ներ ու կենսագրություններ հյուսում են մեկ և նույն մարդկային ճակատագիր կամ 
նույն ճակատագրի տարբերակներ: «Պտուղը ծառից հեռու չի ընկնում» ասաց-
վածքն այս դեպքում վերաձևենք «Պտուղները նույն ձևով են գլորվում» տարբերա-
կով, որովհետև գնացողների զավակներն էլ են գնում: «Վարդուշի տղան չգնա՞ց: 
Բոլորն էլ գնում են: Մեր արյունը գնում է օտար ափերում դառնալու սևագործ ու 
կրիմինալ» [4, 62]: 

Իբր քիչ էր դարերով ձևավորվածը, գումարվեցին ժամանակի անկանխատե-
սելիությամբ ենթադրվող նոր իրողություններ. «Ա՜խ, պատերազմ ու հեղափոխու-
թյուն… Թո՛ւ, թո՛ւ քեզ… Ով զինվոր էր` զոհվեց ու սպանվեց, ով զինվոր չէր` չդի-
մացավ լացի ու պատերազմի ծանրությանը, անունը դրեց` աշխատանք չկա, հա-
ցի եմ գնում, փախավ: Ոչ մեկն ազնվություն չունեցավ ասելու. «Հայրենիք, ես քեզ 
այլևս չեմ դիմանում…»: Գնացին հացի ու հացով Հայոց հարցը լուծելու` առողջ, 
ջահել տղամարդիկ, ընտանիքի հոգս ու հսկողությունից գլուխներն ազատ, ոտքի 
վրա տրվելու պատրաստ, բաց կանանց մեջ: <...> Էստեղ էլ երկիրը ջրի հետ գնո՜ւմ 
է: Ապագան վաճառքի է հանված. վաճառում են գործարան առ գործարան, շենք 
առ շենք, քար առ քար, կյանք առ կյանք… Լավ է գոնե ապրելու համար անհրա-
ժեշտ բաները` հողն ու Աստված, ժողովուրդը դեռ կարողանում է պահել իր 
ձեռքին» [4, 60-61]: 

Ո՞վ է հասարակ ու հաստատակամ այս կինը, որ ապրելու համառ բնազդով 
ապրել ու փաստորեն մսխել է իր կյանքը. «Գործարարության սկզբունքով ունեցա-
ծը փոխանակել է կյանքի հետ. դու ինձ` ջահելություն, ես քեզ` մարդ ու երեխա, 
դու ինձ` առողջություն, ես քեզ` ապրուստ, դու ինձ` հույսուհավատ, ես քեզ` 
հարգանք-պատիվ… Անհաջող գործարք, անարժեք ունեցվածք, բայց ավելի 
ձեռնտու, քան չունենալը… Էսպես թե էնպես կյանքն իրենը տանելու է` առանց 
հարց ու պատասխանի: Իր դեպքում գոնե ծեղումեղ թողել է փոխարենը` տունու-
տեղ, կովուհորթ, երկու ոտքի տեղ արևի տակ, հարազատ մարդիկ, ովքեր իր հետ 
թշնամու պես դաժան են վարվում… Հակառակ դեպքում կդառնար կայացած կո-
րուսյալ» [4, 53-54]: 

Փաստորեն մենակ է ապրել այս կինը` չունենալով նկատելի ուրախություն-
ներ, հոգսի բեռան տակ կքած: Մի անգամ թունաքիմիկատների խանութ բացած 
ռուսերենի նախկին ուսուցչի առաջարկը մերժել էր, որովհետև իր «գործը խոշոր, 
ճակատագրական հարցեր լուծելն էր` ոչ թե մի ծեղ վայելք, այլ հիմնասյուն լինե-
լը, մարդկանց հիացական հայացքների ներքո դժբախտանալը, կանացի չծախս-
ված հորմոնների առատությունից հիպերտոնիկ դառնալը, որ Ռուսաստանի փո-
ղոցներում ամենատարբեր աշխատանք արած` գողությունից մինչև շինարարու-
թյուն, ու ամենատարբեր ծոցեր մտած ամուսինը պարզերես մտնի մարդամեջ» [4, 
54]: Բավականը ձևակերպել է իր սկզբունքը. «Մենակությունը լցնելու լավագույն 
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ձևը ապրելն է` ամուսնանալը, տունուտեղ դնելը, երեխա բերելը, անկողնային հի-
վանդ խնամելը… Մի խոսքով` ինչ-որ բանով պիտի լցնես ժամանակը, այնպես 
քիփ լցնես, որ րոպե անգամ չմնա գիտակցելու, թե անցնող օրերը քո կյանքն են 
տանում» [4, 54]: Սա դառնում է տանուլ տված կյանք. «… Ապրածի ոչ ամառն 
ամռան նման եղավ, ոչ էլ ձմեռը` ձմռան: Տերը իրեն փոքր մարդ էր ստեղծել ու մեծ 
դեր դեմ տվեց. միաժամանակ և՛ կին պիտի լինես, և՛ մայր, և՛ հողի մշակ, և՛ տանդ 
տեր, և՛ փախստականին սպասող, և՛ զինվոր. եզան պես պիտի բանես ու իմաս-
տունի նման մտածես… Որտեղի՞ց: Չկարողացավ` ճկռեց-մնաց» [4, 62]: 

Նորից դառնանք Հր. Մաթևոսյանի խոսքին. «Մնձուրու մոտ մի հատված կա: 
Ձմռանը խաշնարած ցեղերը քարայրներից հայտնվում էին և իրենց հիվանդների 
համար հայ կանանցից թթու, թթվի ջուր վերցնում` անմարդ տնից: Տաս-
տասնհինգ անսպասելի հյուր ճամփու կդնեին ու տունը չէր աղքատանա» [2, 5-6]: 
Ասվածի վարիացիա պատկերացնենք Ս. Հարությունյանի ստեղծած այս փոքրիկ 
պարբերությունը. «… Գաղթականները եկել լցվել են` օտարի կողմից մորթոտ-
ված, յուրայինի կողմից անտեսված: Էդքան չկա, որ բոլորին տաս, չտաս էլ` կե-
րածդ թևերդ է գնում: Էստեղ Քրիստոս է պետք, որ հայոց քարերը վերածի բոքոն-
ների ու բաժանի սովյալներին, էն էլ Քրիստոսն ի՞նչ` մենք իրեն տեր ենք, ինքը 
մեզ` չէ» [4, 61]: 

Եվս մեկ չմեկնաբանվող զուգահեռ, այս անգամ էլ Հր. Մաթևոսյանի բարձ-
րաձայնած մտքի հետ. «պատերազմը տղամարդկանց ճակատ քշեց, և վիթխարի 
երկրի հոգսը դարձյալ կանանց, մայրերի ու երեխաների վրա մնաց»: Կանայք հե-
տանկախական տարիներին յուրացրին հացթուխի, էլեկտրիկի, փայտահատի, 
ջրկիրի, հնոցապանի մասնագիտություններ: Ս. Հարությունյանը հավելում է ևս 
մեկը. «…Մարդ է մահանում, տղամարդ չկա, որ դագաղը տանի: Էդ մի հոգսը չէին 
վերցրել իրենց վրա, էդ էլ ուսեցին: Զուռնաչի Վաչիկի դագաղն առջևից յոթանա-
սունամյա Հռիփն էր տանում, ետևից սարսաղ Մայրուշը, որին տասնհինգ տարե-
կանում գառուհորթ արածեցնելիս անհայտ մարդիկ սարերում բռնաբարել էին: 

-Էս ի՞նչ էր…- վախեցած սվսվում էր Մայրուշը,– Սաղ տղամարդու ծանրու-
թյուն տանելն ավելի հեշտ է, քան մեռածինը: 

Ինքը գնում էր առջևից, զարհուրանքից կոտր չընկնելով ու կուրծքը հաղթա-
նակած բանակի դրոշակրի պես դուրս ցցած, ձեռքը խցկած դագաղի ու ուսի 
արանքը, որ ծանրությունը գոնե կիսվի ուսի ու դաստակի միջև: 

-Տար,-կիսաձայն հրամայում էր Հռիփն ու սգավոր քայլում, ոնց որ իրեն տա-
ներ,- պատկերացրու խոտ է շալակիդ: 

-Ո՞նց պատկերացնեմ, երբ որ թարմ փետի հոտը քիթս խուտուտ է տալիս: Իմ 
երևակայությունը էդ աստիճան զարգացած չէ: 

<...> Հետո մի շաբաթ վազելին էր քսում ուսերին ու տրորում, ցավը չէր անցնում: 
Ուսախառն` թևերն այնպես էին տնքում, որ լաց լինելով էր կովը կթում» [4, 61]: 

Եվ այսքանից հետո հեռուներից եկած օտարագիր նամակը, որ չի կարող 
կարդալ ու լուսաբացի հետ շտապում է թոշակառու ուսուցչի մոտ: Սա էլ չցանկա-
նալով բացատրում է. «ինչ-որ կին է գրել… Մարդդ երջանիկ է, նոր կին ու երեխա 
ունի <...> էն ռուս կինը քեզնից մարդուդ է ուզում, որ իր երեխային հայր լինի…» [4, 
62]): Ինքը ներքուստ արդեն հաշտվել է այս մտքի հետ. «Մարդը գա: Ո՞ւր գա: Ջա-
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հել ժամանակ ցրտից ու խոնավությունից էր զգացմունքը մարմնում սառչում, հի-
մա` ցավից. ի՜նչ սեր, ի՜նչ բան, իրար մարմնի հոտն էլ են մոռացել, մինչև նորից 
ընտելանում են մեկմեկու, գալիս է չվելու ժամանակը» [4, 61], բայց որ արդեն 
բարձրաձայնում են իրողությունը, և աշխարհը գիտի, ու իր հաշտվելո՞ւ, թե՞ հա-
կառակվելու պահն է, կյանքի չնչին մանրուքներից հյուսված, հույսերով կարկատ-
ված, զգացմունքներով ցողված ողբն է հնչում, որ սպառնալիք չէ, ոչ էլ պարտա-
դրանք, որ հրաժարում է ոչ թե ամուսնուց, այլ իր ապրածից. 

«Թո՜ղ չը-գա՛,-դարձավ չոր ու կտրական,- թող չգա՛, էսքան տարի անմարդ 
ապրել եմ, էլի կապրեմ… Առաջին անգամը չէ: Դու էլ, ախպեր ջան, իրեն գրի, թող 
չգա, ջանը սաղ ըլնի: Գալիս է` ի՞նչ անեմ, աչքերի գույնն էլ եմ մոռացել: Ոչ էլ 
սիրած ճաշն եմ հիշում: Գրիր` մնա՛, ախպեր ջան, քո գալուչգալով չմեռանք: 
Բոշան կգա ուրբաթ, ինչ որ առել եմ իր համար` կես գնով նորից ետ կտամ… Գի-
տես քի՞չ փող է` չորս բլուզ, տասը զույգ նասկի, քսանչորս թաշկինակ, մայկա-
տրուսիկ, մի տուփ հոտավետ օճառ, թրաշի փրփուր… Ա՜-հագին փող է: Կնստեմ-
կուտեմ` օրը երկու տապակած հավ, դեմս էլ Կիրովաբադից եկած փախստական-
ները համբալություն կանեն… Ես էլ տանձս դույլերը լցրած` կը՛տ, կը՛տ, կգնամ 
շրջկենտրոն… Ի՞նչն է բոլ` թրթուրը: Կփոխանակեմ, դեղ կբերեմ, այգուս ճիճունե-
րին հատ-հատ կթունավորեմ… Տո դե՛ղ էլ կտամ, դե՛ղ էլ կառնեմ… Շրջկենտրոնը 
վարած-ցանած` ետ կգամ: Գրիր, ախպեր ջան, ինչքան ուզում է` թող մնա: Պին-
ջակի թևն առանց դրա էլ մուկն արդեն կրծել է, կհագցնեմ խրտվիլակին… Վաք-
սած կոշիկներն էլ … Թող խրտվիլակս` սիրտն իր գործի վրա տաք, ուրախ-
ուրախ թռչուններին վախացնի: Գրիր` մնա՛, ախպեր ջան… Հուր-հավիտյան` 
մեռնելու պես` մնա՛» [4, 63-64]: 

Այս անգամ էլ նրբին հումոր կա` այս կնոջ մի թաքուն հույսը բացահայտող. 
«- Էդ կնիկն ի՞նչ է գրում` ընդմի՞շտ, թե՞ ժամանակավոր: 
- Ժամանակի մասին բան չկա գրած, ենթադրում եմ` անժամկետ: 
- Մարդու կյանքը սկիզբ ու վերջ ունի, անժամկետը հավերժն է» [4, 64]: 
… «Պիտի ցանկանայի, որ գրական ԻՄ ԳՈՐԾԸ ԿՈԹՈՂ ԴԱՌՆԱ իմ ժամա-

նակ ապրած ՄԱՅՐԵՐԻՆ, նրանց, որ իրենց բաժին սերը գողությամբ, թաքուն մի 
կերպ խլած ունեցան: Դա գրելու համար երկու կյանքն էլ քիչ է» [2, 6],– մաթևոսյա-
նական խոսքը հուշում և հաստատում է, որ այս կյանքում Ս. Հարությունյանն էլ 
եթե ոչ կոթող, ապա վիմագիր ու վկայություն, գիր է թողնում իր օրերի հասարակ 
մարդկանց, անտեսվածների, որբևայրի և ոչ որբևայրի կանանց մասին, որոնք 
իրենց կյանքով դարձել են արտագաղթի դարձերեսը, որոնց ապրածը արտագաղ-
թը հարամում է գլխներին: 

Ս. Հարությունյանը նախընտրում է խորհրդանշական ավարտներ, երբ ան-
հատական պատմությունը ընդհանրացման հնարավորություն է տալիս, որ այս 
դեպքում էլ կա. «Ստորերկրյա ջուրը կրծել, փուչ է գցել լեռան ներսը, ու եթե ձայ-
ներ են ելնում կույր աչքի պես մութ անձավներից, վհուկների երգը չէ դա, քամին է 
տնքացնում սարի ներսը» [4, 65]: Պատմվածքը կյանքի ճշմարիտ ու հետևողական 
պատկեր է, որ բացում է կնոջ հոգում ձևավորված անձավ-խոռոչները և լսելի 
դարձնում քամի-արտագաղթի երկնած ողբը: 

«Կռնատ խրտվիլակը» պատմվածքը արտագաղթի հետ կապվում է ընդամե-
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նը մի փոքրիկ պատկեր-նախադասությամբ` «Իզուր տունը կտակեցինք տղանե-
րին: Ամերիկաներն ու եվրոպաները թողած ինչի՞ կգան էս քարերի մեջ օձ ու կա-
րիճի հետ ապրելու» [4, 77], և մեկ այլ` կողմնակի թվացող նախադասությամբ, որ 
կապվում է գլխավոր կերպարի հարևանի որդու և գլխավոր կերպարի կոշիկների 
հետ. «Առավոտյան Հայկազը հագավ խրտվիլակի հագից հանած պիջակն ու սուր 
քթերով լաքե կոշիկները: Կոշիկների քթերը նեղ ու երկար էին: Այն մնացել էր 
հարևանի տղայից, ով Մոսկվայում մի կնոջ հետ էր ամուսնացել` իր մորից հինգ 
տարով էլ մեծ, և եկել էր ծնողներին ասելու. «Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս»: Գնալիս 
մոռացել էր լաքից կոշիկները» [4, 79]: Արտագաղթը անտեսվածների դասակարգ է 
ձևավորում, և այդ մասին է այս պատմվածքը: Արտագաղթն այնուհետ չհիշա-
տակվող անընդհատ ներկայություն է, որ «հեռվանց կուտի»:  

Մնացյալը` ըստ տեքստի, երբ պարզ է դառնում, որ ոչ թե «Աստծո երևակա-
յությունը», այլ մարդկային խեղճությունն ու աղքատությունն էլ կարող են ցնցել 
իրենց դաժանությամբ: Ծեր ամուսինները հասել են կյանքի մայրամուտին, բայց 
ոչ մահվանը: Ուրեմն ապրել է պետք: Մոռացված պետությունից («արդեն քանի՜ 
տարի ու ամիս` թոշակ չեն ստացել») ու զավակներից` ապրում են Հայկազն ու 
կինը. «Իրենց ապրածն էն է, որ քնում են ու արթնանում», «խոտն ու կանաչն էլ որ 
չլիներ, հիմա սովամահ էին եղել. անասունին հավասար տարվա մի կեսը թարմ 
կանաչով են սնվում, մյուսը` չորացրած» [4, 69]: Եվ չնայած «Աստված խեղճացել է, 
մենք էլ հետը» [4, 77], սակայն «Այս պահին միայն մի բան չի կարելի` մեռնել» [4, 
76]: Այնինչ` «Բախտավորությունը հենց դա է,– նախանձեց կինը,– որ ապրելով 
մեռնես: Թե չէ սա կյա՞նք է` մեռնելով ենք ապրում» [4, 78]: 

«Կոմունիստների թվից` է՜ քսան-երեսուն տարուց ավել» Հայկազն այգում 
բարդուց խրտվիլակ էր սարքել. «Թեև վաղուց արդեն բարդին խրտվիլակի չինար 
բոյն էր, ու նրա ոչ բարն էին տեսնում, ոչ` հովը, բայց առաջվա պես կանգնած էր 
այգու երկնային բարձունքում, Աստծո նման ամեն ինչ տեսնում էր ու ոչնչի չէր 
խառնվում` այսքան տարի ոչ մի անգամ չէր խոսել, չէր մռնչացել, չէր պատժել… 
Բայց միշտ կար, և թռչունները վախենում էին նրանից» [4, 67]: «Պեպենոտ 
խրտվիլակի ցից թևերը փտել էին: Առանց քամու, առանց պատճառի ճթացին, 
ճթճթացին, պոկվեցին» [4, 67]: Տարիներ առաջ Հայկազը Ռումինիայից բերած հա-
մարյա նոր պիջակն էր «նվիրել» խրտվիլակին: Անթև խրտվիլակի ինչի՞ն է արդեն 
պիջակը, որ ժամանակին սև էր` կարմիր զոլերով ու ընտիր կտորից, հիմա արևից 
սպիտակել էր ու դարձել կեղտակուր: Այլևս խրտվիլակին ոչ պետքական պիջակը 
կարող է նորից դառնալ իրենը: «… Մեր խրտվիլակի հագից եմ հանել, թևերը 
փտել էին, իրենց-իրենց ընկան` ոնց որ քյավթառ ատամ» [4, 68],– կատակում է 
Հայկազը, և կինն է բնական համարում. «խրտվիլակը` մերը, պիջակը` մերը, ոչ մի 
ամոթ բան էլ չկա» [4, 74]: 

«Մյուս գրպանը ծակ էր, բայց դե էդ ի՞նչ ունի պահելու, որ գրպանի կարիք էլ 
զգա. ինչ կար-չկար` ծախեցին-ծախծխեցին, որ անկախությանը դիմանան, մնա-
ցել է էս մի թիզ հողն ու չորս պատը, էն էլ գին տվող չկա: Մարդիկ ճոխ տուն ու 
տեղ թողած գնում են օտարություն, իրենց ավերակին ո՞վ փող կտա» [4, 68-69]: 

Ոչ միայն տունը գնող չկա, այլև հատակն է փտել, էլեկտրականությունն է 
անջատված, դեռ ամառ է, բայց «Ոսկորները մրսում էին. ուրեմն աշունը հասեհաս 
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գալիս է: Էլի պիտի քամին վախեցնելով դուռ-լուսամուտ ծեծի ու պատի տակ գո-
ռալով լա` ծառերի մազերը փետելով, իրենք էլ վերմակի տակ կուչ եկած` եռման 
ջուր խմեն, որ արյունը սառույց չկապի: Ու կարող է պատահել` ձմռան ամենա-
ցուրտ օրը հանկարծ պարզվի, որ այլևս եռացրած ջուր չունեն` սպառվեցին-վեր-
ջացան փայտ ու նավթ, քրջուփալաս, տետրուգիրք: Վառելու արժան օրգանական 
նյութերից մնացին սեփական մարմինն ու անձնագիրը` հարգարժան ՀՀ անվավեր 
ճանաչված քաղաքացի…» [4, 75]: 

Չասենք «անկոտրում կամք», «ապրելու համառություն», ասենք ապրելու 
հույս ու ձգտում, քանի որ «Այս պահին միայն մի բան չի կարելի` մեռնել»: Ու Հայ-
կազը որոշել է. «Ես դրանց մերը… Էդ բոզի տղերքն ո՞վ են, որ ինձ խեղճացնեն` էն 
էլ` ստամոքսով», ու մեջտեղ է բերվում հոգեպահուստը. «կապոցից ամերիկյան 
մանր դոլարներ ընկան, ու ծանր զնգոց եկավ. ոսկու զնգոց էր», ինչը թաղման հա-
մար էին պահել. «Ախր էստեղ հեչ երկու դատարկ դագաղի փող չկա, ի՞նչ պիտի 
անես: Մեր հավերժական հանգիստը երկու օրում ուտենք ու գնանք զուգարան» 
[4, 76]:  

Խրտվիլակից հետ առած պիջակը ծառայելու է իր նպատակին, և Հայկազն 
այս պիջակով հաջորդ առավոտյան շրջկենտրոն է գնալու նավթ, ալյուր, շաքա-
րավազ, հույս, ապրելու մուրհակ, մթերք գնելու: Բայց ուրիշ բան է ասում 
պատմվածքի ավարտը. «Պառավը մտքում «Հայր մեր» արտասանելով նայեց, 
մինչև ամուսինը գնաց` գնա՜ց, գնա՜ց, գնա՛ց: Եվ «… Զի քո է արքայություն» մա-
սում աղոթքն ընդհատելով` սարսափահար մտածեց. «Վերջ»» [4, 80]: Ամբողջ 
պատմվածքը, նրանում երևակվող փոքրիկ մանրամասերը` կենսական, կենցա-
ղային, նկարագրական, հոգեբանական, այլևայլ, անտեսանելի ուղղորդմամբ մո-
տեցնում են այս վերջին: Տեքստի հետ ընթերցողական անմիջական շփումը հնա-
րավորություն կտա ոչինչ չբացառել, ապրել «չլուտների» հետ եղբայրացած՝ չմո-
ռանալով պատճառների, արդյունքի ու հետևանքի մասին: Իսկ հետևանքը տեսա-
կի կորուստն է, ինքնության օտարումը և ինքնաօտարվելը, «ավերակաց թագավո-
րության» ձևավորումը: Ազգաստեղծ Րաֆֆու «Սամվել» վեպի բացառիկ կերպար-
ներից մեկը՝ Արտագերս ամրոցում մեկուսացած Փառանձեմ թագուհին է, որ ճրա-
գալույցին ջահեր է վառում բերդապարիսպներին՝ բնակության ու ներկայության 
պատրանք ստեղծելու համար: Բավականն ու իր նմանները, Հայկազն ու կինն են 
Փառանձեմ թագուհին, «լույսի պահապանները» արտագաղթից հետո: 
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самоидентичности 
Вследствие эмиграции оставляют жену, вверяя ей дом, родителей, детей. Пер-

вый уровень эмиграции характеризуют следующие слова: странник, работа за рубе-
жом, целина, которые на протяжении своего тысячелетнего существования всегда 
остаются одинаковыми и разрастаются корнями на генетическом уровне.  

Отчуждение начинается с семьи, и на изнанке эмиграции есть истории, среди 
которых выделяются простые, незамысловатые рассказы Сусанны Арутюнян 
«Вести из жизни» и «Безрукое чучело». Эмиграция формирует класс обделенных 
вниманием людей, и об этом данные рассказы. Эмиграция отличается своим незри-
мым постоянным присутствием, которое «пожирает тех, кто вдали». Последствия 
эмиграции - утрата идентичности, отторжение индивидуального сознания и 
самоотторжение, формирование комплекса «царства руин».  
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Keshishyan HrachuhiKeshishyan HrachuhiKeshishyan HrachuhiKeshishyan Hrachuhi    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: emigration reality, short story, time, “kingdom of ruins”, loss of 
identity 

As a result of emigration women are abandoned; the responsibility of their home, 
parents, and children being handed to them. There are various words describing the first 
level of emigration – alienation, outgoing work, khopan (emigration for employment 
purposes), but the phenomenon described by them being the same, has cast deep roots in 
the genetic level throughout the thousand years of its existence. Alienation starts with 
the family, and on the reverse side of the emigration there are stories like “News from 
Life” and “The Armless Dummy” by Susanna Harutyunyan. Emigration shapes a class of 
ignored, and this short story aims at conveying it. Emigration develops to be a constant 
unmentioned presence, which will “eat from afar”. The result of emigration is the loss of 
a definite kind, the alienation of the identity, and the self-alienation, the creation of the 
“kingdom of ruins”.  
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ՀույզերիՀույզերիՀույզերիՀույզերի    դերըդերըդերըդերը    հոգեսոմատիկհոգեսոմատիկհոգեսոմատիկհոգեսոմատիկ        
հիվանդություններիհիվանդություններիհիվանդություններիհիվանդությունների    առաջացմանառաջացմանառաջացմանառաջացման    գործումգործումգործումգործում    

ՄիրզոյանՄիրզոյանՄիրզոյանՄիրզոյան    ՎանանեՎանանեՎանանեՎանանե    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... հոգեսոմատիկա, հոգեսոմատիկ հիվանդություններ, 
հույզ, հուզական վիճակներ, հույզերի կառավարում 

Հոգեսոմատիկա եզրույթը առաջին անգամ կիրառվել է 1818թ. (Հայնրոտ), 
իսկ սոմատոհոգեկան եզրույթը՝ 1822թ. (Յակոբի), թեպետ հոգեկանի և սոմատի-
կայի հետ կապված հարցերը համարվում են հնագույներից փիլիսոփայության, 
բժշկության և հոգեբանության մեջ: [2, 265] 

Ներկայումս հոգեսոմատիկան դիտվում է որպես. [5, 18] 
� բժշկական ուղղություն, որը բուժում է հիվանդությունները, ուսումնասի-

րում է հույզերի ազդեցությունը ֆիզիոլոգիական գործընթացների վրա, 
� հոգեբանության ճյուղ, որն ուսումնասիրում է վարքային ռեակցիաները՝ 

կապված հիվանդություննորի հետ, հոգեբանական մեխանիզմները, 
որոնք ազդում են ֆիզիոլոգիական ֆունկցիաների վրա, 

� հոգեթերապիայի բաժին, որը փնտրում է օրգանիզմի համար հուզական 
արձագանքման և վարքի կոնստրուկտիվ եղանակներ,  

� ֆիզիոլոգիայի ուսումնասիրման բաժին, որն ուսումնասիրում է հույզերի 
ազդեցությունը ֆիզիոլոգիական գործընթացների վրա, 

� սոցիալական գիտություն է, որն ուսումնասիրում է հոգեսոմատիկ խան-
գարումների տարածումը, նրա կապը մշակութային ավանդույթների և 
կյանքի պայմանների հետ:  

Հոգեսոմատիկ հիվանդություններն այն հիվանդություններն են, որոնք առա-
ջանում են հոգեբանական գործոնների պատճառով և հանգեցնում օրգանիզմի 
որևէ ֆունկցիայի խանգարման կամ օրգանի վնասման: Դեռևս մ.թ.ա. 5-րդ դարում 
Սոկրատեսը նշում էր, որ մարմնային հիվանդությունները չի կարելի դիտարկել 
հոգեկանից անկախ, իսկ նրա հայտնի աշակերտ Պլատոնն ասում էր, որ մեծ 
սխալ են թույլ տալիս այն դեպքում, երբ մարմնային և հոգեկան հիվանդություննե-
րը բուժում են տարբեր բժիշկներ, քանի որ դրանք անբաժանելի են: [7]  

Հոգեսոմատիկ հիվանդություններն ուղղակիորեն կապված են անձի բնավո-
րության ու վիճակների հետ: Ֆ.Ալեքսանդերն իր «Հոգեսոմատիկ բժշկություն» 
գրքում ներկայացնում է յոթ առանձնահատուկ հոգեսոմատիկ հիվանդություններ՝ 
տասներկումատնյա աղու խոց, ռևմատոիդ արթրիդ, կոլիտ, բրոնխիալ ասթմա, 
նեյրոդերմիտ, հիպերտենզիա, թիրեոթոկսիոզ, որոնց առաջացման պատճառը 
անձի հուզական վիճակն է:[1]  

Հույզերն ու զգացմունքները կարևոր դեր են խաղում անձի ձևավորման, 
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կյանքի և գործունեության մեջ: Հույզերն առաջացել են էվոլյուցիայի ընթացքում՝ 
օրգանիզմի կենսագործունեությունն ապահովելու նպատակով, և անցել զարգաց-
ման երկար ճանապարհ: Առանց այնպիսի հույզերի, ինչպիսիք են զայրույթը, վա-
խը, ուրախությունը և այլն, հնարավոր չէ պատկերացնել մարդու կյանքը: Դրանք 
հնարավորություն են տալիս հարմարվելու շրջապատող իրականությանը, ար-
ձագանքելու արտաքին ազդակներին: [4]  

Հույզերը մոբիլիզացնում են օրգանիզմը, թույլ են տալիս կոմնորոշվել ան-
սպասելի իրադրություններում, կամ հակառակը: Հուզական ռեակցիաները, վի-
ճակներն ու հարաբերություններն ազդում են անձի ճանաչողական գործընթաց-
ների վրա: 

Հոգեբանության մեջ հույզ եզրույթի տակ հասկանում են գործընթացներ, 
որոնք ընթանում են ապրումների ձևով, այն սուբյեկտի վերաբերմունքի արտացո-
լումն է շրջապատող աշխարհի մարդկանց և առարկաների նկատմամբ:  

Շնորհիվ հույզերի՝ մարդը գիտակցում է իր պահանջմունքը, ինչը նպաստում 
է դրա բավարարմանն ու նպատակի իրականացմանը: Մարդու մոտ դրական կամ 
բացասական հույզերի առաջացումը պայմանավորված է պահանջմունքի, բավա-
րարվածության մակարդակով, օրգանիզմի կենսագործունեությամբ: Յուրաքանչ-
յուր հույզ մեծ փոփոխություններ կարող է առաջացնել մարդու օրգանիզմում և 
հոգեկանում։ 

Մ.Ի.Աստվածատուրովը նշում էր, որ սիրտը հիվանդանում է վախի պատճա-
ռով, ստամոքսը` ապաթիայի, լյարդը` զայրույթի: Դրական և բացասական հույզե-
րը տարբեր կերպ են ազդում մարդու կենսագործունեության, առողջական վիճա-
կի վրա: Բացասական հուզական վիճակների պատճառով կարող են առաջանալ 
տարբեր հիվանդություններ: Հակառակ պարագայում դրական հույզերը կարող են 
արագացնել հիվանդի ապաքինումը: [4]    

Բացասական և ենթագիտակցականի ոլորտ մղված հույզերը կարող են քայ-
քայիչ ազդեցություն ունենալ մարդու վրա: Ըստ Զ.Ֆրեյդի՝ դրանք ազդում են ինչ-
պես անձի հոգեկան առողջության, այնպես էլ նրա վարքագծի վրա: Օրինակ՝ մեղ-
քի զգացում ունեցող մարդը ենթագիտակցաբար ձգտելու է շարունակ պատժել 
ինքն իրեն: Այս պարագայում գրեթե անհնար է նման մարդուն տեսնել ուրախ 
կամ ինքնագոհ վիճակում: Ենթագիտակցական ոլորտ մղված հույզերը կարող են 
դառնալ գլխացավերի, անքնության և այլ սոմատիկ խանգարումների պատճառ: 

Վերլուծելով բժշկական, հոգեբանական և հոգեսոմատիկ գրականությունը` 
կարելի է տեսնել բազմաթիվ հղումներ այն մասին, որ սոմատիկ խանգարումները 
պայմանավորված են հուզական խանգարումներով: Օրինակ՝ հիվանդներից 
ոմանք կորցնում են ախորժակը, նրանց մոտ առաջանում են տագնապ, քնի խան-
գարումներ և այլն: 
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Ներկայացնենք մի քանի հուզական վիճակ, որոնք առաջացնում են տարբեր 
տեսակի սոմատիկ հիվանդություններ: [1]  

Սթրեսի, ֆրուստրացիայի հետևանքով առաջանում է խոց: Կախվածությու-
նը, զգայունությունը, տագնապայնությունը, մեղքի և վիրավորանքի հույզերը կո-
լիտի պատճառ են: 

Հոռետես, չսիրված, մերժված անձանց մոտ կարող է լինել խրոնիկական 
փորկապություն: Խրոնիկ փորկապության ժամանակ մարդն ունենում է հետևյալ 
դիրքորոշումը. «Ես ոչ ոքից չեմ կարող ոչինչ սպասել, և այդ պատճառով էլ ես 
չպետք է որևէ մեկին որևէ բան տամ»:  

Հույզերի հետ է կապված նաև բրոնխիալ ասթման: Նախքան ալերգիայի բա-
ցահայտումը ասթման կոչվում էր «astma nervoza»: Գիտության զարգացումը 
հանգեցրեց նրան, որ բժիշկները սկսեցին ուշադրություն դարձնել ալերգիային: 
Ասթմայի առաջացման պատճառ կարող է դառնալ կոնֆլիկտը երեխայի և մոր 
միջև: Ասթմատիկների մեջ կարելի է հանդիպել տարբեր տիպի անձանց` ամ-
բիցիոզ, գերզգայուն, կոմպուլսիվ, հիստերիկ: Շատ ասթմատիկ մայրեր ծանր և 
նույնիսկ տհաճությամբ են ընդունում իրենց տղայի արտաքին գրավչությունը: 
Տղայի ամուսնությունը կոնֆլիկտ է առաջացնում մոր և ապագա կնոջ միջև, որով 
էլ սկսվում է ասթմատիկ վիճակը: Ասթմա կարող է առաջանալ նաև առաջնեկնե-
րի մոտ այն ժամանակ, երբ նրանք իմանում են, որ ընտանիքում ևս մեկ երեխա է 
ծնվելու, և մոր ողջ ուշադրությունն ուղղված է լինելու դեպի այդ երեխան: 

Հայտնի է, որ դրական համահարաբերակցական կապ կա տագնապի, զայ-
րույթի և սրտի աշխատանքի միջև: Ագրեսիայի ժամանակ բարձրանում է մարդու 
ճնշումը: Բարձր ճնշում ունեցող մարդկանց հիվանդության հիմքում ընկած է այն 
փաստը, որ վերջիններս զսպում և չեն արտահայտում տհաճությունն այլ մարդ-
կանց հանդեպ, ինչի արդյունքում թշնամական հույզերը կուտակվում ու առաջաց-
նում են հիպերտոնիա: Հիպերտոնիկները հաճախ արգելակված են լինում սեռա-
կան ոլորտում, ինչը կապված է տագնապայնության և մեղքի զգացումի հետ, քա-
նի որ սեռական ակտիվությունը նրանց համար դիտվում է որպես արգելք, բողոք: 

Գոյություն ունի թշնամանքի հայեցակարգ, համաձայն որի՝ զայրույթն ու 
թշնամանքը կարող են մեծ դեր խաղալ մի շարք սոմատիկ հիվանդությունների 
առաջացման գործում: Թշնամանքի հայեցակարգի կողմնակիցներն էին Գրեյվսը, 
Թոմասը և Սմիթը: Սրտի հիվանդություններ ձեռք բերելու ռիսկը թշնամանքի 
դեպքում ավելի մեծ է, քան ծխախոտի, բարձր ճնշման կամ բարձր խոլեստերինի 
դեպքում։ Սա այն հոգեվիճակն է, որն ազդում է մարդու մտքերի, զգացմունքների 
և գործողությունների վրա։ Այն երկարատև և կայուն բացասական վերաբերմունք 
է մարդկանց, առարկաների, երևույթների նկատմամբ։ Բժիշկ-գիտնականները և 
պրակտիկ բժիշկ-հոգեբույժները նշում են, որ թշնամանքը կապված է հետտրավ-
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մատիկ սթրեսային խանգարումների, իպոխոնդրիայի, դեպրեսիայի ծանր ձևերի և 
ասթենիկ վիճակների հետ։ Թշնամանք առկա է նաև շիզոֆրենիայով հիվանդների 
զգալի մասի մոտ, որը դրսևորվում է նեգատիվիզմի, գրգռականության, վերբալ և 
ֆիզիկական ագրեսիայի ձևով։ 

Ֆ.Ալեքսանդերը նշում է, որ այն անձինք, ում ինտելեկտուալ զարգացումն 
առաջ է ընկնում հուզականից, տառապում են միգրենով: Ըստ հեղինակների՝ միգ-
րենի առաջին նախանշանները հայտնվում են այն ժամանակ, երբ երեխան դուրս է 
գալիս ծնողական խնամքից և ինքնուրույն կյանք է սկսում: Հ. Վոլֆը նշում է, որ միգ-
րենը հանդիպում է ամբիցիոզ, պերֆեկցիոնիստ, մրցակցության ձգտող, սահմա-
նափակ, պատասխանատվությունն այլոց վրա բարդելու անկարող մարդկանց մոտ: 
Որոշ հոգեվերլուծաբաններ էլ նշել են, որ միգրենը սկսվում է զայրույթից: [1, 75] 

Հուզական լարվածությունը, ճնշված սեռական ցանկությունները կարող են 
առաջացնել նաև մաշկային հիվանդություններ. էկզեմա, փսորիազ, քոր և այլն: 

Ու. Քենոնը նշում էր, որ վախն ու տագնապը շաքարային դիաբեթի հիմնա-
կան պատճառներն են: Հաստատված է այն վարկածը, որ հուզական սթրեսը 
կարող է առաջացնել ածխաջրային փոխանակման խանգարում նույնիսկ նրանց 
մոտ, ովքեր հիվանդ չեն դիաբեթով: Ըստ Դանբարի՝ դիաբեթիկներն ավելի շատ 
պասիվ են, քան ակտիվ, հակված են մազոխիզմի և անվճռական են: Երեխաների 
մոտ այն կարող է առաջանալ նաև ծնողների ամուսնալուծության պատճառով: 
[1, 94] 

Բացասական հույզերն առաջին հերթին ազդում են իմունային համակարգի, 
հորմոնների, սրտի և ճնշման վրա: Տագնապը, տխրությունը և զայրույթը դիտվում 
են որպես 3 «հսկա» բացասական հույզեր: Կայուն, խրոնիկ տագնապը ֆոբիաների 
նշան է: Տխրության ժամանակ մարդը զգում է ֆիզիկական անհանգստություն 
կամ թուլություն, լացում է, նրան թվում է, թե կոկորդում ինչ-որ բան է մնացել: 
Կայուն տխրությունը դեպրեսիայի հիմնական ախտանիշն է: Դեպրեսիայի նշան 
են նաև ամոթը և մեղքի զգացումը:  

Զայրույթն առաջացնում է սրտային հիվանդություններ: [3, 611]  
Կ. Տեպերվայնը նշում է, թե ինչ հետևանքներ կարող են առաջանալ որոշ 

զգացմունքների արտամղման, ճնշման արդյունքում: Օրինակ՝ ագրեսիան առա-
ջացնում է խնդիրներ ատամների հետ, լեղապարկի ֆունկցիայի խանգարումներ, 
ստամոքսի խրոնիկ խանգարումներ, այրոցի զգացում, հիպերտոնիա, միգրեն, 
դժբախտ պատահարների առաջացման հավանականություն: Տխրությունն առա-
ջացնում է ողնաշարի, սրտի, մարսողության հետ կապված խնդիրներ, օրգանիզ-
մի դիմադրողականության անկում, հիպոտոնիա, նիհարություն, մաշկային հի-
վանդություններ, այրոցի զգացում, իսկ ատելությունը՝ մաշկային հիվանդություն-
ներ, մարսողական խանգարումներ, սրտի հիվանդություններ, տեսողական 
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խնդիրներ, միգրեն, թութք: Մեկ այլ բացասական հույզ, ինչպիսին է դժգոհությու-
նը, առաջացնում է դեպրեսիա, գիրություն, սրտի և արյան շրջանառության հետ 
կապված խնդիրներ, միգրեն, օրգանիզմի դիմադրողականության անկում, ողնա-
շարի հետ կապված խնդիրներ: [7] 

Հոգեսոմատիկ հիվանդություններ առաջանում են նաև միայնակության, ան-
տարբերության, անհանգստության, անկարողության, մեծամտության, ձանձրույ-
թի, նախանձի, խանդի, կախվածության, վիրավորանքի, թշնամանքի և այլ հույզե-
րի պատճառով:  

Այսպիսով, հոգեսոմատիկ հիվանդությունների հիմնական պատճառներից է 
այս կամ այն հույզը, որը մարդու կողմից չի ընդունվել, ճնշվել է և արտամղվել գի-
տակցական ոլորտից: Բացասական հույզը, մնալով հիշողության մեջ կամ հաճա-
խակի կրկնվելով, թունավորում է մարդու կյանքը: Որպեսզի մարդը կարողանա 
պահպանել իր հոգեկան և ֆիզիկական առողջությունը, նա առաջին հերթին 
պետք է սովորի կառավարել իր հույզերը, գիտակցել և ընդունել դրանք: Հակառակ 
դեպքում հույզն է սկսում նրան կառավարել, ազդել մտքերի, գործողությունների և 
առողջական վիճակի վրա:  
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На сегодняшний день данная проблема является актуальной, так как за пос-
ледние десятилетия увеличилось число психосоматических заболеваний. Целью 
статьи является показать связь между эмоциями и психосоматическими заболева-
ниями. Представленная работа поможет предотвратить возникновение многих за-
болеваний, если человек научится контролировать свои эмоции и не допустит 
преобладания в своей жизни отрицательных эмоций.  
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This problem is actual nowadays since the number of psychosomatic diseases has 

been increased within the last few decades. The aim of the article is to show the 
connection between emotions and psychosomatic diseases. This research will help to 
prevent the development of many diseases, if a person learns to control his emotions and 
not to let negative emotions predominate in his life.  
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Հայկական համայնքի ձևավորումըՀայկական համայնքի ձևավորումըՀայկական համայնքի ձևավորումըՀայկական համայնքի ձևավորումը    
ՊորտուգալիայումՊորտուգալիայումՊորտուգալիայումՊորտուգալիայում    

Խաչատրյան Աննա Խաչատրյան Աննա Խաչատրյան Աննա Խաչատրյան Աննա     
    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. սփյուռք, համայնք, միգրացիա, անդրազգային ցանցեր, 
սիմվոլիկ կոդ: 

Վերջին տասնամյակի ընթացքում սփյուռքի հայեցակարգը ընդլայնվել և 
ձեռք է բերել նույնիսկ իրարից խիստ տարբեր նշանակություններ՝ տարածվելով 
նաև գաղթականների այնպիսի խմբերի վրա, որոնք իրենց հայրենիքից դուրս ակ-
տիվ շարժունություն են դրսևորում [3, 83-85]: Այս միտման հետ մեկտեղ 
սփյուռքին վերաբերող գրականության մեջ վերջինիս դասական մոդելը ներկա-
յացվում է ազգի պատմական հիշողության միջոցով, որտեղ օրինակ է բերվում 
հրեական և հայկական սփյուռքը: Ներկայումս միգրացիան՝ որպես սփյուռքը ան-
ընդհատ համալրող և ակտիվացնող գործընթաց, դիտարկվում է արտագաղթի և 
ներգաղթի երկրներին միացնող անդրազգային ցանցերի ստեղծման և ընդլայն-
ման տեսանկյունից: Տվյալ պարագայում միգրացիան հիմք է դառնում նոր տեսա-
կի սոցիալական ցանցերի ձևավորման համար` հատելով ազգային պետություն-
ների աշխարհագրական, քաղաքական, տնտեսական և այլ սահմանները: Ժամա-
նակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների շնորհիվ հայրենիքի և արտագաղ-
թողների միջև հնարավոր է դառնում անընդհատ փոխանակել տարբեր ռեսուրս-
ներ, ինչպես նաև գաղափարներ և սոցիալական փորձ՝ մշակութահեն սիմվոլիկ 
կոդերի պահպանման և վերարտադրության համար ստեղծելով ցանցային ամուր 
հանգույցներ, որոնք այժմ անվերապահորեն անդրազգային են կոչվում: Այդպի-
սով սփյուռքը և համայնքները ստանում են ժամանակակից մեկնաբանություն, 
որում կարևոր է հայրենիքի հետ հաղորդակցության շարունակականությունը [4, 
3-4]: Համայնքները, որոնց կցման միջոցով ձևավորվում է սփյուռքը, էական ազդե-
ցություն են ունենում անհատի ազգային պատկանելության զգացողության՝ ան-
ընդհատ ինտենսիվացման վրա: Այս դեպքում համայնքի անդամակցության զգա-
ցումը արտահայտվում է «ուրիշների» նկատմամբ մշակութային տարբերություն-
ների ընդգծմամբ և պարտադիր չէ, որ կոնկրետ տարածական սահմաններ են-
թադրի [2, 12-20]: Յուրաքանչյուր համայնք բավականին ընդհանրացված և ինտե-
գրված մշակութային համակարգի կրող է, որի շնորհիվ էլ վերարտադրում է իր 
սահմանները՝ շեշտելով տարբերությունը: Նման տարբերությունը պահանջում է 
հատուկ սիմվոլիկ համակարգ, որի շուրջ ծավալվող պրակտիկաները հնարավո-
րություն են տալիս հաստատելու համայնքի անդամների պատկանելությունը և 
համերաշխությունը: 

Հայկական սփյուռքը հասկացության մեկնաբանման ավանդական և առավել 
ևս ժամանակակից ձևերի դրսևորման վառ օրինակ է: Հայաստանյան իրականու-
թյան վերջին ժամանակների սոցիոտնտեսական անկայունությունը սնել և շարու-
նակում է պայմանավորել արտագաղթի անընդհատությունը, որի հիման վրա հա-
մալրվում են արդեն գործող համայնքները և առաջանում են նորերը: Վերջին 25 
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տարիների ընթացքում փոքրաթիվ հայեր արտագաղթել են նաև Պորտուգալիա: 
Իհարկե, հայեր եղել են Պորտուգալիայում նաև ավելի վաղ ժամանակներում, ինչ-
պես վկայում է պատմաբան Ռ.Կյուլպենկյանը [1, 9-15]: Թուրքերի՝ Կոստանդնու-
պոլիսի գրավումից հետո 1453 թվականի վերջին տեղի հայերը գաղթում են Իս-
պանիա, այնտեղից էլ՝ Պորտուգալիա: Նրանք իրենց հետ բերում են հույն Սուրբ 
Պանտալեոնի մասունքները և հանձնում Պորտոյի Սուրբ Պեդրո եկեղեցուն: Այդ 
ժամանակից եկեղեցուն կից փողոցը կոչվում էր հայերի փողոց, որն այժմ կրում է 
«rua Arménia» անունը: Այնուամենայնիվ հարկ է նշել, որ մինչ վերջերս հայերին չի 
հաջողվել Պորտուգալիայում հայկական համայնք զարգացնել և նրանք հիմնա-
կանում ուծացվել են կամ տեղափոխվել են այլ երկրներ: 

Պորտուգալիայում հայկական համայնքի ձևավորման ելակետ կարելի է հա-
մարել 2014 թվականին «Գյուլբենկյան» հիմնադրամի1՝ հայաստանյան բաժնի կող-
մից հայ երաժիշտների համերգների և հայ ժողովրդի պատմության և մշակույթին 
նվիրված սեմինարների ու ցուցահանդեսների կազմակերպումը: Սա առաջին 
դեպքն էր, երբ պորտուգալացիները հիմնադրամի 60-ամյա գործունեության ըն-
թացքում առիթ ունեցան ծանոթանալու հայկական մշակույթի հետ: Մի կողմից՝ 
դա երկու ազգերի միջև ֆորմալ հաղորդակցության զարգացումը խթանեց, մյուս 
կողմից էլ՝ նման միջոցառումները նպաստեցին համայնքի ձևավորմանն ու կա-
յացմանը ֆորմալ և ոչ ֆորմալ առումներով, քանի որ տեղի հայերի համախմբված 
գործունեություն և հրավիրված հայրենակիցների ներգրավում էին ենթադրում: 

Ակնհայտ է, որ «Գյուլբենկյան» սիմվոլիկ կոդը հատուկ նշանակություն ունի 
Պորտուգալիայում հայ համայնքի կայացման համար: Առաջին հերթին պետք է 
նշել, որ ներկայումս համայնքը ֆորմալ ձևավորման փուլում է և 2016 2 թվականից 
սկսած՝ լուրջ քայլեր է ձեռնարկում` հայկական սփյուռքի մասնիկը դառնալու 
նպատակով, փորձելով ծրագրային կապեր հաստատել ՀՀ սփյուռքի նախարա-
րության հետ: Պորտուգալիայում հաստատված հայերի հետ ունեցած հարցա-
զրույցների արդյունքում պարզվում է, որ «Գյուլբենկյան» սիմվոլիկ կոդի շուրջ ոչ 
միայն հայկական համայնքն է զարգանում, այլև այն յուրօրինակ վարքային և 
զգացմունքային պրակտիկա է ենթադրում, որը սովորաբար զարգանում է հայերի 
և պորտուգալացիների միջև զրույցի ընթացքում: Հիմնականում հիմնադրամի 
գործունեության արդյունքում հայտնի դարձած «Գալուստ Գյուլբենկյան» բարե-
գործի խորհրդանիշը հայերի և պորտուգալացիների միջև կայուն կապերի ստեղծ-
ման և պահպանման հիմքն է: 

Հատկանշական է, որ հայերի և պորտուգալացիների միջև ծանոթության 
սկզբում հայերը, ըստ ազգային պատկանելության, հատկապես ճանաչելի են 
Գյուլբենկյան ազգանվան շնորհիվ, որին պորտուգալացիները երախտապարտ են 
առ այսօր: Ամփոփելով հարցազրույցներից ստացված տեղեկատվությունը՝ կա-
րող ենք փաստել, որ ծանոթության երկխոսությունը գործում է որոշակի սցենա-

                                                                 
1 https://gulbenkian.pt 
2  http://www.aapa.pt 
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րով: Որպես կանոն՝ սցենարի մեկնարկը տրվում է հաղորդակցվողի ազգային 
պատկանելության պարզաբանումից անմիջապես հետո, որին հաջորդում է ավե-
լի ջերմ ժպիտ և երախտագիտությամբ լի հաճելի զարմանք: Հետագա զրույցն 
արդեն կառուցվում է «Գյուլբենկյան» սիմվոլիկ կոդի շուրջ՝ որպես զրույցի պահ-
պանման և զարգացման կարևոր հենակետ: Սովորաբար զրույցը ծավալվում է 
Գյուլբենկյանի կենսագրության և նրա ժառանգության շուրջ: Պորտուգալացիները 
անթաքույց բարձր են գնահատում Գյուլբենկյանի բարեգործությունը և մարդասի-
րական աշխատանքը, հայերն էլ իրենց հերթին հպարտության առիթ են ձեռքբե-
րում՝ նման մեծանուն հայրենակից ունենալով: Զրույցի այդպիսի սցենարի խա-
ղարկման պարագայում, ինչպես նշում են հարցվողները, հաղորդակցման սուբ-
յեկտները միմյանց հանդեպ ավելի բաց են ու անկեղծ և պատրաստ են նոր հարա-
բերություններ ստեղծելու: Որպես կանոն՝ միջանձնային վստահությունը աճում է: 
Հարցազրույցներից երկու օրինակ բերված է ստորև. «Երբ բժիշկը իմացավ, որ ես 
հայ եմ, ասաց, որ իր կյանքի մեծագույն ձեռքբերումը՝ մասնագիտությունը, Գյուլ-
բենկյան հիմնադրամի շնորհիվ է: Նա երախտապարտ է մեր ազգին… Հիմա մենք 
ընկերացել ենք և նույնիսկ շփվում ենք ընտանիքներով»: «Մի քանի տարի առաջ, 
երբ միգրացիոն կենտրոն էի դիմել մուտքի արտոնագիրս երկարացնելու համար, 
աշխատակիցը, իմ ազգությունը իր համար բացահայտելով, շատ ուրախացավ և 
հարկ համարեց իր երախտագիտությունը հայտնել…: Հաջորդ այցի ժամանակ նա 
նույնիսկ հիշում էր ինձ, որն ինձ շատ զարմացրեց»: 

Երկրորդ սիմվոլիկ համակարգը կրոնն է, որ միավորում է հայերին, ունի ճա-
նաչելի իմաստ և կարևոր նշանակություն համայնքի ձևավորման համար: Հայերը 
կաթոլիկ քրստոնյաների հետ զրույցում պարտադիր շեշտում են իրենց հպարտու-
թյունը՝ առաջինը ազգերից, որ քրիստոնեությունը պետական կրոն է ճանաչել: 
Քրիստոնեությունը նույնպես դառնում է պորտուգալացիների և հայերի միջև հա-
ղորդակցման հետաքրքիր թեմա, որի ընթացքում քննարկվում են կաթոլիկ և 
առաքելական եկեղեցիների տարբերությունները: Պորտուգալիայում հայերը կրո-
նական տոներից հիմնականում նշում են Սուրբ Ծնունդը և Զատիկը: Իհարկե, 
օրերը չեն համընկնում կաթոլիկների տոնացույցի օրերի հետ: Այդ պատճառով 
հայերը տոնում են կաթոլիկների տոները իրենց պորտուգալացի ընկերների հետ, 
իսկ առաքելական եկեղեցու տոները նշում են փոքրաթիվ հայերով: Կրոնական 
արարողությունների և տոների համար հայերը հավաքվում են Լիսաբոնի Սուրբ 
Նիկողոս եկեղեցում, ինչպես նաև ապրիլի 24-ին` ցեղասպանության տարելիցի 
կապակցությամբ: Այդ օրն առավելապես ուժեղանում է ազգային պատկանելու-
թյան զգացումը, որը կրկին պատմական հիշողության շուրջ հայերի համա-
խմբման հիմք է դառնում:  

Համայնքի կայացման և զարգացման գործընթացի հաջորդ կարևոր սիմվոլիկ 
համակարգը մայրենի լեզուն է, վերջինիս սերնդեսերունդ փոխանցումը: Կի-
րակնօրյա դպրոցի բացակայության պատճառով ծնողները իրենց երեխաներին 
տանն են սովորեցնում մայրենի լեզուն և հայոց պատմությունը: Փաստենք, որ 
Պորտուգալիայում ծնված հայ երիտասարդ սերունդը լիովին ինտեգրված է պոր-
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տուգալական հասարակության մեջ: Նրանք խոսում են պորտուգալերեն, ինչպես 
նաև այլ օտար լեզուներով՝ հատկապես անգլերեն, ֆրանսերեն, ռուսերեն: Նրանք 
ուսանում են քոլեջներում և համալսարաններում՝ ընտրելով տարբեր մասնագի-
տություններ, հիմնականում ճարտարագիտություն, բժշկություն, երաժշտություն, 
լեզուներ, ձեռնարկչատիրություն: Ավագ սերնդին հուզող հիմնական խնդիրը հա-
ջորդ սերունդների ուծացման վտանգն է, հատկապես մայրենի լեզվի իմացության 
բացակայության պատճառով: Նշենք նաև, որ 2016 թվականին ստեղծված Պոր-
տուգալիա-Հայաստան բարեկամության միության նպատակներից մեկը Լիսաբո-
նում և նրա արվարձաններում ապրող հայ երեխաների համար կիրակնօրյա 
դպրոցի բացումն է: 

Համախմբության տեսանկյունից հատուկ դեր ունեն նաև տոները և ծննդյան 
տարեդարձերը, որոնք ծավալվում են ևս մեկ կարևոր սիմվոլիկ համակարգի՝ ազ-
գային խոհանոցի շուրջ: Հայերը կարող են հավաքվել որևէ մեկի բնակարանում 
(ոչ թե պանդոկներում, սրճարաններում, ռեստորանում, ինչպես ընդունված է 
տիտղոսային ազգի մոտ), որպեսզի նշեն որևէ միջոցառում հայկական ավանդա-
կան ճաշատեսակների պատրաստման միջոցով: Հյուրընկալությունը շարունա-
կում է մնալ հայերի ազգային հատկանիշներից մեկը: Հայկական ավանդական 
ճաշատեսակներից հատկապես եփում են Էջմիածնի տոլմա, ինչպես նաև թխում 
են գաթա: Հիմնականում հայերը կարոտում են հայկական լավաշը և քամած մա-
ծունը: Երբ նրանցից մեկը Հայաստան է ժամանում, հետադարձին իր հետ պար-
տադիր տանում է լավաշ և մածուն, ընդ որում ոչ միայն իր ընտանիքի, այլև իր 
պորտուգալացի ընկերների և տեղի հայերի համար: 

Հարցազրույցներից ստացված տեղեկատվության վերլուծության արդյուն-
քում ակնհայտ է դառնում, որ Պորտուգալիայում բնակվող հայերը հիմնականում 
արտագաղթել են աշխատանքային կամ կրթական տարբեր ծրագրերի միջոցով: 
Գրեթե յուրաքանչյուր հարցվող նշում է, որ ինքը ժամանակավոր էր եկել Պորտու-
գալիա, բայց հետո աշխատանքի կամ պայմանագրի երկարաձգման առաջարկ է 
ստացել և հիմնավորվել այդտեղ՝ ստեղծելով կամ տեղափոխելով ընտանիքը: 
Փաստենք, որ բոլոր հարցվողները ունեն բարձրագույն կրթություն և հիմնակա-
նում աշխատում են ըստ իրենց մասնագիտության կամ հարակից բնագավառում, 
որը սոցիալ-տնտեսական կարգավիճակի վերարտադրություն է ենթադրում: 
Ավագ սերունդը, չնայած զբաղվածությանը և ընտանեկան կապերին, ցանկություն 
ունի վերադառնալու հայրենիք, մի բան, որ գրեթե բացակայում է կրտսեր սերնդի 
շրջանում, և Հայաստանը նրանց համար հիմնականում զբոսաշրջային հե-
տաքրքրություն է ներկայացնում: Մանկական հիշողությունների հիման վրա 
ձևավորվող ֆիզիկական և հոգևոր հայրական տան կարոտը ստիպում է ավագ 
սերնդին անընդհատ մտածել վերադարձի հնարավորության մասին, որն արդեն 
կրտսեր սերնդի դեպքում բացակայում է, քանի որ իրենց «տունն» արդեն 
«այնտեղ» է: 

Պորտուգալիայի հայերը շարունակում են նոր կապեր ստեղծել և հին կապե-
րը պահպանել հայրենիքում գտնվող իրենց հարազատների հետ, որն անդրազգա-
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յին ցանցի դրսևորում է իր բոլոր առանձնահատկություններով՝ առօրյա պրակտի-
կաների փոխանակումից մինչև դրամական փոխանցումներ: Սոցիալական ցան-
ցերն այսօր հայրենիքում ապրող հարազատների հետ ակտիվ շփման անվճար 
հնարավորություն են ընձեռում, որն առավել հաճախակի է դարձնում հաղորդա-
կցման հնարավորությունը: Այդ հաղորդակցական դաշտը հիմնականում ծավալ-
վում է կոնկրետ աշխատանքի կամ սովորելու պրակտիկաների, ընդհանուր ծա-
նոթների, Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների քննարկման շուրջ: 
Ընտանիքի անդամների, հատկապես ավագ սերնդի հետ հաղորդակցությունը 
հատուկ նշանակություն է ձեռք բերում: Այն հիմնականում կրում է առօրյա բնույթ 
և ավելի խորը զգացմունքայնության արտահայտման հնարավորություն ունի: 
Հիմնականում քննարկվում են անհատական և միջանձնային խնդիրները, հաջո-
ղությունները, ձախողումները, կարոտը: Նման խոսակցությունների նպատակը 
ծնողից, ավագ սերնդից խորհուրդ լսելն է, որը սերունդների միջև հաղորդակցա-
կան դաշտի կիզակետային սիմվոլիկ կոդ է: 

Նշենք, որ Պորտուգալիայի հայերի համախմբմանը և համայնքի կայացմանը 
ոչ ֆորմալ եղանակով նպաստում են նաև շարժունության տարբեր ծրագրերով 
Պորտուգալիա ժամանած հայ ուսանողները: Նրանք առավել ակտիվ են սոցիալա-
կան ցանցերում և փոխադարձ օգնության խմբեր են ձևավորում՝ մասնակից 
դարձնելով նաև տեղում ապրող հայերին: Ուսանողները խթանում են տարբեր 
միջոցառումների հաճախականացումը, կառուցում են հաղորդակցման հարթակ-
ներ, որոնց միջոցով տեղացի հայերը միմյանց հետ ավելի շատ են սկսում շփվել: 

Այսպիսով, Պորտուգալիայում բնակվող փոքրաթիվ հայերը վերջին տարի-
ների ընթացքում համայնքաստեղծ կոնկրետ քայլեր են ձեռնարկել ֆորմալ կազ-
մակերպության ստեղծման միջոցով, որի նպատակներն ուղղված են հայապահ-
պանությանը, ինչպես նաև Հայաստանի և Պորտուգալիայի միջև բարեկամության 
հաստատմանը: Մոտ 20 տարի է, որ տեղի հայերը որոշակի ազգային սիմվոլիկ 
համակարգերի շուրջ ստեղծել են միմյանց հետ հաղորդակցման մշտական դաշտ, 
և որն առավել հետաքրքիր է. դրանք շարունակաբար նախադրյալ են դառնում 
նաև պորտուգալացիների հետ հաղորդակցական կապերի ստեղծման և պահ-
պանման համար:  

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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Статья посвящена процессу формального и неформального развития сооб-

щества вокруг конкретных символических кодов, которые оказывают влияние на 
связь как внутри, так и за пределами построения сообщества. Постоянное акценти-
рование на различия по сравнению с окружающей средой позволяет сообществу 
сконструироваться. Вышесказанное уточняется на основании анализа результатов 
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The article is about community development process in formal and in informal 

ways around specific symbolic codes which have a communication linking effect on 
both inside and outside of the community constructioning. The constant emphasis on 
differences allows the community to be established in comparison with the 
environment. The foregoing is clarified by analyzing the results of studies on the 
formation of the Armenian community in Portugal. 
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Մխիթարյանները 1821թ. վալախականՄխիթարյանները 1821թ. վալախականՄխիթարյանները 1821թ. վալախականՄխիթարյանները 1821թ. վալախական    
ապստամբության մասինապստամբության մասինապստամբության մասինապստամբության մասին    

Բերնեցյան ԱրմանԲերնեցյան ԱրմանԲերնեցյան ԱրմանԲերնեցյան Արման    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. . . . Մխիթարյաններ, Դանուբյան իշխանություններ, 
Վալախիա, հասարակական միտք, ապստամբություն, ազատագրական պայքար 

XIX դարի սկզբներին օսմանյան տիրապետության տակ գտնվող Դանուբյան 
իշխանություններ Վալախիան և Մոլդովան ձգտում էին օտարի լուծը թոթափելու և 
միասնական անկախ պետականություն ստեղծելու: Նրանց ազգային-ազատագրա-
կան պայքարի առաջին դրսևորումը եղավ 1821թ. Վալախիայում բռնկված զինված 
ապստամբությունը, որի գլուխ կանգնած էր Թուդոր Վլադիմիրեսկուն (1780-1821):  

1821թ. հունվարին Վալախիայում բռնկված ապստամբության համար առիթ 
դարձավ տեղի հոսպոդար  հույն-ֆանարիոտ1 Ալեքսանդրու Սուցուի մահը: Հուն-
վարի 15-ին Բուխարեստում կազմվեց ժամանակավոր կառավարության կոմիտե, 
որը Թ.Վլադիմիրեսկուին օժտեց ապստամբությունը ղեկավարելու իշխանու-
թյամբ2: Ապստամբական ընդհանուր պլանի համաձայն` հունական «Ֆիլիկի 
էտերիա» գաղտնի կազմակերպության ղեկավար Ալեքսանդր Իպսիլանտին (1792-
1828) իր  ջոկատով մտնելու էր Դանուբյան իշխանություններ, որտեղ համա-
լրվելուց հետո պետք է անցներ Հունաստան: Թուրքերի ուշադրությունը շեղելու և 
Ա. Իպսիլանտիի անցումը դյուրացնելու նպատակով Թ.Վլադիմիրեսկուն իր հեր-
թին ապստամբություն էր բարձրացնելու Վալախիայում: Այդ նպատակով 1821թ. 
հունվարի 18-ի լույս 19-ի գիշերը նա իր ջոկատով գաղտնի հեռացավ Բուխարես-
տից և հունվարի 21-ին ժամանեց Օլտենիա (Փոքր Վալախիա), գրավեց Տիսմանի 
վանքը, իսկ երկու օր անց մտավ Պադեշ: Հունվարի 23-ին Թուդորը դիմեց Վալա-
խիայի ամբողջ բնակչությանը` անկախ ազգությունից, լեզվից ու դավանանքից՝ 
նրանց զենքի կոչելով ընդդեմ «բոլոր հարստահարողների»3: Կարճ ժամանակ անց 
ապստամբությունը, դուրս գալով Օլտենիայի սահմաններից, ընդգրկեց ամբողջ 
Վալախիան և ստացավ համազգային բնույթ: 

Օսմանյան բռնակալության դեմ վալախ ժողովրդի ապստամբությունը ար-
ժանացել է ժամանակի հայ հասարակական մտքի համակ ուշադրությանը: Դրա 
նկատմամբ անտարբեր չեն մնացել նաև արևմտահայ ազգային պահպանողական 
հոսանքը ներկայացնող Մխիթարյան միաբանության անդամները: Դանուբյան իշ-
խանություններում տեղի ունեցած ապստամբական շարժմանն անդրադարձած 
Վենետիկի Մխիթարյաններից Գաբրիել վարդապետ Այվազովսկին (1812-1880)  

                                                                 
1 Օսմանյան կայսրությունում հունական վերնախավի հավաքական անվանումը Ստամ-

բուլի Ֆանար թաղամասի անունով: Սկսած XVII դարից՝ հույն ֆանարիոտները՝ որպես 
հոսպոդար-կառավարիչներ, իշխում էին Մոլդովայում և Վալախիայում: 

2 Краткая история Румынии, Отв. ред. Виноградов В.М., М., 1987, с. 143. 
3 Краткая история Румынии, с. 143. 
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իր «Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան» աշխատությունում և «Բազմավեպ» 
հանդեսում հրապարակած հոդվածում ապստամբության շարժառիթների թվում 
իրավացիորեն կարևորում է Յանինայի Ալի փաշայի դերակատարությունը: Վեր-
ջինս, ըստ Այվազովսկու, քաջատեղյակ լինելով Բալկաններում տիրող հակա-
թուրքական տրամադրություններին, փորձում էր դրանք օգտագործել սուլթանի 
դեմ սկսած իր պայքարում: Այդ նպատակով նա «պատգամավորներ» ուղարկեց 
«ընդ ամենայն Յունաստան և ի Վլահս և ի Մոլտաւիա զարթոց զոգիս ամենեցուն ի 
ձայն ազատութեան»4: Ապստամբության ակտիվ կազմակերպիչների թվում 
Գ.Այվազովսկին, Ա.Իպսիլանտիից բացի, կարևորում է նաև Թուդոր Վլադիմիրես-
կուին և Միխայիլ Սուցուին, «որոնք յոտն կացին յանկարծակի և գլուխ ամբարձին 
ընդդեմ օսմանեանց»5:  

Վալախական ապստամբությանը հպանցիկ անդրադարձած Ամբրոսիոս վ. 
Գալֆայանը (1826-1906) ներկայացնում է ապստամբության նախօրյակին Դա-
նուբյան իշխանությունների քաղաքական կարգավիճակը՝ փաստելով, որ ռուսնե-
րը «օսմանցոց հետ հաշտութիւն ըրին Մոլտաւիան, Վալաքիան նորեն անոնց ձեռ-
քը թողնելով»6: Սակայն ապստամբության դրդապատճառները ներկայացնելիս 
Ա.Գալֆայանը սխալվում է՝ գրելով, թե «Մոլտաւիո եւ Վլահաց իշխանները 
Յոյները ապստամբութեան յորդորեցին»7:  

Վիեննայի Մխիթարյաններից Ղևոնդ վարդապետ Հովնանյանը (1817-1897) 
գրում է, որ դեռևս Քյուչուկ-Կայնարջիում կնքված ռուս-թուրքական պայմանագրի 
արդյունքում Մոլդովայի և Վալախիայի նկատմամբ Բարձր դռան ազդեցությունը 
«խիստ նուազած էր»:  Ռուսաստանն իրավունք ուներ Դանուբյան իշխանություն-
ների իրավունքները պաշտպանելու համար Բ. Դռանը «առաջարկութիւններ ընե-
լու եւ աս նպատակաւ հոն ընդհանուր հիւպատոս մը պահելու, որն որ իբրեւ թէ 
Ռուսի կուսակալ մըն էր»: Իսկ Բուխարեստի պայմանագրից հետո իշխանություն-
ների նկատմամբ «Ռուսի իրավունքները ավելի մեծցած էին եւ նոյն չափով Դռան 
իշխանութիւնը պզտիկացած էր»8: Մխիթարյան միաբանը գերագնահատում է 
Ռուսաստանի դերը Մոլդովայի և Վալախիայի նկատմամբ, որոնց կարգավիճակը 
էապես չփոխվեց նաև 1791թ. դեկտեմբերի 23-ի Յասսիի և 1812թ. մայիսի 16-ի 
Բուխարեստի հաշտության պայմանագրով9:  

                                                                 
4 Այվազովսկի Գ., Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան, հ. Բ, Վենետիկ, 1841թ., էջ 521-

522:  «Բազմավեպ», 1 սեպտեմբեր, թիւ 17, էջ 273: 
5 Այվազովսկի Գ., Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան, հ. Բ, էջ 523:  
6 Հ. Ամբրոսիոս վ. Գալֆայեան, Համառոտութիւն ժամանակակից պատմութեան, Վենե-

տիկ, 1851թ., էջ 195-196: 
7 Նույն տեղում, էջ 197-198: 
8 Հ. Ղևոնդ վ. Հովնանեան, Պատմութիւն քաղաքականութեան եւրոպական տէրութեանց 

ընդհանրապէս, հ Դ, Վիեննա 1860թ., էջ 71-72: 
9 См. Kючук-Кайнарджийский мирный договор между Россией и Турцией, 

www.hist,ru/ER/Etext/FOREIGN/kuchuk.htm: 
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Այս մասին իրատեսական դիտարկում է անում Գ.Այվազովսկին, ըստ որի՝ 
ռուսները թեև ամեն կերպ ցանկանում էին իրենց ձեռքում պահել Մոլդովան և 
Վալախիան, սակայն Բուխարեստի պայմանագրով ստիպված էին հրաժարվել 
«յառաջնոց անտի պահանջաց իւրոց» և բավարարվել միայն այն երկրամասով, որ 
«յայնկոյս Փրութ գետոյ կայ»10:  

Ղևոնդ Հովնանյանը իրավացիորեն Դանուբյան իշխանություններում սկիզբ 
առած շարժման գլխավոր նախաձեռնողներից է համարում  Ալեքսանդր Իպսի-
լանտիին, որը «յեղափոխության տեսարանին աւելի մօտիկ գտնուելու համար… 
Պեսարապիա փոխադրուած ըլլալով…  Մոլտաւիա հարձակուեցավ»11: Քաջա-
տեղյակ լինելով Մոլդովայի հոսպոդար Մ. Սուցուի քաղաքական կողմնորոշմա-
նը՝ Ղ.Հովնանյանը ճիշտ հետևություն է անում Իպսիլանտիի՝ Մոլդովա ներխուժ-
ման վերաբերյալ: Ըստ նրա՝ «Իպսիլանտիի պզտիկ գունդը իբրեւ Ռուսաց բանակի 
յառաջապահը պիտի նկատուեր», որի մուտքը իշխանություններ «ուրախութեամբ 
ընդունուեցավ»: Նա Յասսիում «իբրեւ յունաց ազատիչ ու իրենց տէրության նորո-
գիչ բոլոր ազգին ուղղուած հայտարարութիւն հանեց, որ ոտք ելլեն եւ օսմանեանց 
լուծը վզերնեն թոթափեն, որուն համար Ռուսիայի պաշտպանութիւնն ու օգ-
նութիւնը կը խոստանար»12:  

Վիեննայի Մխիթարյաններից Գրիգոր վարդապետ Գովրիկյանը (1840-1931) 
Դանուբյան իշխանություններում սկսված ապստամբական շարժումը սխալմամբ  
դիտարկում է հունական ապստամբության համատեքստում՝ այն չհամարելով 
իբրև ինքնուրույն ելույթ: Չանդրադառնալով ապստամբության ընթացքին՝ նա ըն-
դամենը գրում է, որ  «Մոլդովայի մեջ 1821-ին Աղեքսանդր Իբսիլանդիի առաջնոր-
դությամբ յեղափոխութիւն մը ելավ», որի «խստութեամբ» ճնշումը ազդակ հանդի-
սացավ ամբողջ հույն ժողովրդի ոտքի ելնելու համար13:  

Ղ. վրդ. Հովնանյանը միանգամայն այլ կարծիք է հայտնում ապստամբության 
բռնկման վերաբերյալ: Ըստ նրա՝ երբ Ա. Իպսիլանտին իր համալրված ուժերով Մոլ-
դովայից մտավ Վալախիա, այնտեղ նույպես «յեղափոխութիւն ելած էր, բայց ուրիշ 
նպատակով»: Թ. Վլադիմիրեսկուն, օգտվելով նրանից, որ Վալախիայի հոսպոդարը 
մահացել էր, «գեղացիները ոտք հանած էր, իբրեւ թէ նոր դրուելու Օսփոդարեն 
վախցուած զրկանքներն արգլելու համար», բայց իրականում «օսփոդարի աստիճանը 
ձեռք բերելու մտօք»: Այսպիսով՝ թեև Իպսիլանտին և Վլադիմիրեսկուն «իրարմե 
տարբեր նպատակ ունեին, սակայն իւրաքանչիւրն իր վախճանին հասնելու համար 
մէկտեղ միացան, մանավանդ, որ երկուքն ալ Ռուսիային հանձնարարութեամբը -
գործել ձեւացնելով, հարկ էր որ արտաքուստ միաբան երեւային»14: 

                                                                 
10 Այվազովսկի Գ., Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան, հ. Բ, էջ 509: 
11 Հ. Ղևոնդ վ. Հովնանեան, նշվ. աշխ., հ. Դ, էջ 75: 
12 Նույն տեղում 
13 Հ. Գրիգոր վ. Գովրիկեան, Ընդհանուր պատմութիւն համառօտ, Վիեննա, 1879թ., էջ 288: 
14 Հ. Ղևոնդ վ. Հովնանեան, նշվ. աշխ., հ. Դ, էջ 75-76: 
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Ղ.Հովնանյանը ճիշտ է նկատում, որ Ա.Իպսիլանտին և Թ.Վլադիմիրեսկուն 
փորձում էին ապստամբներին հավատացնել, թե վայելում են Ալեքսանդր I-ի 
աջակցությունը: Իրականում ռուսաց ցարը ոչ միայն կտրականապես մերժեց 
նրանց օգնության խնդրանքը, այլև կարգադրեց Դանուբյան իշխանություններին 
սահմանակից ռուսական նահանգային իշխանություններին որևէ օգնություն 
չտրամադրել ապստամբներին, իսկ Ա.Իպսիլանտիին պաշտոնանկ արեց՝ զրկելով 
նրան իր համհարզի պաշտոնից և զինվորական կոչումից15: 

Անդրադառնալով ապստամբների շարքերում տիրող կազմակերպվածու-
թյան և ռազմական պատրաստության աստիճանին, ինչպես նաև նրանց սոցիա-
լական կազմին՝ Ղևոնդ Հովնանյանը նշում է, որ Թ.Վլադիմիրեսկուի և Ա.Իպսի-
լանտիի դրոշի ներքո հավաքվել են «թափառականք եւ ավարառութեան բաղձա-
ցող մարդիկ», և ապա եզրակացնում, որ «յեղափոխոխութիւնն ըստ արտաքին 
երեւոյթին շատ զորավոր կերեւար, բայց ներքին զորութիւնը նոյնին համեմատ 
չէր»16: Իրականում Թ.Վլադիմիրեսկուի զինված ուժերի կազմում հիմնականում 
գյուղացիներ էին և ոչ թե թափառականներ: Դա պանդուրներից հավաքված, 1806-
1812թթ. ռուս-թուրքական պատերազմում մարտական լուրջ փորձառություն ձեռք 
բերած ռազմական ուժ էր17: Ինչ վերաբերում է ապստամբների սոցիալական կազ-
մին, ապա նրանց շարքերում, գյուղացիներից բացի, գտնվում էին նաև Վալախիա-
յի քաղաքային բնակչության մաս կազմող բազմաթիվ արհեստավորներ ու մանր 
առևտրականներ, որոնք, ազգային-ազատագրական իղձերից զատ, փափագում 
էին նաև ազատվել տարատեսակ ավատական ճնշումներից ու հարստահարու-
թյուններից: Ղ.Հովնանյանի՝ Թ.Վլադիմիրեսկուի շուրջ հավաքվածների նկատ-
մամբ որակումները, կարծում ենք, պայմանավորված են հեղինակի պահպանո-
ղական աշխարհայացքով (քանզի ապստամբությանը հոգևորականությունն ու 
բարձր ազնվականությունը հավանություն չտվեցին): Նրանք թեև բացահայտ 
հանդես չէին գալիս ապստամբության դեմ, սակայն միաժամանակ դեմ էին 
Թ.Վլադիմիրեսկուին և ավելի շատ հույսեր էին կապում «Ֆիլիկի էտերիա» հունա-
կան կազմակերպության հետ: Մինչդեռ Թ.Վլադիմիրեսկուն փորձում էր սերտ 
համագործակցություն ծավալել թե՛ Վալախիայի և թե՛ Մոլդովայի խոշոր բոյար-
ների հետ՝ ձգտելով նրանց մասնակցությունն ընդլայնել ապստամբության մեջ18:  

1821թ. մարտի 21-ին Թ.Վլադիմիրեսկուն իր զինված ուժերով մտավ Բուխա-
րեստ և Վալախիայի փաստացի կառավարումը վերցրեց իր ձեռքը: Նա, շարունա-
կելով Բարձր դռան հետ անժամանակ բախումից խուսափելու քաղաքականու-
թյունը, նույնիսկ բանակցություններ սկսեց վարել Օլտենիայի հարակից երկրա-

                                                                 
15 Մովսիսյան Ֆ., XIX դարի առաջին կեսի եվրոպական ազագային-ազատագրական 

շարժումները և հայ հասարակական միտքը, Ե., 2006թ.,  էջ 465: 
16 Հ. Ղևոնդ վ. Հովնանեան, նշվ. աշխ., հ. Դ, էջ 76: 
17 Georgescu V., The Romanian A History, Ohio State University Press Columbus, 1991, p.101-

102, Краткая история Румынии, стр. 144. 
18 См. И.-А. Поп, И. Болован, История Румынии, пер. с рум., М., 2005, стр.420. 
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մասերի օսմանյան փաշաների հետ՝ ցանկանալով ցուցադրել իր իբրև թե խաղա-
ղասիրական մտադրությունները19: Միաժամանակ հարթ չէին ռումին առաջնորդ-
ների հարաբերությունները Ա.Իպսիլանտիի հետ: Ալեքսանդր I-ի կողմից Դանուբ-
յան իշխանություններում ծագած ապստամբության դատապարտումը Մոլդովայի 
էտերիականների շրջանում խուճապային տրամադրություններ առաջացրեց, և 
նրանց մեծ մասը, այդ թվում՝ նաև երկրամասի հոսպոդար Միխայիլ Սուցուն, 
հապճեպ լքեցին Մոլդովան: Ապստամբների մեջ ծայր առած պառակտումները 
չեն վրիպել Գ.Այվազովսկու աչքից, որն իրավացիորեն գրում է, թե Մ.Սուցուն, 
Գալացից ընտանիքով հեռանալով, կամեցել էր «մեղապարտս զՅոյնս ցուցանել» և 
այդպիսով Բ. դռան առջև ապստամբություն հրահրողի պատասխանատվությունն 
իր վրայից թոթափել20: 

1821թ. մարտ 27-ին Իպսիլանտին իր ջոկատով նույնպես մտավ Բուխարեստ, 
որտեղ նրա և Վլադիմիրեսկուի հանդիպման ժամանակ ի հայտ եկան լուրջ հա-
կասություններ: Իպսիլանտիի համար Դանուբյան իշխանություններում 
ապստամբության իրողությունը ընդամենը սուլթանական իշխանության աչքին 
շեղող մանևր էր ծառայելու, որպեսզի հնարավորություն ստեղծվի հիմնական 
գործողությունները ծավալել Հունաստանում: Նրան խորթ էին վալախ ժողովրդի 
ազգային զգացումները և սոցիալական պահանջները, որոնք լուրջ դրդապատճառ 
էին ապստամբության համար: Իր հերթին Թ.Վլադիմիրեսկուն մտադիր չէր իր 
գլխավորած ազգային համաժողովրդական շարժումը որպես գործիք ծառայեցնե-
լու հույների ազգային խնդիրների լուծման գործին: Նրան հատկապես ան-
հանգստացնում էր հույների պատճառով թուրքերի հետ անժամանակ բախման 
հեռանկարը, ուստի ձգտում էր ամեն գնով հասնել այն բանին, որ Ա.Իպսիլանտիի 
զորքերը շուտափույթ հեռանան Վալախիայից: 

1821թ. ապրիլի 8-ին Թ. Վլադիմիրեսկուի և Ա.Իպսիլանտիի միջև փոխզիջու-
մային համաձայնություն կայացվեց, ըստ որի՝ նրանց երկուսի ուժերը գործելու 
էին միմյանցից առանձին. Իպսիլանտիի իշխանության ներքո էին Վալախիայի 
լեռնային շրջանները, իսկ Թ.Վլադիմիրեսկուի տրամադրության տակ էին հար-
թավայրերը: Չնայած կայացած պայմանավորվածությանը՝ այնուամենայնիվ եր-
կու չափազանց հավակնոտ գործիչների միջև սկիզբ առած տարաձայնություննե-
րը գնալով ավելի էին սրվում: Դա հատկապես ակնառու դարձավ, երբ Իպսիլան-
տին Օլտենիայում իր իշխանությունն ամրապնդելու նպատակով սկսեց  Վլադի-
միրեսկուի կողմից նշանակված առանձին տեղերի կառավարիչներին փոխարի-
նել իր մարդկանցով, իսկ նրա զորքերը ամբողջ երկրամասում թալանչիական ու 
վայրագ գործողություններ իրականացրին21: 

Ղ.Հովնանյանը ապստամբների միջև ծագած երկպառակությունները պայ-

                                                                 
19 Краткая история Румынии, стр.145. 
20 Այվազովսկի Գ., Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան, հ. Բ, էջ 524: 
21 И.-А. Поп, И. Болован, Указ. Соч., стр.420,  Краткая история Румынии, стр.149. 
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մանավորում է վալախների՝ հույն «եկեղեցականաց» և «իրենց մեջ ապրող երեւելի 
յոյներու դեմ ունեցած ատելութիւնը», որի պատճառով «սկսան զանոնց հալածել 
ու մերժել»: Ղ.Հովնանյանի կարծիքով, այդ «ատելութիւնը նոյնիսկ բանակն ալ 
մտաւ»22: Ապստամբության պառակտման գլխավոր մեղավորը համարելով 
Ա.Իպսիլանտիին՝ Ղ.Հովնանյանը գտնում է, որ թեև վերջինս «ասանկ մեծ գործք 
ձեռք զարկած էր», սակայն այնպիսի «գեշ ընթացք բռնեց», որն անխուսափելիորեն 
հանգեցնելու էր «անյաջող ելքի»: Նա Իպսիլանտիի գլխավոր  սխալներից մեկը 
համարում է այն, որ « քաջ պաշտոնակալներուն տեղ «զինքն շողոքորթել գիտցող-
ները առաջ կը տաներ» և այդպիսով «ամէնեն սիրտն իրմէ կը հեռացներ»: 
Ղ.Հովնանյանի կարծիքով, Վալախիայում Ա.Իպսիլանտիի «անգործութեան» 
պատճառով «զորաց և ժողովրդեան եռանդը կը նուազեր», իսկ մյուս կողմից՝ ռու-
մինների և հույների «երկպառակութիւնները կը սաստկանային»:23 Ղ.Հովնանյանն 
այս անկողմնակալ վերլուծությամբ իր հստակ դիրքորոշումն է արտահայտում 
հույն և ռումին ժողովուրդների ծավալած հակաօսմանյան ազատագրական պայ-
քարի նկատմամբ: Սկսված շարժումը նա համարում է «մեծ գործք» և ցավ է ապ-
րում, որ դրա բարեհաջող ավարտին հասնելու համար ապստամբները պատշաճ 
լրջություն չեն ցուցաբերում ու զբաղված են պայքարը «տկարացնող» երկպառա-
կություններով: 

Ալեքսանդր Իպսիլանտին թեև մտավ Վալախիա, սակայն Թ.Վլադիմիրես-
կուն հրաժարվեց էտերիականների հետ հետագա համագործակցությունից, և 
1821թ. ապրիլի վերջին Կրայովայում սուլթանական ֆերման հրապարակվեց, 
որով օսմանյան սուլթան Մահմուդ II-ը (1808-1839) զենքը վայր դնելու և ցրվելու 
դիմաց ապստամբներին խոստանում էր ընդհանուր ներում շնորհել24: Ապստամբ-
ներից շատերը միամտություն ունեցան հավատալու սուլթանական խոստմանը և 
կատարելու նրա պահանջը, սակայն շատ ժամանակ չպահանջվեց համոզվելու 
դրա կեղծության մեջ: Մայիսի 13-ին թուրքական զորքերը ներխուժեցին Մոլդովա 
և Վալախիա ու մոտեցան Վալախիայի կենտրոն Բուխարեստին: Թ.Վլադիմիրես-
կուն առանց մարտի իր ուժերով նահանջեց Օլտենիա՝ ապավինելով այնտեղի լավ 
պաշտպանված ամրոցներին: Նրա նահանջն ամենևին չէր նշանակում թուրքերի 
դեմ պայքարից հրաժարում: Օլտենիայից կոչով դիմելով պանդուրներին՝ նա 
ասում էր, որ ինքը կվերադառնա «քրիստոնյա եղբայրներով» համալրված, որպես-
զի հարկ եղած դեպքում իրենց «հրանոթները լիցքավորեն թուրքական մսով»25: 

1821թ. մայիսի 28-ին Սիլիստրիայի փաշան առանց մարտի գրավեց Բուխա-
րեստը՝ դաժան հաշվեհարդար տեսնելով խաղաղ բնակչության հետ, որին զոհ 

                                                                 
22 Հ. Ղևոնդ վ. Հովնանեան, նշվ. աշխ., հ. Դ, էջ 76: 
23 Նույն տեղում: 
24 Новичев А. Д., История Турции, Т II. , Новое время, Часть первая, Ленинград, 1968 , стр. 111. 
25 История Румынии, Под. ред. М. Роллера, пер. с. рум., М. 1950, стр. 254, Краткая история 

Румынии, стр.149. 



– 157 – 

գնացին ոչ միայն վալախներ, այլև այնտեղ բնակվող այլ ազգություններ, այդ 
թվում՝ նաև հայեր26: 

Թուրքական զորքերի՝ Դանուբյան իշխանություններ ներխուժման և նրանց 
հաշվեհարդարի  մասին Գ.Այվազովսկին գրում է. «Յամսեանն մայիսի մխեցան 
օսմանենանք ի Մօլտաւիա եւ ի Վլահս, եւ հարին խորտակեցին ի զանազան տե-
ղիս զզօրս ապստամբաց»27: Նրա կարծիքով, թուրքերին հաջողվեց հեշտությամբ  
կոտրել ապստամբների դիմադրությունը, «քանզի զորավարք սոցա չէին ինչ միա-
բանք ընդ իրարս»28: 

Ապստամբության ձախողումը Իպսիլանտիի և Թուդորի միջև եղած երկպա-
ռակություններով է պայմանավորում նաև Ա.Գալֆայանը, որի կարծիքով, երբ մա-
յիսին թուրքական կանոնավոր զորքերը ներխուժեցին Մոլդովա և Վալախիա, 
«շատ տեղեր ապստամբները ջարդեցին անոնց անմիաբանութեանը պատճա-
ռով»29: 

Ղ.Հովնանյանի համոզմամբ Ա.Իպսիլանտիի անգործությունը պայմանավոր-
ված էր նրանով, որ սպասում էր, թե շուտով իր «ղրկած գործակալների» միջոցով 
համաբալկանյան «յեղափոխութիւն» կբռնկվի30: Սակայն նրա սպասելիքները չար-
դարացան: Սուլթանին հատկապես անհանգստացնում էին Վալախիայում «պա-
տահածները», որի մեջ, ըստ Հովնանյանի, Բ. դուռը տեսնում էր «Ռուսիայի ձեռ-
քը», որը, փորձելով օգտվել Բալկաններում ծայր առած խառնակություններից, 
ցանկանում էր «իր բանակները Տաճկաստան քալեցներ»31: Ղ.Հովնանյանը ճիշտ է 
ներկայացնում Ռուսաստանի ակնկալիքն այս տարածաշրջանում, որը ձգտում էր 
իր քաղաքական ազդեցությունը մեծացնել «Եվրոպայի հիվանդ մարդու» նկատ-
մամբ: 

 1821թ. մայիսին օսմանյան զորքերի հարձակումն ու առաջխաղացումը դեպի 
Դանուբյան իշխանություններ Թ.Վլադիմիրեսկուի կամավորականների շարքերում 
հանգեցրեց կազմալուծման: Նրա կողմնակիցներից շատերը, որոնք տրամադրված 
էին ավելի վճռական գործողությունների ընդդեմ թուրքերի, անցան Ա.Իպսիլանտիի 
կողմը32: Բանակում կարգապահության բարձրացման ուղղված արտակարգ 
խստություններն իրենց հերթին մեծացրին Թուդորի դեմ դժգոհողների քանակը: Նա 
ձերբակալվեց իր վաղեմի ընկերոջ և զինակցի՝ էտերիական կապիտան Յորդակե 
Օլիմպիոտի կողմից և մայիսի 27 (հունիսի 7)-ին մահապատժի ենթարկվեց:  

                                                                 
26 Քոլանջյան Ս., Հայերեն նորահայտ վավերագրեր Բալկանյան ժողովուրդների 1821թ. 

Ազգային-ազատագրական շարժումների մասին, «Բանբեր Երևանի համալսարանի», 1971թ., 
թիվ 3, էջ 125: հմմտ. Новичев А. Д., История Турции, Т II. , стр. 111: 

27 Այվազովսկի Գ., Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան, հ. Բ, էջ 525: 
28 Նույն տեղում: 
29 Հ. Ամբրոսիոս  վ. Գալֆայեան, նշվ. աշխ., էջ 198: 
30 Հ. Ղևոնդ վ. Հովնանեան, նշվ. աշխ., հ. Դ, էջ 77: 
31 Նույն տեղում: 
32 Новичев А. Д., История Турции, Т II. , стр. 111. 
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Ղ.Հովնանյանը Իպսիլանտիի և Վլադիմիրեսկուի միջև հարաբերությունների 
նման տխուր վախճանի մեջ մեղադրում է վերջինիս, որը Իպսիլանտիի դեմ «դա-
վաճանութիւն նիւթեց»33: Նա գրում է, որ Վլադիմիրեսկուն «տաճկաց հետ բանակ-
ցելով՝ խոստացաւ, որ եթե զինքը Վալաքիայի իշխան ճանչնան, ինք զԻփսիլանդի 
իրենց ձեռքը կը մատնէ»34: Իպսիլանտին, այս բանն իմանալով, «աճապարեց զա-
նիկայ մեռցնել»35: Ղ.Հովնանյանի տեսակետը մոտ է ռումինական աղբյուրներին, 
որտեղ չի թաքցվում Թ.Վլադիմիրեսկուի կողմից օսմանյան իշխանությունների 
հետ համագործակցության և համաձայնության գալու փաստը36:  

1821թ. մայիսի 28-ին Ա.Իպսիլանտին հապճեպ լքեց Տիրգովիշտեն և ուղղու-
թյուն վերցրեց դեպի Օլտենիայի հյուսիս՝ ցանկանալով անցնել օսմանյան տիրա-
պետության սահմաններից դուրս գտնվող Տրանսիլվանիա: Սակայն ապստամբ 
ջոկատները թուրքական զորքին հանդիպեցին Դրեգեշանիի մոտ, որտեղ և հունի-
սի 7-ին տեղի ունեցած վճռական ճակատամարտում Իպսիլանտիի հիմնական 
ուժերը գլխովին ջախաջախվեցին: 

Ղ.Հովնանյանի համոզմամբ, Ա.Իպսիլանտիի կողմից Թ.Վլադիմիրեսկուի 
սպանության հետևանքով շարժումը «խիստ տկարացավ» և կանխորոշեց ապս-
տամբության պարտությունը: Նա նշում է, որ Դրագաշանի մոտ տեղի ունեցած 
մարտում ապստամբները թեև «քաջութեամբ կռվեցին, սակայն պարտություն կրե-
ցին, որի հետևանքով «քայքայուեցան ու ցրուեցան»37: Իպսիլանտիի մասին էլ 
իրավացիորեն38 գրում է, թե նա յուրայիններին «խաբելով Աւստրիայի երկիրները 
փախաւ», որտեղ, սակայն, «բռնւելով՝ վեց տարի Հունգարիայի Մունգաչ բերդը 
բանտարկուած մնաց»39: Հովնանյանը Ա.Իպսիլանտիի նմանօրինակ վարքագիծը 
պայմանավորում է նրա հաշվարկների ձախողմամբ, քանի որ սպասված ոչ մի 
տեղից «յուսացած օգնութիւնը չը կրցավ գտնել», իսկ Ռուսաստանից «ակնկալած 
պաշտպանութեան ու ձեռնտւութեան տեղ՝ տհաճութիւն ու յանդիմանութիւն» 
ստացավ, ինչի հետևանքով «խիստ նեղի եկավ»40: 

Մխիթարյան միաբանության անդամները Վալախիայի 1821թ. ապստամբու-
թյունը ընդհանուր առմամբ ներկայացրել են անկողմնակալ դիրքերից՝ հանդես 
գալով որպես  անաչառ  վավերագրողներ: Եթե Ա.Գալֆայանն ու Գ.Գովրիկյանը 
վալախական ապստմբությանն անդրադարձել են համեմատաբար հպանցիկ և 
այն դիտարկել սոսկ որպես հունական առավել ազդեցիկ ապստամբության մի 

                                                                 
33 Հ. Ղևոնդ վ. Հովնանեան, նշվ. աշխ., հ. Դ, էջ 78: 
34 Նույն տեղում: 
35 Նույն տեղում: 
36 См. И.-А. Поп, И. Болован, Указ. Соч., стр.420, История Румынии, Под. ред. М. Роллера, 

стр. 254. Georgescu V., The Romanian A History, p.103. 
37 Հ. Ղևոնդ վ. Հովնանեան, նշվ. աշխ., հ. Դ, էջ 78: 
38 Краткая история Румынии, стр.149. Новичев А. Д., История Турции, Т II., стр. 117-118. 
39 Նույն տեղում: 
40 Նույն տեղում: 
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մաս, ապա Գ.Այվազովսկին և Ղ.Հովնանյանը ռումինների ապստամբությունը դի-
տարկում են իբրև ինքնուրույն ազգային-ազատագրական ելույթ: 

Հայ հասարակական մտքի ազգային պահպանողական հոսանքը ներկայաց-
նող Մխիթարյանները ռումին ժողովրդի 1821թ. ազգային շարժմանը վերաբերվել 
են ընդգծված հետաքրքրությամբ, իսկ որոշ դեպքերում նաև չթաքցված համակ-
րանքով, քանզի այն ուղղված էր Օսմանյան կայսրության դեմ, որի լծի տակ հե-
ծում էր նաև հայ ժողովրդի մի հատվածը: 

 
 
 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Այվազովսկի Գ., Պատմութիւն Օսմանեան պետութեան, հ. Բ, Վենետիկ, 

1841թ.: 
2. Հ. Ամբրոսիոս վ. Գալֆայեան, Համառոտութիւն ժամանակակից պատմու-

թեան, Վենետիկ, 1851թ.: 
3. Հ. Գրիգոր վ. Գովրիկեան, Ընդհանուր պատմութիւն համառօտ, Վիեննա, 

1879թ.: 
4. Հ. Ղևոնդ վ. Հովնանեան, Պատմութիւն քաղաքականութեան եւրոպական 

տէրութեանց ընդհանրապէս, հ Դ, Վիեննա 1860թ.: 
5. Մովսիսյան Ֆ., XIX դարի առաջին կեսի եվրոպական ազագային-ազատա-

գրական շարժումները և հայ հասարակական միտքը, Ե., 2006թ.: 
6. Քոլանջյան Ս., Հայերեն նորահայտ վավերագրեր Բալկանյան ժողովուրդնե-

րի 1821թ. Ազգային-ազատագրական շարժումների մասին, «Բանբեր Երևա-
նի համալսարանի», 1971թ.: 

7. «Բազմավեպ», 1 սեպտեմբեր, թիւ 17: 
8. История Румынии, Под. ред. М. Роллера, пер. с. рум., М. 1950. 
9. Внешняя политика России XIX и начала XX века, том 6, М., 1962. 

10. И.-А. Поп, И. Болован, История Румынии, пер. с рум., М., 2005. 
11. Кючук-Кайнарджинский, Мирный договор между Россией и Турцией, 

www.hist.msu.ru/ER/Etext/FOREIGN/kuchuk.htm. 
12. Краткая история Румынии, Отв. ред. Виноградов В.М., М., 1987. 
13. Международные отношения на Балканах 1815-1830 гг., Отв. ред. В. Н. Виног-

радов, М., 1983. 
14. Новичев А. Д., История Турции, Т II. , Новое время, Часть первая, Ленинград, 

1968. 
15. Georgescu V., The Romanian A History, Ohio State University Press Columbus, 

1991. 
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Мхитаристы о валашском восстании 1821 г.Мхитаристы о валашском восстании 1821 г.Мхитаристы о валашском восстании 1821 г.Мхитаристы о валашском восстании 1821 г.    
Бернецян АрманБернецян АрманБернецян АрманБернецян Арман    

Резюме Резюме Резюме Резюме     
Ключевие слова: Ключевие слова: Ключевие слова: Ключевие слова: Мхитаристы, Дунайские княжества, Валахия, общественная 

мысль, восстание, освободительная борьба 
В XIX веке среди балканских народов валахи тоже  восстали против турецкого 

гнета. В это время Валахия и Молдавия входили в состав Дунайских княжеств. В 
1821 г. под руководством Тудора Владимиреску началось антитурецкое восстание. 
Армянская общественная мысль детально прокомментировала Валашское восста-
ние. Особо выделялись Мхитаристы, которые подробно рассказали о том, что 
произошло и не скрывали своего сочувствия к освободительной борьбе румынского 
народа против турок. 

 
 
 

TTTThe Mkhitarists about the Wahe Mkhitarists about the Wahe Mkhitarists about the Wahe Mkhitarists about the Wallachian Ullachian Ullachian Ullachian Uprising of 1821prising of 1821prising of 1821prising of 1821    
Bernetsyan ArmanBernetsyan ArmanBernetsyan ArmanBernetsyan Arman    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: the Mkhitarists, Danubian Principalities, Wallachia, public think, 

uprising, liberation struggle 
In the XIX century among the Balkan peoples the Wallachians also rebelled against 

the Turkish oppression. At this time Wallachia and Moldavia were part of the Danubian 
principalities. 1821 under the leadership of Tudor Vladimirescu anti-Turkish uprising 
began. Armenian public thought carefully and consistently commented on the 
Wallachian insurrection. Especially distinguished were the Mekitarists. They described 
in detail what happened and did not hide their sympathy for the liberation struggle of 
the Romanian people against the Turks. 
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Լեհահայերի դիվանագիտական առաքելություններն Լեհահայերի դիվանագիտական առաքելություններն Լեհահայերի դիվանագիտական առաքելություններն Լեհահայերի դիվանագիտական առաքելություններն 
Արևելքում 16Արևելքում 16Արևելքում 16Արևելքում 16----17171717----րդ դարերումրդ դարերումրդ դարերումրդ դարերում    

Խաժակյան ՎաչագանԽաժակյան ՎաչագանԽաժակյան ՎաչագանԽաժակյան Վաչագան    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. թարգմանիչ, դեսպան, դիվանագետ, պատվիրակու-
թյուն, առաքելություն, դիվանագիտական հարաբերություններ, պայմանագիր, 
բանակցություններ վարել, դաշնակից, լեհական արքունիք 

Լեհաստանում 13-14-րդ դարերից ի վեր բնակվել են մեծ թվով հայեր, որոնց 
լեհական իշխանությունները շնորհել են իրավունքներ և արտոնություններ: 
Դրանց շնորհիվ հայերը կարողացել են ոչ միայն գոյատևել, այլև գործուն մաս-
նակցություն ունենալ այդ երկրի քաղաքական, տնտեսական, ինչպես նաև մշա-
կութային կյանքին և դրանով իսկ խոշոր դերակատարում ունենալ1: 

Լեհ արքաները, նկատի ունենալով հայերի ընդունակությունները և բարե-
խղճությունը, հաճախ նրանց դիվանագիտական պատասխանատու պաշտոններ 
են վստահել: 

Լեհաստանում բնակվող հայերը տիրապետել են արևելյան, մասնավորա-
պես՝ թուրքերեն և պարսկերեն լեզուներին: Նրանք ծանոթ են եղել Թուրքիայի և 
Իրանի տնտեսությանը, կենցաղին, բարքերին, ինչպես նաև գործնական լայն կա-
պեր են ունեցել այնտեղ: Հաշվի առնելով այդ հանգամանքը՝ լեհական կառավա-
րությունը դիվանագիտական պատասխանատու և վտանգավոր առաքելություն-
ները դեպի Արևելքի երկրներ հանձնարարել է բացառապես հայերին: Որպես ըն-
դունված կարգ՝ Արևելք մեկնող նման պատվիրակությունները գլխավորում էին 
լեհ մագնատները, սակայն սովորաբար նրանց մշտապես ուղեկցում էր հայազգի 
պաշտոնական թարգմանիչը2: Լեհական իշխանությունների կողմից հայերին այդ-
օրինակ պատասխանատու առաքելություններ վստահելու գործում մեծ նշանա-
կություն ունեին ոչ միայն վերջիններիս լեզվական ունակությունները, այլև այն 
հանգամանքը, որ, լեհերի համոզմամբ, հայերը նվիրված են իրենց երկրին, որտեղ 
նրանք բնակվում են: Լեհահայերն իրենց հերթին նույնպես ձգտում էին պատվով 
կատարել դիվանագիտական ծառայությունը, որը, ըստ էության, նրանց բերում էր 
արտոնություններ, մենաշնորհներ, ընդհուպ մինչև ազնվականի տիտղոսը: 

Սկսած 14-րդ դարից՝ Լեհաստանում քաղաքային շուկայի թարգմանչի պաշ-
տոնը համարվում էր դիվանագիտական կարևոր պաշտոն, որը նույնպես հայերն 
էին զբաղեցնում3: Արևելյան լեզուներ իմացող մի քանի թարգմանիչ ունենալու 

                                                                 
1 Տե՛ս Ժակ դը Մորգան, Հայ ժողովրդի պատմություն, Պոսթըն, 1947, էջ 369-370: 
2 Гробовецкий В.В. Армянские поселения – В сб.: Исторические связи и дружба 

украинского и армянского народов. Ер., 1961, с. 47. 
3 Ի.Ա. Լիննիչենկո, Լեհաստանի և արևմտյան-հարավային Ռուսիայի հայերը, Մոսկվա, 

1894, էջ 29-30: 
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անհրաժեշտությունը պայմանավորում էր լեհական պետության՝ Արևելքի 
երկրների հետ ունեցած առևտրական հարաբերությունների ընդլայնումը: Կենտ-
րոնական Եվրոպայի և Արևելքի միջև ապրանքափոխանակությունը կատարվում 
էր Լեհաստանի խոշոր քաղաքների վրայով: Թուրքիայի և Իրանի տարբեր քա-
ղաքներից այդտեղ էին գալիս բազմաթիվ վաճառականներ, որոնք չգիտեին լեհե-
րեն: Այդ գործում լեհական իշխանություններին դարձյալ օգնության էին գալիս 
հայերը4: Քաղաքային շուկայի թարգմանչի պարտականությունն էր ոչ միայն 
հսկել առևտրի նորմերի պահպանումն ու տոնավաճառի կանոնները, այլև աչա-
լրջորեն հետևել, որ վաճառականի դիմակի ներքո թաքնված որևէ օտարեկրյա 
գործակալ մուտք չգործեր Լեհաստան: 

Պահպանվել է մի հետաքրքիր վավերագիր, որի շնորհիվ կարելի է պատկե-
րացում կազմել քաղաքի թարգմանչի պարտականությունների մասին: Դա Լվով 
քաղաքի իշխանությունների ու հայազգի Նիկոլայ Բայդուլովիչի միջև 1657թ. 
կնքված պայմանագիրն է: Ըստ այդ պայմանագրի` թարգմանիչը պարտավոր էր 
ճանաչել քաղաք ժամանած օտարերկրյա բոլոր վաճառականներին, հայտնաբե-
րել գործակալներին և նրանց մասին հայտնել քաղաքի իշխանություններին: Լվով 
ժամանող և այնտեղից մեկնող բոլոր արևելյան վաճառականները պետք է ներկա-
յանային գլխավոր թարգմանչին: 

Նիկոլայ Բայդուլովիչը վայելում էր լեհական իշխանությունների մեծ վստա-
հությունը և հարգանքը5: 1667թ. նա արքայական հետման Իերոնիմ Ռադզեևսկու 
գլխավորած պատվիրակության հետ որպես թարգմանիչ մեկնում է Օսմանյան 
կայսրություն և հաջողությամբ կատարում իրեն հանձնարարված առաքելությու-
նը: Դրա համար լեհական թագավորը նրան ցմահ նշանակում է թարգմանիչ և 
շնորհում ազնվականի տիտղոս6: 

Պետք է նշել, որ 16-րդ դարից սկսած՝ լեհահայերին վստահում էին ոչ միայն 
թարգմանիչների, այլև սուրհանդակների, դեսպանորդների և նույնիսկ «մեծ» և 
«կրտսեր» դեսպանների պարտականություններ և այլն7: Լեհաստանն արևմտա-
եվրոպական որոշ պետությունների նման մինչև 18-րդ դարն ուներ դեսպանների 
երկու աստիճան՝ «մեծ» և «կրտսեր»: Նրանց իրավունքներն ու լիազորությունները 
նույնն էին, տարբերությունը սոսկ դեսպանին ցույց տրվող ընդունելությունների 
ճոխության ու մեծարանքների մեջ էր: 

Հայերը հատկապես վառ էջ են գրել Արևելքում լեհական դիվանագիտական 
ծառայության պատմության մեջ 16-17-րդ դարում, երբ Լեհաստանի գրեթե ողջ 

                                                                 
4 Նույն տեղում, էջ 30: 
5 Մ. Բժշկեան, Ճանապարհորդութիւն ի Լեհաստան, Վենետիկ, 1839թ., էջ 142: 
6 Նույն տեղում, էջ 143: 
7 Ֆ.Ք. Զախարիասևիչ, Տեղեկագիր Լեհաստանի հայերի մասին, Ս.-Պետերբուրգ, 1842թ.,  

էջ 123: 
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արևելյան առևտուրը գտնվում էր հայերի ձեռքին8, և առանձնապես աշխուժացել 
էին Լեհաստանի կապերը Մերձավոր Արևելքի երկրների հետ: 

Ուշագրավ դեմք է եղել Սեֆեր Մուրատովիչը: Նրա գործադրած ջանքերի 
շնորհիվ 17-րդ դարի սկզբին անմիջական կապեր են ստեղծվել Լեհաստանի և 
Իրանի միջև9: 1602թ. Ռեչ Պոսպոլիտայի գահակալ Սիգիզմունդ III Վազան (1587-
1632թթ.) նրան արևելյան ապրանքներ գնելու պատրվակով ուղարկում է Իրան: Իր 
կատարած ուղևորության մասին Ս.Մուրատովիչը նկարագրել է «Հաշվետվու-
թյուն» խորագիրը կրող լեհերեն գրված հուշագրության մեջ, որը հրատարակել է 
18-րդ դարի լեհահայ մտավորական Յուզեֆ Էպիֆան Մինասովիչը10: 

Հուշագրության բովանդակությունը վկայում է, որ Ս.Մուրատովիչը, առևտրա-
կան հանձնարարություններից զատ, ունեցել է նաև այլ առաջադրանքներ: 
Առևտրական ներկայացուցչի նրա դերը թելադրված էր արտաքին քաղաքական 
նկատառումներով: Բանն այն է, որ պարսից շահ Աբբաս I-ը, որը Եվրոպայում դաշ-
նակիցներ էր փնտրում Թուրքիայի դեմ, 1599թ. պատվիրակություն է ուղարկում Լե-
հաստանի թագավոր Սիգիզմունդ III-ի և Հռոմի Կղեմենտիոս VIII պապի մոտ: Բայց 
պատվիրակությունը Լեհաստան չի հասնում: Ռուսական կառավարությունը պատ-
վիրակությանը ճանապարհ չի տալիս, որովհետև ձգտում էր համաձայնության գալ 
Թուրքիայի հետ ընդդեմ Լեհաստանի: Իրան պատվիրակություն ուղարկելու Հռոմի 
պապի փորձը ևս հաջողությամբ չի պսակվում: Ահա թե ինչու Սիգիզմունդ III-ը 
որոշում է վաճառական Սեֆեր Մուրատովիչին ուղարկել Իրան՝ հյուսիսային 
երթուղու փոխարեն ընտրելով հարավային երթուղին: 

Ժամանակակիցների վկայությամբ` Ս.Մուրատովիչը եղել է կիրթ անձնավո-
րություն, տիրապետել է դիվանագիտական վարվելաձևին, գիտեր պարսից ար-
քունիքի բարքերը11: Նա լավ է կողմնորոշվել նաև քաղաքական իրադրության մեջ: 
Նա կարողանում է շահին համոզել բարեկամական հարաբերություններ հաստա-
տել լեհական թագավորի հետ: Իր վարվելակերպով, գիտելիքներով, ինչպես նաև 
շահի հարցադրումներին տված սպառիչ պատասխաններով Ս.Մուրատովիչը կա-
րողանում է շահել Աբբաս I-ի համակրանքը և հասնել այն բանին, որ շահը խոս-
տանում է պատվիրակություն ուղարկել Լեհաստան: 

Իրանի հետ 17-րդ դարի սկզբին դիվանագիտական հարաբերություններ 
հաստատելը Լեհաստանի համար, անշուշտ, դյուրին գործ չէր: Այդ ժամանակ 
Եվրոպայում հասունանում էր հակաթուրքական դաշինք ստեղծելու գաղափարը, 

                                                                 
8 Ղ. Ալիշան, Կամենեց. տարեգիրք հայոց Լեհաստանի և Ռումենիոյ, Վենետիկ, 1898, էջ 54: 
9 Ի.Ա. Լիննիչենկո, նշվ. աշխ., էջ 42-43: 
10 Ֆ.Ք. Զախարիասևիչ, նշվ. աշխ., էջ 137: 
11 Ի.Ա. Լիննիչենկո, նշվ. աշխ., էջ 47: 
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և այդ դաշինքի մեջ Իրանին ներգրավելու խնդիրն ուներ մեծ նշանակություն12: 
Ս.Մուրատովիչի առաքելությունը պսակվում է հաջողությամբ. Սիգիզմունդ III-ը 
նրան շնորհում է Լեհաստանի հայ գաղութների ավագի պաշտոնը, որը վարում է 
մինչև 1652թ.: 

17-րդ դարի լեհահայ հայտնի դիվանագետներից էր Բետրոս Գրեգորովիչը, 
որի վերաբերյալ սակավ տեղեկություններ են պահպանվել: Հայտնի է, որ նա լայն 
կապեր է ունեցել ոչ միայն Լեհաստանի, այլև Ավստրիայի, Թուրքիայի և այլ 
երկրների արքունիքներում: Նա զբաղվել է նաև ֆինանսական գործունեությամբ13: 

Վերոնշյալ ժամանակաշրջանում լեհական դիվանագիտության առավել 
բարդ ու դժվարին բնագավառը Թուրքիայի հետ ունեցած հարաբերություններն 
էին, քանի որ Թուրքիայի և նրա վասալների ագրեսիայի սուր ծայրն ուղղված էր 
Լեհաստանի դեմ14: Լեհ-թուրքական մշտական պատերազմները 17-րդ դարում 
մեծ ճկունություն էին պահանջում լեհ դիվանագետներից: Հակաթուրքական 
դաշինք ստեղծելու գործում լեհական իշխանություններն ապավինում էին նաև 
լեհահայերին՝ ի դեմս նրանց տեսնելով դաշնակիցների: Եվ Լեհաստանի հայ հա-
մայնքն արդարացնում էր այդ հույսերը՝ դրանով իսկ նպատակ ունենալով առա-
վելապես օգնել հայ ժողովրդի ազատագրական պայքարին: Դրա համար էլ հա-
ճախ Կոստանդնուպոլիս էին ուղարկում հայերի քաղաքական և ռազմական 
կարևոր առաքելություններ կատարելու կամ Լեհաստանին անհրաժեշտ տեղե-
կություններ հայթայթելու նպատակով: 

Սիգիզմունդ III-ի և նրա հետնորդ ավագ որդու՝ Վլադիսլավ IV Վազայի 
(1632-1648թթ.) հովանավորությունը վայելող հայազգի Սերեբկովիչների ընտանի-
քից են սերում մի քանի անվանի դիվանագետներ և թարգմանիչներ: Այդ տոհմի 
ամենաականավոր ներկայացուցիչն է Կրիշտոֆ (Խաչատուր) Սերեբկովիչը15: 

Լեհաստանի և Թուրքիայի միջև 1620թ. սկսված պատերազմն ավարտվեց 
1621թ. հոկտեմբերի 9-ին Խոտինի մոտ կնքված հաշտությամբ: Այդ հաշտության 
պայմանագրի նախնական պայմանները մշակվել էին հենց այդտեղ, իսկ պայմա-
նագիրն ամբողջությամբ թուրքական սուլթանից պետք է բերեր լեհական դես-
պանն ավելի ուշ: Այդ նպատակով Կոստանդնուպոլիս է ուղարկվում «մեծ» դես-
պան լեհ իշխան Կրիշտոֆ Զբարսկին16: Սակայն շուտով պարզվում է, որ նրա բե-
րած տեքստում կային բազմաթիվ անճշտություններ, ինչպես նաև Լեհաստանին 
ոչ ձեռնտու կետեր: 

                                                                 
12 История Польши: в 3-х т. Т. 1. Под. ред. В.Д. Королюка, И.С. Миллера, П.Н. Третьякова, 

М., 1956, с. 243. 
13 Մ. Բժշկեան, նշվ. աշխ., էջ 150: 
14 История Польши, т. 1, с. 175. 
15 Ի.Ա. Լիննիչենկո, նշվ. աշխ., էջ 84: 
16 История Польши, т. 1, с. 254. 
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Դրանք վերացնելու նպատակով Թուրքիա է ուղարկվում նոր պատվիրակու-
թյուն, բայց այս անգամ արդեն լեհ իշխանի փոխարեն որպես «կրտսեր դեսպան» 
ուղարկվում է Կրիշտոֆ Սերեբկովիչը, որը լվովցի հայ էր17: 

Կրիշտոֆ Սերեբկովիչին հանձնարարվում է դժվարին և ոչ այնքան հաճելի 
առաքելություն՝ լեհ-թուրքական պայմանագրի տեքստի փոփոխումը: Մինչ այդ 
Կ.Սերեբկովիչն իշխան Կ.Զբարսկու հետ Կոստանդնուպոլիս էր մեկնել որպես 
թարգմանիչ, բազմիցս եղել էր այնտեղ՝ որպես պաշտոնական անձ և ոչ պաշտո-
նական գործակալ: Շնորհիվ իր խելամտության ու ճկունության՝ Կ.Սերեբկովիչին 
հաջողվում է բերել պայմանագրի նոր տեքստը, որն ընդունելի էր լեհական կողմի 
համար: Նրա գործունեությունը, Լեհաստանին մատուցած ծառայությունները 
նշվում են լեհական իշխանությունների կողմից18: 

Սերբկովիչների տան մեկ այլ ներկայացուցիչ՝ Ստեֆան Սերեբկովիչը, Սի-
գիզմունդ III-ի օրոք դիվանագիտական պարտականություններ էր կատարում 
Բարձրագույն դռանը, իսկ հետագայում դարձավ Վլադիսլավ IV-ի քարտուղարը19: 

Լեհաստանում 17-րդ դարի կեսերին հայտնի դիվանագետ էր հայազգի 
Պ.Ռոմաշկևիչը20, որին բազմիցս ուղարկում են Թուրքիա՝ Լեհաստանին անհրա-
ժեշտ տեղեկություններ հավաքելու: Տեղեկությունները նա քաղում էր թուրք պաշ-
տոնյաների հետ ունեցած անձնական շփումներից, որոնք երբեմն լրացնում էր իր 
անձնական դիտարկումներով: Լեհական արքունիքը հաճախ էր օգտվում Պ.Ռո-
մաշկևիչի ծառայություններից՝ նրան որպես իր ներկայացուցիչ ու թարգմանիչ 
մասնակից դարձնելով գերիների փրկագնման գործին: 

Չնայած լարված իրադրությանը՝ 17-րդ դարի 50-ական թթ., երբ Ղրիմի խանը 
նախապատրաստվում էր Լեհաստանի դեմ պատերազմի, Պ.Ռոմաշկևիչին ևս 
ուղարկում են Բախչիսարայ: Այդ համարձակ ու վճռական մարդուն հաջողվում է 
ելք գտնել ամեն մի դժվարին կացությունից: Լեհ հետման Միկոլա Պոտոցկին 
գերեվարվել էր Ղրիմի խանի կողմից21: Թաթարները հետմանի համար 
պահանջում էին մեծ փրկագին, որը հնարավոր չէր միանգամից վճարել: Այդժամ 
թաթարները, ազատ արձակելով հետմանին 1650թ., մնացած գումարի դիմաց 
պատանդ են վերցնում Մ.Պոտոցկու որդի Ստեֆանին: Պատանդին փախցնելու 
Ռոմաշկևիչի փորձը ձախողվում է, և նա դրա համար հատուցում է հյուծիչ բան-
տարկությամբ: Սակայն ազատվելուց հետո նա դարձյալ կատարում է քաղաքա-
կան, առևտրական ու ֆինանսական տարաբնույթի հանձնարարություններ22: 

                                                                 
17 «Ասպարեզ», Ֆրեզնո, 26.06.1936: 
18 Նույն տեղում: 
19 Ֆ.Ք. Զախարիասևիչ, նշվ. աշխ., էջ 142: 
20 «Հանդէս ամսօրեայ», Վիեննա, 1926, էջ 237-238: 
21 История Польши, т. 1, с. 279. 
22 «Հանդէս ամսօրեայ», էջ 239: 
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Լեհաստանում հայտնի դեմք էր հայ համայնքի պետ, մեծահարուստ վաճա-
ռական ու նկարիչ Կրիշտոֆ (Ավետիք) Զախնովիչը23: 1648թ., երբ Ուկրաինայի 
հետման Բոգդան Խմելնիցկու զորքերը պաշարել էին Լվովը, նրան՝ որպես հայ 
համայնքի ներկայացուցիչի, հինգհոգանոց պատվիրակության կազմում ուղարկե-
ցին թաթարների հետ դաշնակցած կազակների զորակայանը: Հայ համայնքի վե-
րաբերմունքը Բ.Խմելնիցկու գլխավորած ազատագրական շարժման նկատմամբ 
բացասական էր, քանի որ այն գործում էր Թուրքիայի վասալի՝ Ղրիմի խանի հետ 
դաշնակցած: Հարկ է նշել, որ հայության համար պայքարը Թուրքիայի դեմ ուներ 
առաջնակարգ նշանակություն, և հայ համայնքի վերաբերմունքն այս կամ այն 
իրադարձությանն ու երևույթին մշտապես պայմանավորված էր նրանով՝ արդյոք 
այն ուղղված է Թուրքիայի դեմ, թե ոչ: 

Կ.Զախնովիչն իրեն հատկապես լավ է դրսևորում Բ.Խմելնիցկու և թաթարա-
կան խան Թուղայ-բեկի հետ Լվովի պատվիրակության վարած բանակցություննե-
րում: Միաժամանակ նա կատարում է թարգմանչի դեր: Զախնովիչի դիվանագի-
տական հմտության շնորհիվ հաջողվում է նվազագույնի հասցնել այն ռազմատու-
գանքը, որ լվովցիները պետք է վճարեին հակառակ կողմին: 

Երբ 1655թ. Բոգդան Խմելնիցկու զորքերը երկրորդ անգամ պաշարում են 
Լվովը, նրա հետ բանակցելու մեկնած և անսահմանափակ լիազորություններով 
օժտված պատվիրակության կազմում լինում է նաև Կ.Զախնովիչը24: Շնորհիվ Բ. 
Խմելնիցկու և նրա հաջորդի՝ Ուկրաինայի հետման Իվան Վիգովսկու հետ ունե-
ցած անձնական ծանոթության ու կապերի՝ տևական և դժվարընթաց բանակցու-
թյուններից հետո Կ.Զախնովիչին հաջողվում է ձեռք բերել շահավետ պայմաններ 
ու քաղաքը զերծ պահել գրոհից: 

Ուկրաինական զորքի հեռանալուց հետո Վլադիսլավ IV-ի հետնորդ Ռեչ 
Պոսպոլիտայի գահակալ Յան Կազիմիրը (1648-1668թթ.) թագավորական դեսպա-
նին և Կ.Զախնովիչին ուղարկում է Չեխրին՝ Բ.Խմելնիցկու հետ հաշտություն 
կնքելու25՝ ըստ էության նրան վստահելով այդչափ կարևոր և պատասխանատու 
գործը: 

Լեհահայերի՝ Ռեչ Պոսպոլիտայի քաղաքական կյանքին բերած գործուն 
մասնակցությունը հատկապես ցայտուն է դրսևորվում այն ժամանակաշրջանում, 
երբ ուժեղանում է Արևելյան և Կենտրոնական Եվրոպայի դեմ ուղղված թուրքա-
կան ագրեսիան: Ավելի քան 30 տարիների ընթացքում այդ զավթիչները պարբե-
րաբար ներխուժում էին Լեհաստանի տարածք, կողոպտում երկրի բնակավայրե-
րը: Արտաքին քաղաքական նման պայմաններում լեհական պետությունը ձգտում 
էր ստեղծելու հակաթուրքական լայն դաշնակցություն և դրա մեջ ներգրավել նաև 

                                                                 
23 Ի.Ա. Լիննինչենկո, նշվ. աշխ., էջ 81-82: 
24 История Польши, т. 1, с. 290. 
25 Там же, с. 288.   
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Իրանին26: 
Լեհ-իրանական բանակցություններում կարևոր դեր է կատարել լեհահայ 

հայտնի դիվանագետ Բոգդան (Աստվածատուր) Գուրդին (Գուրդեցկի)27: Նա Յան 
Կազիմիրի դեսպանն էր Իրանում 1668-1699թթ.: Բ.Գուրդին 1672թ. Ռուսաստա-
նում ձգտել է Թուրքիայի դեմ քաղաքական համագործակցություն ստեղծել Լե-
հաստանի, Ռուսաստանի և Իրանի միջև, կատարել է լեհական արքունիքի պա-
տասխանատու հանձնարարությունները: Դիվանագիտական գործունեություն է 
ծավալել նաև նրա եղբայրը՝ Փարսադան Գուրդեցկին, որը մասնակցել է լեհ-ռուս-
իրանական քաղաքական և տնտեսական հարաբերությունների բարելավման 
գործին, զբաղվել է նաև Հայաստանի ազատագրության խնդիրներով28: 

Ռեչ Պոսպոլիտայի հայտնի դիվանագետներից էր Սուլեյման Կոստանդին 
կոմս դե Սիրին29, որի նկատմամբ Լեհաստանի թագավոր Յան III Սոբեսկին 
(1674-1696թթ.) առանձնահատուկ վերաբերմունք է ունեցել: 

Կոմս դե Սիրին սեբաստացի հայ ընտանիքի զավակ էր30, եկել էր Լեհաստան 
դեռևս Յան Կազիմիրի օրոք: Եվրոպական ու արևելյան լեզուների փայլուն իմա-
ցությունը և դիվանագիտական ունակությունները հաշվի առնելով՝ նրան ծառա-
յության էին վերցրել արքունի գրասենյակում: Մի քանի տարի անց նա արդեն լե-
հական դեսպան էր Վիեննայում: Կոմս դե Սիրին պատասխանատու դիվանագի-
տական հանձնարարություններ է կատարել նաև Թուրքիայում, Ռուսաստանում, 
Իրանում և այլուր: 

1678թ. նրան ուղարկում են Մոսկվա ցար Ֆյոդոր Ալեքսեևիչի մոտ՝ Ռուսաս-
տանի և Ռեչ Պոսպոլիտայի միջև 1667թ. հունվարի 30-ին կնքված Անդրուսովյան 
զինադադարը վերահաստատելու31, որով ավարտվել էր ռուս-լեհական 1654-
1667թթ. պատերազմը: Նա երիցս լինում է Իրանում՝ պարսից շահին հակաթուր-
քական դաշինքի մեջ ներգրավելու նպատակով: Թեև նրան 1688թ. մի պահ հաջող-
վում է համոզել շահին, որ թուրքական հզորությունը տապալվել է 1683թ. Վիեն-
նայի մոտ նրանց կրած պարտությունից հետո, և որ շահին կվերադարձվեն Թուր-
քիայի գրաված տարածքները, այդուհանդերձ շահը հետագայում հրաժարվում է 
«Սրբազան դաշինքին» հարելու գաղափարից: 

Կոմս դե Սիրին դեռևս 1677թ. Կոստանդնուպոլսում եղած ժամանակ հանդի-

                                                                 
26 Там же, с. 319. 
27 Ա. Բախչինյան, Հայազգի գործիչներ: Հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը: 

Կենսագրական հանրագիտակ.- Եր., 2002, էջ 185: 
28 Նույն տեղում: 
29 Նույն տեղում, էջ 185-186: 
30 Ա.Գ. Աբրահամյան, Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության, Եր., 1964, 

էջ 220: 
31 Նույն տեղում, էջ 220-221: 
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պում է հայոց պատրիարք Հակոբ Ջուղայեցուն:32 
Ըստ Արշակ Ալպօյաճեանի` Լեհաստանի թագավոր Յան Սոբեսկին փոր-

ձում էր Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Նահապետ I Եդեսացուն համոզել դաշինք 
կնքել Հռոմի հետ և խոստանում էր վերականգնել հայոց պետականությունը33: 

Հանդիպելով Հակոբ Ջուղայեցուն՝ լեհական դեսպանը քննարկել է հայ ժո-
ղովրդի ազատագրության հարցը, որի վերաբերյալ գրավոր փաստաթղթեր չեն 
պահպանվել: Լեհական թագավորը, ըստ Ա. Ալպօյաճեանի, ունեցել է Թուրքիայի 
թիկունքում հայկական պետականությունը վերականգնելու ծրագիր: Այդ նպա-
տակով նա նամակագրական կապեր է հաստատել նաև Հակոբ Ջուղայեցու հետ:34 
Սակայն Յան Սոբեսկու 1699թ. անակնկալ մահն անկատար է թողնում այդ ծրա-
գիրը: Պետք է նշել, որ լեհ պատմիչները Յան Սոբեսկուն համարել են «հայերի մեծ 
բարեկամը»:35 

Կոմս դե Սիրին իր մահկանացուն կնքում է 17-րդ դարի վերջին Իրանում, 
որտեղ նա գտնվում էր որպես լեհական մշտական դիվանագիտական ներկայա-
ցուցիչ: 

16-17-րդ դարերում Լեհաստանում դիվանագիտական լայն գործունեություն 
են ծավալել նաև այլ հայորդիներ՝ Սիմեոն Պետրովիչը, Իվան Նիկորովիչը, Գրիգո-
րի Մեսասովիչը, Գասպար Շիմանսկի (որը եղել է նաև Լվովի գլխավոր թարգմա-
նը36) և ուրիշներ: Կատարելով լեհական իշխանությունների պաշտոնական կամ 
ոչ պաշտոնական կարևոր և պատասխանատու առաջադրանքները՝ նրանք ըստ 
արժանվույն գնահատվել են լեհ հասարակության կողմից: Լեհահայերն ազնվու-
թյամբ և հավատարմությամբ ծառայել են իրենց երկրորդ հայրենիքին՝ Լեհաստա-
նին, նպաստել մյուս երկրների հետ լեհական պետության քաղաքական, 
առևտրատնտեսական հարաբերությունների հաստատմանն ու զարգացմանը, 
ինչպես նաև մշակութային կյանքի առաջընթացին: 

    
    

        

                                                                 
32 Նույն տեղում, էջ 221: 
33 Ա. Ալպօյաճեան, Առաքելութիւն ի Հապէշստան ԺԷ դարուն (պատմական նշմար), 

Գահիրէ, 1946, էջ 64: 
34 Նույն տեղում: 
35 Ա.Գ. Աբրահամյան, նշվ. աշխ., էջ 216: 
36 Ա. Բախչինյան, նշվ. աշխ., էջ 191: 
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В XVI-XVII вв. в дипломатической сфере Польши свою лепту внесли 
представители армянской общины, деятельность которых была по достоинству 
оценена польским обществом. 

В статье делается попытка изучить и осветить деятельность некоторых 
наиболее известных дипломатических лиц армянского происхождения Польши в 
странах Востока данного периода. 
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In the 16-17th centuries a lot of Armenians were engaged in diplomatic activities in 
Poland by fulfilling the Polish government’s tasks. These activities were highly 
appreciated by the Polish society. 

The outstanding Polish-Armenian diplomats’ deeds in Eastern countries in the 
discussed century are illustrated in this article.  
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ՀայՀայՀայՀայ    համայնքիհամայնքիհամայնքիհամայնքի    կացությունըկացությունըկացությունըկացությունը    
ԼեհաստանիԼեհաստանիԼեհաստանիԼեհաստանի    ՀանրապետությունումՀանրապետությունումՀանրապետությունումՀանրապետությունում    

ՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյան    ՖելիքսՖելիքսՖելիքսՖելիքս        
ՄատինյանՄատինյանՄատինյանՄատինյան    ՀենրիՀենրիՀենրիՀենրի    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... հայեր, արտագաղթ, լեհահայեր, հին համայնք, նոր 

համայնք, ինտեգրում, սոցիալական կացություն, կայացում 
Լեհաստանում հայության հաստատվելու մասին    առաջին վկայությունները 

վերաբերում են 11-13-րդ դարերում նրանց արտագաղթին: Քշիշտոֆ Ստոպկայի 
կարծիքով, սկսած 14-րդ դարից՝ հայերի հոսքը դեպի Կիևյան Ռուսիա, Լեհաս-
տան և Լիտվա կապված էր այդ երկրների հետ հայ վաճառականների տնտեսա-
կան ակտիվ կապերով1: 17-րդ դարի երկրորդ կեսում, կապված Լեհաստանի 
տնտեսական անկման և լեհահայերի կաթոլիկացման քաղաքականության հետ, 
հայերն սկսեցին զանգվածաբար հեռանալ Ռեչ Պոսպոլիտայի հարավային 
սահմաններից2: 

Հայության արտագաղթի երկրորդ փուլը Լեհաստան կապված էր Երկրորդ 
համաշխարհային պատերազմից հետո գրավված արևելյան տարածքներից դեպի 
հետպատերազմյան Լեհաստանի սահմանները հայերի տեղափոխվելու հետ: 
Չկարողանալով պահպանել իրենց ազգային ինքնությունն ու մշակութային 
ավանդույթները՝ հայության մեծ մասը ժամանակին ուծացվեց և հայերենը 
մոռացավ3: Մինչ ԽՍՀՄ փլուզումը Լեհաստանում բնակվող մոտ 20 հազար հայեր 
ընդունում էին իրենց հայկական ծագումը4:  

Լեհաստան հայության արտագաղթի երրորդ փուլն ընդգրկում է հիմնակա-
նում 1990-1996թթ.: Ժամանակակից արտագաղթը պայմանավորված էր Հայաս-
տանում տեղի ունեցած այնպիսի իրադարձություններով, ինչպիսիք են Սպիտա-
կի ավերիչ երկրաշարժը, Ղարաբաղյան պատերազմը և Խորհրդային Միության 
փլուզումը: Այդ տարիներին կյանքի համար առավել բարենպաստ պայմանների 
փնտրտուքով Լեհաստան արտագաղթեցին բազմաթիվ հայեր Հայաստանից և 
նախկին խորհրդային հանրապետություններից: Արտագաղթած հայերի, ինչպես 
նաև Լեհաստանում ներկայիս հայկական համայնքի թվաքանակի վերաբերյալ 
ստույգ տվյալներ չկան: Լեհական ոստիկանության տվյալներով՝ 1995թ. հայերի 
թիվը կազմել է մոտ հարյուր հազար, իսկ պետական այլ ծառայությունների 
տվյալներով՝ 30-40 հազար5: Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի 

                                                                 
1 Տե'ս Stopka Krzystof, Kraków: Ormianie w Polsce Dawnej i Dzisiejszej, 2000, s. 19. 
2 Տե'ս Tadeusz Gromnicki. Ormjanie w Polsce, ich historja, prawa i przywileje. Warszawa, 

1889, s. 71-72; Բիշոֆ Ֆ., Լեհահայոց հին իրավունքը, Վիեննա, 1890, էջ 44: 
3 Տե'ս Մաչեյ Զոնբեկ, Հայերը Լեհաստանում, նոր համայնք (1990-2007), «Բանբեր Երևա-

նի համալսարանի», Հայագիտություն, Երևան, 2010, թիվ 1 (130), էջ 70: 
4 Տե'ս Մաթևոսյան Մ., Լեհաստանի հայ համայնքի դերը Հայաստան-Լեհաստան հարա-

բերությունների զարգացման գործում, «Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2013, 
թիվ 1, էջ 115-122: 

5 Մ. Զոնբեկ, Նշվ. աշխատ., էջ 75: 
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նախարարության տվյալներով՝ հայերի թիվը Լեհաստանում ներկայումս կազ-
մում է 40-80 հազար6: Նախարարությունը և Լեհաստանում ՀՀ դեսպանատունը 
հավաստի տվյալներ չունեն 1990-ական թվականներին Լեհաստան արտագաղ-
թած հայերի, ինչպես նաև հայկական ծագում ունեցող անձանց մասին: 2002թ. Լե-
հաստանում անցկացված մարդահամարի տվյալներով՝ իրենց ազգությամբ հայ 
ճանաչել են միայն 1100 մարդ, իսկ հայերենը որպես ազգային լեզու՝ սոսկ 872 
մարդ7: Լեհ ուսումնասիրող Մաչեյ Զոնբեկի տվյալներով՝ հայկական ծագում 
ունեցող անձանց թիվը Լեհաստանում կազմում է 8-15 հազար8: 2011 թվականին 
Լեհաստանի կենտրոնական վիճակագրական ծառայության անցկացրած ուսում-
նասիրության ընթացքում 3623 անձ իրեն համարել է հայկական ծագում ունեցող, 
այդ թվում՝ 2031-ը որպես միայն հայ9: Այս վիճակագրությունը բնավ չի համապա-
տասխանում իրական վիճակին: Բանն այն է, որ 1990-1996թթ. Լեհաստան արտա-
գաղթել են տասնյակ հազար հայեր, որոնց ստույգ թիվը հայտնի չէ ոչ Լեհաստա-
նի, ոչ էլ Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին: 

Լեհաստան մուտք գործած հայերի մի մասն այնտեղ չի հաստատվել և տե-
ղափոխվել է եվրոպական այլ երկրներ, ուստի հնարավոր չէ պարզել, թե իրակա-
նում որքան հայ է մնացել Լեհաստանում: 2000-ական թվականներին Լեհաստա-
նում բնակություն հաստատած հայերի թիվը նույնպես հայտնի չէ: Դա ունի իր 
պատճառները, քանի որ նախ՝ հայերի մի մասը Լեհաստանում ապրում է անօրի-
նական, հետևաբար հաշվառված չէ պետական որևէ մարմնում: Երկրորդ՝ լեհա-
կան ծառայությունների կարծիքով՝ Լեհաստան մուտք գործած հայերի զգալի 
մասն ունի Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Վրաստանի քաղաքացիություն և վիճա-
կագրական տվյալներով հանդես է գալիս որպես այդ երկրների քաղաքացի: Բա-
ցառված չէ, որ նրանցից շատերն ի սկզբանե հանդիսացել են այդ երկրների քա-
ղաքացիներ: Այնպես որ այս հանգամանքը նույնպես հնարավորություն չի տալիս 
հստակեցնել Լեհաստան արտագաղթած հայերի քանակը: 

Անկախ այն բանից, թե 1990-ական թվականներից մինչ օրս որքան հայեր են 
հաստատվել Լեհաստանում օրինական կամ անօրինական ճանապարհով, 
նրանք կազմում են ազգային փոքրամասնություն: Մաչեյ Զոնբեկի դիտարկմամբ՝ 
Լեհաստանում ազգային փոքրամասնության կարգավիճակ ստացած հայության 
համար հայ լինելն այլևս ազգային անկախության հարց չէ: Հայերն իրենց հիմնա-
կանում համարում են «լեհեր հայկական ծագումով» կամ «Լեհաստանի հայեր, 
ովքեր ունեն հայկական արմատներ»: Սրանք այն հայերն են, ովքեր պատկանում 
են հայ կաթողիկե եկեղեցուն10:  

                                                                 
6 Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ պաշտոնական կայք. www.mfa.am 
7 Տե'ս Լոջինսկի Ս. Հավասարություն և տարբերություն: Ազգային փոքրամասնություն-

ները Լեհաստանում 1989 թվականից հետո դեմոկրատական կարգուկանոնի մեջ, Վարշա-
վա, 2005, էջ 102-104: 

8 Մ. Զոնբեկ, Նշվ. աշխատ., էջ 71: 
9 Główny Urząd Statystyczny: Narodowy spis Powszechny Ludnoś i i Mieszkan  2011: 

http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/LUD_ludnosc_stan_str_dem_spo_NSP2011.pdf 
10 Մ. Զոնբեկ, Նշված աշխատ., էջ 71: 
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Երրորդ կամ ժամանակակից փուլում Լեհաստան գաղթած հայերը 
հիմնականում համարվում են փախստականներ և մեծ դժվարությամբ են ձեռք 
բերում քաղաքացիություն կամ նստակեցության իրավունք: Սկսած 1992թ.՝ 
Հայաստանից Լեհաստան արտագաղթած ավելի քան 5 հազար հայ դիմել է 
լեհական պետական ծառայություններին փախստականի կարգավիճակ ստանա-
լու խնդրանքով: Դրա համար որպես փաստարկ նրանք հիմնականում նշում էին 
Հայաստանի՝ պատերազմական վիճակում գտնվելը և իրենց սոցիալական ծանր 
կացությունը՝ հոսանքի, ջրի, գազի բացակայությունը: Այս փաստարկները բնավ 
հիմք չէին նրանց փախստականի կարգավիճակ շնորհելու համար, քանի որ չէին 
բխում 1951թ. Ժնևի բանաձևից: Որոշ հայեր այդպիսի կարգավիճակ ձեռք բերելու 
համար վկայակոչում էին Եհովայի վկաներ լինելը, թեպետ ոչ մի կերպ չէին կարո-
ղանում դա ապացուցել:  

Լեհաստանը հայերին թվում էր հարմար երկիր ապրելու և աշխատելու հա-
մար, քանզի մտածում էին, որ ռուսերենի իմացությունն իրենց այդ հնարավո-
րությունը կտա: Սակայն շատ շուտով պարզվեց, որ լեհերը հայերի հետ ռուսերե-
նով հաղորդակցվելու ցանկություն չունեն, իսկ պետական հաստատություն-
ներում շատ պաշտոնյաներ ու ծառայողներ, անգամ տիրապետելով ռուսերենին, 
գերադասում էին ռուսերենով չհաղորդակցվել: 

Փախստականի կարգավիճակ խնդրելով՝ հայերը նպատակ էին հետա-
պնդում օրինականացնել Լեհաստանում իրենց բնակությունը: Լեհական իշխա-
նությունները, դա լավ հասկանալով և առաջնորդվելով 1951թ. Ժնևի բանաձևով, 
հայերի դիմումները մերժում էին: Այսպես՝ 1992թ. փախստականի կարգավիճակ է 
ստացել 11 հայ, իսկ 10 մարդու շնորհվել է այսպես կոչված հանդուրժողական կա-
ցության իրավունք: Սկսած 1992թ.՝ ժամանակավոր կամ մշտական գրանցում է 
տրվել Հայաստանից արտագաղթած 3 հազարից ավել մարդու, իսկ Լեհաստանի 
քաղաքացիություն է ստացել ընդամենը 112 հայ: 1998թ. սկսած՝ փախստականի 
կարգավիճակ խնդրող հայերի թիվը կտրուկ պակասել է: Ներկայումս այդպիսի 
կարգավիճակ յուրաքանչյուր տարի տրվում է 20-40 հայի11:  

Լեհաստան անօրինական արտագաղթածների մի մասին լեհական իշխա-
նությունները երկրից արտաքսել են: Արտաքսված 3030 մարդուց 207-ը Հայաստա-
նի քաղաքացիներ են, նրանցից 119-ը արտաքսվել է Լեհաստանի սահմանի 
անօրինական հատման, 63-ը՝ անօրինական կացության, մյուսները այլ պատճառ-
ներով: Այս ցուցանիշով հայերը վիետնամցիներից հետո երկրորդն են12: Լեհաս-
տան անօրինական մուտք գործողների թիվը նվազեցնելու համար լեհական իշ-
խանությունները երեք անգամ հայտարարել են համաներում, որպեսզի նրանց 
հնարավորություն տրվի օրինականացնել իրենց բնակությունը: 2003թ. համանե-
րումից օգտվել է 1081, 2007թ. համաներումից՝ 421 հայ և 2012թ. համաներումից՝ 
707 հայ: Լեհական վիճակագրության համաձայն՝ առաջին երկու համաներումից 
օգտված արտասահմանցիների թվում մեծամասնություն կազմել են հայերը, իսկ 

                                                                 
11 Մ. Զոնբեկ, Նշված աշխատ., էջ 75: 
12 Նույն տեղում, էջ 76: 
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երրորդ համաներման ժամանակ նրանք եղել են թվով չորրորդը13: 
Ինչ վերաբերում է օրինական ճանապարհով Լեհաստան արտագաղթած 

հայերին, ապա պաշտոնական վիճակագրությունն այսպիսին է. 1994թ. Լեհաս-
տան մուտք է գործել 5 հազար, 1995թ.՝ 10 հազար, իսկ 1996թ.՝ 25 հազար հայ: Հե-
տագա տարիներին արտագաղթած հայերի թիվը նվազել է և 1997թ. կազմել է 15 
հազար, իսկ 1998թ.՝ 5 հազար: 1998թ. մինչև 2006թ. յուրաքանչյուր տարի Լեհաս-
տան մուտք է գործել 2-3 հազար հայ, իսկ 2006թ. նրանց թիվը կրկին հասել է 5 հա-
զարի14: 

2006թ. առ այսօր համեմատաբար ավելի քիչ հայեր են մուտք գործում Լե-
հաստան, որոնց ստույգ թիվը հայտնի չէ Լեհաստանի և Հայաստանի համապա-
տասխան մարմիններին: ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության տվյալներով՝ 
2004-2006թթ. Լեհաստան մուտք գործելու համար յուրաքանչյուր տարի վիզա է 
տրվել 1500 քաղաքացու: Նրանցից միայն 75-80 մարդ է Լեհաստան մեկնում 
բարձրագույն կրթություն ստանալու նպատակով: Մի բան, որ տեղի չէր ունենում 
1990-ական թվականներին15: Հասկանալի է, որ վիզաների քանակն անհամեմատ 
քիչ է, քան իրականում տարբեր ճանապարհներով Լեհաստան մուտք գործած հա-
յերի թիվը: 

Երրորդ սերնդի հայերի Լեհաստան մուտք գործելը բնավ ինքնանպատակ 
չէր, ոչ էլ պատահական էր: Նրանց հետ անցկացրած հարցումների արդյունքում 
լեհ ուսումնասիրողները պարզել են, որ հայերի արտագաղթը Լեհաստան եղել է 
մտածված և կշռադատված որոշում, որն ունի ավելի շատ տնտեսական պատ-
ճառներ:  

Լեհաստան մուտք գործած հայերի մի մասը նախապես որոշել էր արտա-
գաղթել Արևմտյան Եվրոպայի տնտեսապես ավելի հարուստ և բարեկեցիկ 
երկրներ: Բայց քանի որ դա կապված էր ֆինանսական մեծ ծախսերի հետ, իսկ 
մուտքի արտոնագիր ստանալը շատերի համար պարզապես անլուծելի խնդիր էր, 
ուստի նրանք հաստատվեցին Լեհաստանում, որն այդ առումով ամենաէժան 
երկիրն էր և ամենահարմարը: Հայերն այդպես վարվելու մի քանի պատճառ ունե-
ին: Նախ՝ նրանք մտածում էին, որ ռուսերենի իմացությունը հնարավորություն 
կտա հեշտությամբ հաղորդակցվել և հարմարվել նոր պայմաններում: Երկար ժա-
մանակ Լեհաստանը Բուլղարիայից հետո երկրորդ երկիրն էր, որ հայության հա-
մար նախընտրելի էր որպես արտագաղթի նշանակետ: 

Երկրորդ՝ 1989թ. հետո նախկին սոցիալիստական ճամբարի երկրների, այդ 
թվում՝ նաև Լեհաստանի հետ առանց մուտքի արտոնագրի երթևեկելու հնարավո-
րություն ստեղծվեց:  

Երրորդ՝ Լեհաստանը դիտվում էր որպես տարանցիկ երկիր՝ Գերմանիա, 
Բելգիա, Հոլանդիա, Ֆրանսիա, Ավստրիա արտագաղթելու համար: Այս տեղա-
շարժը բավական հեշտացել է Լեհաստանի՝ Շենգենյան գոտի մուտք գործելուց 
հետո:  

                                                                 
13 Տե'ս Avedis Ավետիս, 2011 jesien, nr. 8, s. 4-5; 2012 lato, nr. 11, s. 1. 
14 Մ. Զոնբեկ, Նշված աշխատ., էջ 74: 
15 Նույն տեղում, էջ 76: 
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Չորրորդ՝ Լեհաստանը հարմար երկիր էր շուկայական առևտրով զբաղվելու 
համար, քանի որ նախկին Խորհրդային Միության երկրների հետ համեմատած՝ 
շատ ապրանքների գները Լեհաստանում ավելի թանկ էին: Դա բիզնեսով զբաղվե-
լու ձգտում և հակում ունեցող հայերին հնարավորություն էր տալիս առևտրական 
շահավետ կապեր հաստատել Լեհաստանի և ԽՍՀՄ նախկին երկրների, հատկա-
պես Բելուռուսի և Ուկրաինայի միջև: Արտասահմանցիների մուտքի և ելքի ազա-
տության հնարավորությունը Լեհաստանում հանգեցրեց այն բանին, որ հայերն 
սկսեցին 1990-ական թթ. սկզբին ԽՍՀՄ-ում արտադրված ապրանքների առևտրով 
զբաղվել Լեհաստանում:  

Հինգերորդ՝ Լեհաստանից ճամփորդություն կատարել եվրոպական ցանկա-
ցած երկիր որևէ դժվարություն չէր ներկայացնում այն հայերի համար, որոնք 
Խորհրդային Միության տարիներին զրկված էին ազատորեն արտասահման մեկ-
նելու և աշխարհը տեսնելու հնարավորությունից: ԽՍՀՄ փլուզումից հետո այդ-
պիսի հնարավորություն ընձեռնվեց այն հայերի համար, որոնք բավարար ֆինան-
սական միջոցներ ունեին: 

Վեցերորդ՝ 1990-ական թթ. Լեհաստանում բարձրագույն կրթություն ստա-
նալը համեմատաբար ավելի էժան էր, քանի Արևմտյան Եվրոպայի երկրներում: 
Ճիշտ է, մեծ թվով հայեր չեն այս նպատակով մեկնում Լեհաստան (նաև մեր օրե-
րում), բայց և այնպես այս հանգամանքը նույնպես որոշակի դեր խաղում է: 

1990-ական թվականներին Լեհաստան մուտք գործած հայերի համար ամե-
նակարևոր հարցը նոր միջավայրում հարմարվելն է, որը կապված է որոշակի 
դժվարություններ հաղթահարելու հետ: Այս հարցում մի քանի գործոն է ազդում՝ 
համայնքի առկայությունը, բարենպաստ միջավայրը, պետական կառույցների 
աջակցությունը, մարդու բնավորությունը, աշխարհընկալումը, հետաքրքրասի-
րությունը, միջմշակութային միջավայրի կենսափորձը, ինչպես նաև տնտեսա-
վարման կարողությունը: Այս գործոնները բնորոշ են նաև Լեհաստանի հայ հա-
մայնքի համար, որը միատարր չէ: Ժամանակակից Լեհաստանում առկա է հայու-
թյան հին և նոր համայնք:  

Միջին դարերում Լեհաստան արտագաղթած հայերի «հին համայնքը» 
կարևոր դերակատարում է ունեցել Ռեչ Պոսպոլիտայի սոցիալական, տնտեսա-
կան, քաղաքական, հոգևոր և մշակութային կյանքի զարգացման գործում: Նրան-
ցից շատերը ձեռք են բերել հանրաճանաչություն, հռչակ, համբավ և իրենց գոր-
ծունեությամբ ուրույն տեղ զբաղեցրել Լեհաստանի պատմությունում16: Ըստ լեհ 
ուսումնասիրող Իվոնա Կալիշևսկայայի՝ հայկական հին համայնքի թիվը ժամա-
նակակից Լեհաստանում կազմում է 5-15 հազար մարդ17:  

1990-ական թվականներից հետո Լեհաստան մուտք գործած հայերին համա-
րում են «նոր համայնքի» ներկայացուցիչներ, որոնք ներկայացնում են վերաբնակ-

                                                                 
16 Տե'ս Krzysztof  Stopka, Andrzej A. Zieba, Armen Artwich, Monika Agopsowicz. Ormianska 

Warszawa, Warszawa, 2012, s. 20-80; Լեհահայեր. Lehahayer, pod redakcja Krzysztofa Stopki, 
Krakow, 2010; Krzysztof  Stopka, Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Krakow, 2000. 

17 Իվոնա Կալիշևսկայա, Լեհաստանում հայերի ադապտացիայի ռազմավարություննե-
րը, Բանբեր Երևանի պետական համալսարանի, 2009, թիվ 3 (129), էջ 196: 
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վողների երրորդ ալիքը: Հայկական հին համայնքի ներկայացուցիչները Լեհաս-
տանում վաղուց կայացած, ինտեգրված, հիմնականում բարձրագույն կրթություն 
ունեցող մարդիկ են, որոնք հայերեն չգիտեն: Նրանք գիտեն իրենց նախնիների ով 
լինելու և հայկական արմատների մասին և հաճախ իրենց անվանում են «լեհեր՝ 
հայկական ծագումով»: 1990-ական թթ. Լեհաստան արտագաղթած հայերի գնա-
հատմամբ՝ նրանք հայությունը կորցրած, իրենց ծագումը մոռացած և ուծացած 
մարդիկ են, հայության հետ քիչ առնչություն ունեցողներ: Իրենց հերթին Լեհաս-
տանի նորեկ հայերը հին համայնքի հայերի կողմից համարվում են «չափից ավելի 
հասարակ, ովքեր չեն համապատասխանում հայի մասին իրենց պատկերացմա-
նը»18: 

Չնայած այս հակադիր գնահատականներին՝ հին ու նոր համայնքի հայերը 
միմյանց հետ հաջողությամբ առնչվում են, հարաբերվում և համագործակցում:     
Ի. Կալիշևսկայայի կարծիքով, Լեհաստանում երրորդ կամ ժամանակակից ալիքի 
հայության հարմարվելուն նպաստում է հիմնականում երեք գործոն՝ հայկական 
հին համայնքի աջակցությունը, լեհերի հետ նրանց ամուսնությունները (այդ 
թվում՝ ոչ պաշտոնական) և բիզնեսի հանդեպ վերաբերմունքը19: 

Լեհաստան գաղթած նոր հայերը որոշակի հետաքրքրություն առաջացրին 
հին համայնքի հայության շրջանում այն առումով, որ տեղեկություններ տվեցին 
ներկայիս Հայաստանի փաստացի վիճակի մասին, որը նրանց օգնեց ավելի լավ 
հասկանալ գաղթի իրական պատճառը: Իրենց հերթին հին համայնքի անդամնե-
րը բարյացակամ վերաբերմունք ցուցաբերեցին նոր եկած հայերի նկատմամբ, օգ-
նեցին ձևակերպել նրանց փաստաթղթերը փախստականի կարգավիճակ ստա-
նալու, աշխատանք գտնելու, առևտրով զբաղվելու, երեխաներին դպրոցում տե-
ղավորելու և այլ հարցերում: Հին համայնքն օգնել է նորեկ հայերին անհրաժեշտ 
ծանոթություններ և կապեր հաստատել լեհական հասարակությունում կայանա-
լու համար: Ընդսմին, հին համայնքի հետ ավելի սերտ կապեր հաստատել են 
հատկապես 1990-ական թթ. արտագաղթած հայերը, իսկ 2000-ական թթ. գաղթած-
ները նոր իրողությունում հարմարվելու հարցում գերադասել են ապավինել Լե-
հաստան ավելի վաղ արտագաղթած իրենց հայրենակիցների օգնությանն ու 
աջակցությանը: 

Լեհաստանում նոր համայնքի հատկանշական գիծն այն է, որ եթե 1990-
ական թթ. սկզբում արտագաղթած հայերը հիմնականում կենտրոնանում էին մեծ 
քաղաքներում, ապա հետագայում արտաքսումից խուսափելու նպատակով տա-
րածվեցին ամբողջ Լեհաստանում: Ներկայումս հայերը բնակվում են Լեհաստանի 
համարյա բոլոր քաղաքներում, ավաններում, նույնիսկ գյուղերում՝ համեմատա-
բար ոչ մեծ խմբերով, որը նրանց հնարավորություն է տալիս գրեթե աննկատ 
մնալ: 

Լեհերը հայկական նոր համայնքի նկատմամբ ի սկզբանե միանշանակ վե-
րաբերմունք չդրսևորեցին: Սկզբում նրանք հայերին չէին տարբերում Խորհրդա-
յին Միությունից արտագաղթած այլ ժողովուրդներից և հատկապես կովկասցինե-

                                                                 
18 Նույն տեղում, էջ 197: 
19 Նույն տեղում, էջ 96: 
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րից և հավաքական առումով բոլորին անվանում էին «ռուսներ», որոնց նկատ-
մամբ վերաբերմունքն այնքան էլ բարեհաճ չէ: Լեհերի մի մասը հայերին չէր հան-
դուրժում նաև այն բանի համար, որ 1990-ական թթ. տնտեսական ծանր պայման-
ներում նրանք իրենց հետ կողք կողքի առևտուր էին անում շուկայում՝ դառնալով 
մրցակից: Հետագայում, երբ ամեն ինչ կարգավորվեց, լեհերի մոտ ձևավորվեց այն 
կարծիքը, որ հայերը «հանգիստ, ժպտերես, ընկերասեր մարդիկ են», որոնք արագ 
հարմարվում են ցանկացած իրավիճակի և շատ շուտ սովորում լեհերենը: Այս 
ամենը, ինչպես նաև հայերի քրիստոնյա լինելու հանգամանքը նույնպես բարե-
րար ազդեցություն թողեց լեհական հասարակական կարծիքի ձևավորման վրա20: 

Լեհաստանում հայ նոր համայնքի անդամների ինտեգրման երկրորդ 
կարևոր գործոնը ամուսնություններն են, որոնք միշտ չէ, որ պաշտոնական են: 
Նրանք երբեմն նախընտրում են կազմել քաղաքացիական ընտանիք: Առավել տա-
րածված է «հայ-լեհուհի» ամուսնական տարբերակը: Լեհ ուսումնասիրողների 
կարծիքով, դրա հիմնական պատճառն այն է, որ Հայաստանից արտագաղթել են 
գերազանցապես արական սեռի երիտասարդ մարդիկ: Նրանք նոր պայմաննե-
րում հարմարվելու, կրթություն ստանալու, աշխատանք ունենալու և քաղաքա-
ցիություն ձեռք բերելու նպատակով նախընտրել են լեհուհիների հետ ամուսնա-
նալու ճանապարհը: Հայ-լեհուհի արտամուսնական կապերը և քաղաքացիական 
ամուսնությունները համեմատաբար կարճ են տևում, ինչը չի կարելի ասել նրանց 
պաշտոնական ամուսնության մասին: Այս պարագայում հայերն ավելի արագ են 
սովորում լեհերեն, ինտեգրվում լեհական հասարակությունում և դառնում լիար-
ժեք քաղաքացի: Խառն ամուսնությունները մեծ մասամբ երկմշակութային են: 
Ամուսինները պահպանում են երկու ազգերի ավանդույթները, ընդունում 
միմյանց ազգային տոները, սովորում միմյանց լեզուն: Լեհերի հետ ամուսնացած 
օտարերկրացիները, այդ թվում նաև հայերն, իրենց ավելի անվտանգ ու պաշտ-
պանված են զգում21: 

Հայերի ինտեգրման երրորդ գործոնը բիզնեսի հանդեպ վերաբերմունքն է: 
1990-ական թթ. սկզբում առևտրով զբաղվող հայերը հաճախ կոնֆլիկտներ էին 
ունենում լեհ առևտրականների հետ, քանի որ վաճառում էին էժան և անօրի-
նական ապրանքներ, որը հարվածում էր լեհերի բիզնեսին: Երբեմն դա հանգեց-
նում էր կռիվների, որին հարկադրված միջամտում էր ոստիկանությունը: Տարի-
ների ընթացքում այդ հակամարտությունը հարթվեց, Լեհաստանում անօրինա-
կան գտնվող հայերին իշխանությունները երկրից արտաքսեցին, իսկ մյուսներն 
սկսեցին աշխատել օրինական ճանապարհով: 

Լեհ ուսումնասիրողների տվյալներով՝ արտաքսված հայերի թիվը մեծ է եղել 
հատկապես 2001-2005թթ.: Այդ տարիներին լեհական իշխանությունները 2398 
հայերի արտաքսման մասին որոշում են ընդունել, սակայն փաստացի ար-
տաքսվել է 1548 մարդ: Հետագայում այս թիվը կտրուկ նվազել է: Այսպես՝ 2006թ. 
ընդունվել է արտաքսման 335 որոշում, բայց արտաքսվել է 144 մարդ, 2007թ. կա-
յացվել է 222 որոշում, արտաքսվել է ընդամենը 81-ը: 

                                                                 
20 Տե'ս Մ. Զոնբեկ, Նշված աշխատ., էջ 81: 
21 Տե'ս Ի. Կալիշևսկայա, Նշված աշխ., էջ 198-199: 
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Մեծ չէ նաև ժամանակավոր ձերբակալված և դատապարտված հայերի թիվը: 
1992թ. ձերբակալվել և դատապարտվել է ընդամենը 7-8 մարդ: Մինչև 2007թ. 
նրանց թիվը տատանվել է, ամենաբարձր արդյունքը գրանցվել է 1996թ., երբ դա-
տապարտվել է 10 և ձերբակալվել 50 հայ: Երկրորդ անգամ այդպիսի արդյունք 
գրանցվել է 2000 թվականին, երբ դատապարտվել է 15 և ձերբակալվել 60 հայ: 
Մնացած տարիներին այդ ցուցանիշներն անհամեմատ համեստ են, օրինակ՝ 
2007թ. դատապարտվածների ու ձերբակալվածների թիվը միասին չի կազմել ան-
գամ 50 մարդ22: Սա վկայում է այն մասին, որ մեկ տասնամյակից ավել Լեհաստա-
նում ապրող և առևտրով զբաղվող հայերը դարձել են ավելի օրինապահ: 

Առևտուր անելու ձևերին տիրապետելը, շուկայում անհրաժեշտ կապեր 
հաստատելու հմտությունը, գնորդների պահանջներին ընդառաջ գնալը, լեհ 
առևտրականներին մրցակից չլինելը հայերին հնարավորություն է տվել 2000-
ական թթ. ակտիվ հաղորդակցվել լեհերի հետ: Հայերը հիմնականում զբաղվում 
են մանրածախ ապրանքների առևտրով ոչ մեծ քաղաքներում: Եթե 1990-ական 
թթ. սկզբներին նրանք գերազանցապես վաճառում էին Խորհրդային Միությու-
նում արտադրված ապրանքներ, ապա ներկայումս ապրանք են գնում վիետնամ-
ցիներից ու բելոռուսներից և դրանք վերավաճառում շուկաներում, անգամ փո-
ղոցներում: Առևտրով զբաղվող հայերը, լեհերի կարծիքով, համախմբված են, միմ-
յանց աջակցում են, ակտիվ կապեր ունեն իրենց համեմատաբար էժան ապրանք 
վաճառող լեհերի հետ: Նրանք աշխատում են կոնֆլիկտներ չունենալ ոստիկանու-
թյան հետ և գործել լեհական օրենքների շրջանակում: 

1990-ական սկզբներին արտագաղթած հայերը ֆինանսական միջոցներ չու-
նեին սեփական բիզնեսով զբաղվելու համար: Նրանք հանապազօրյա հացի խնդի-
րը լուծում էին փողոցներում, իսկ լավագույն դեպքում՝ շուկաներում անօրինա-
կան և էժան ապրանքների վերավաճառքով: Դրանով նրանք զբաղվում էին հար-
կադրաբար, քանի որ չունեին կեցության և աշխատանքի իրավունք, ինչպես նաև 
սկզբնական կապիտալ: Բացի այդ՝ նրանք ծանոթ չեն լեհական օրենքներին, չգի-
տեն ինչպես ձեռք բերել աշխատանքի կամ ձեռնարկություն բացելու և առևտրի 
արտոնագիր ստանալու իրավունք: 

Առևտրում հայերի միջնորդը հիմնականում վիետնամցիներն են, որոնք 
ունեն թե ապրանք, թե անհրաժեշտ դրամագլուխ: Այս հայերը տարիների ընթաց-
քում չեն կարողանում կայանալ և ունենալ իրենց օրինական ապրանքն ու 
առևտրի կետը: Նրանց ամսական վաստակած գումարի կեսը ծախսվում է բնա-
կարանի վարձի համար, իսկ մյուս կեսը հատկացվում է տրանսպորտին, սննդին, 
հագուստին, հեռախոսին և երեխաների դպրոցական ծախսերին: Չնայած դրան՝ 
հայերը Լեհաստանում իրենց ապահով են զգում և իրենց վիճակից չեն դժգոհում, 
անգամ ամենաաղքատ հայերը չեն հայտնվում թշվառ վիճակում: Ավելին, մու-
րացկան կամ սոցիալական խնամակալությունից օգտվող հայեր Լեհաստանում 
չկան: Նրանց կողքին այսօր Լեհաստանում կան նաև կայացած հայեր: Լեհաստան 
մուտք գործած հայերի մեջ կան մարդիկ, որոնք մտածված են արտագաղթել՝ ունե-
նալով որոշակի դրամագլուխ և սեփական գործ դնելու մտադրություն: Այսօր 

                                                                 
22 Մ. Զոնբեկ, Նշված աշխատ., էջ 77: 
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նրանք կարողացել են հասնել որոշակի հաջողությունների, ունեն իրենց ռեստո-
րանները, խանութները, ոմանք՝ նույնիսկ ֆաբրիկաները: Այս խումբ հայերը հա-
մարվում են միջին խավի ներկայացուցիչներ և առանձնապես մեծ քանակ չեն 
կազմում: Հայերը սովորաբար բիզնեսով զբաղվելիս հույսը դնում են իրենց աշխա-
տասիրության, ընդունակության ու կարողությունների վրա և ոչ թե պետության: 
Այդ պատճառով միջին և ավագ սերնդի լեհերը բիզնեսով զբաղվող հայերին հա-
մարում են «որևէ խնդիր չունեցող» և ձեռներեց մարդիկ, որոնք կարողանում են 
իրենց տեղը գտնել լեհական իրականությունում: Երիտասարդ սերնդի լեհերը բա-
վական անտարբեր են հայերի նկատմամբ: Նրանք հայերին չեն համարում ոչ 
թշնամի և ոչ էլ իրենց մրցակից և համոզված են, որ անօրինական բիզնեսով զբաղ-
վող հայերին կարգի կհրավիրեն ինչպես իշխանությունները, այնպես էլ հայ հին 
համայնքը23: 

Հայ նոր համայնքի ապագան Լեհաստանում, լեհ ուսումնասիրողների կար-
ծիքով, հեռանկարային չէ այն իմաստով, որ համայնքը ներկայումս զարգացող չէ: 
Նրանք դա բացատրում են նրանով, որ վերջին տարիներին հայերի թիվն այլևս չի 
համալրվում: Ենթադրվում է, որ հայերի թիվը նույնիսկ կպակասի: Նրանք, որոնք 
օրինականացրել են իրենց կացությունը Լեհաստանում, կմնան այնտեղ, իսկ մյուս-
ները կտեղափոխվեն այլ երկրներ կամ կվերադառնան Հայաստան, որովհետև 
նրանց համոզմամբ՝ վաղ թե ուշ բոլորի վերջին հանգրվանը հայրենիքն է24: 

Սակայն անկախ այն բանից, թե ինչպես կդասավորվի Լեհաստան մուտք 
գործած հայերի ճակատագիրը, նրանք կդառնան այդ երկրի օրինական բնակիչ ու 
քաղաքացի, թե ոչ, անհերքելի է մի բան. հայերը կարողանում են հաղթահարել 
իրենց առջև ծառացած դժվարությունները և ինտեգրվել լեհական հասարակու-
թյունում: Դրա վկայությունը հայ համայնքի գործունեությունն է ժամանակակից 
Լեհաստանում: 
        

                                                                 
23 Տե'ս Մ. Զոնբեկ, Նշված աշխատ., էջ 78-81; Մ. Կալիշևսկայա, Նշված աշխատ., էջ. 200-201: 
24 Տե'ս Lotocki L., Mniejsszosc ormianska w Polsce. Tozsamosc. Ocena spoleeczenstwa 

polskeigo. Relacje z nowyti imigrantati, «Raporty migracyjne» nr 5, 2005. 
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Положение армянской общины в Республике ПольшаПоложение армянской общины в Республике ПольшаПоложение армянской общины в Республике ПольшаПоложение армянской общины в Республике Польша    
Мовсисян ФеликсМовсисян ФеликсМовсисян ФеликсМовсисян Феликс    
 Матинян ГенриМатинян ГенриМатинян ГенриМатинян Генри    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: армяне, эмиграция, польские армяне, старая община, новая 

община, интеграция, социальное положение, реализация 
После развала Советского Союза десятки тысяч армян эмигрировали в 

Польшу, в основном, в поисках обеспеченной жизни. Они рассматривали Польшу 
как более благоприятную для работы и жизни страну, откуда могли впоследствии 
проникнуть в развитые страны Западной Европы. На сегодняшний день в Польше 
сформировалась новая община польских армян, которая имеет статус национально-
го меньшинства. Армяне, как правило, занимаются малым бизнесом, отрегулирова-
ли свои взаимоотношения с поляками, владеют польским языком, решили вопрос 
обучения своих детей, действуют в рамках польского законодательства и интег-
рируются в новое общество.  

 
 
 

The Life Status of the Armenian CommunityThe Life Status of the Armenian CommunityThe Life Status of the Armenian CommunityThe Life Status of the Armenian Community    
in the Republic of Polandin the Republic of Polandin the Republic of Polandin the Republic of Poland    

Movsisyan FeMovsisyan FeMovsisyan FeMovsisyan Feliksliksliksliks    
 Matinyan HenryMatinyan HenryMatinyan HenryMatinyan Henry    

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: Armenians,    emigration, Polish Armenians, old community, new 

community, integration, social condition, self-realization 
After the collapse of the USSR, dozens of thousands of Armenians emigrated to 

Poland primarily in search of better living conditions. They considered Poland a 
favourable country to live and work; besides, it would provide affordable access to more 
developed countries of Western Europe. In today’s Poland, a new ethnic-minority 
community of Polish-Armenians has been established. The Armenians are mainly 
involved in small-scale trade, have stabilized their relationships with the Polish people, 
have a good command of Polish, have solved the problem of education for their 
children, act within the framework of Polish laws, and are integrating into the new 
culture and society. 

 



– 180 – 

««««ԼեհահայոցԼեհահայոցԼեհահայոցԼեհահայոց    մշակույթիմշակույթիմշակույթիմշակույթի    ևևևև    ժառանգությանժառանգությանժառանգությանժառանգության    հիմնարկությունհիմնարկությունհիմնարկությունհիմնարկություն»»»»    
հիմնադրամիհիմնադրամիհիմնադրամիհիմնադրամի    գործունեությունըգործունեությունըգործունեությունըգործունեությունը    

ՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյանՄովսիսյան    ՖելիքսՖելիքսՖելիքսՖելիքս    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . Լեհահայեր, մշակույթ, ժառանգություն, պահպանու-
թյուն, հիմնադրամ, գիտաժողովներ, հանդիպումներ, արխիվ, հայկական օրեր 

Ժամանակակից Լեհաստանի հին ու նոր հայ համայնքն ակտիվորեն մաս-
նակցում է երկրի գիտամշակութային կյանքին և ծավալում է հասարակական հա-
մակողմանի բեղմնավոր գործունեություն: Դրանով զբաղվում են մի շարք հայկա-
կան կազմակերպություններ, ընկերություններ ու միություններ, որոնց թվում հա-
յանպաստ գործունեությամբ առանձնանում է հատկապես «Լեհահայոց մշակույ-
թի և ժառանգության հիմնարկություն» հիմնադրամը: 

Հայ պատմամշակութային ժառանգության ճակատագրով անհանգիստ մի 
խումբ լեհահայեր ամիսներ շարունակ գործադրած ջանքերի շնորհիվ կարողա-
ցան հավաքել և կենտրոնացնել մեծ քանակությամբ բազմալեզու անտիկ ձեռագ-
րեր, հնատիպ գրքեր, Արևելյան Կրեսների հայ կաթողիկե եկեղեցիների ծխական 
մատյաններ, թերթեր, պարբերականներ, հագուստներ, նկարներ, եկեղեցական 
պարագաներ, անվանի հայերի անհատական արխիվ և իրեր, որոնք դարերի ըն-
թացքում բարեբախտաբար չէին վնասվել: 

Ազգանվեր այդ գործը լեհահայերին հանգեցրեց այն մտքին, որ անհրաժեշտ 
է ստեղծել մի կազմակերպություն, որը կզբաղվի լեհահայոց պատմամշակութա-
յին ժառանգության և հուշարձանների պահպանությամբ: Մշակութային այդ ժա-
ռանգությունը Հայ կաթողիկե եկեղեցու սեփականությունն էր, ուստի մի խումբ լե-
հահայ մշակութային ու հասարակական գործիչներ 2006թ. ապրիլի 7-ին խնդրան-
քով դիմեցին հայ կաթողիկե եկեղեցու առաջնորդ կարդինալ Յուզեֆ Գլեմպին: Նա 
ընդառաջեց այդ խնդրանքին և 2006թ. ապրիլի 13-ին Վարշավայում լեհահայերի 
նախաձեռնող խմբի անդամների հետ միասին հրավիրեց հիմնադիր ժողով, որն 
ստեղծեց «Լեհահայոց մշակույթի և ժառանգության հիմնարկություն» (ԼՄԺՀ, 
Fundacji Kultury i Dziezictwa Ormian Polskich): Ժողովը հաստատեց հիմնարկու-
թյան կանոնադրությունը, որը կազմակերպության գլխավոր նպատակը համա-
րում է լեհահայերի մշակութային ժառանգության և արժեքների պահպանությունը 
և «Ռեչ Պոսպոլիտայի Կրեսների մշակույթի ու պատմության տարածումը՝ հա-
տուկ ուշադրություն դարձնելով լեհահայոց պատմությանն ու մշակույթին»1: 

Հիմնադրամի վարչության կազմում ընտրվեցին լեհահայ հին համայնքի ճա-
նաչված հասարակական գործիչներ Էվա և Յան Աբգարովիչները, Վալդեմար Դե-
լուգան, Մարիա Սիերոկա Պոսպիեխը և Քրիստինա Օհանովիչ-Ադամսկան: Հիմ-
նադրամի խորհրդի կազմում ընդգրկվեցին Մոնիկա Ագոպսովիչը, Քշիշտոֆ 
Ստոպկան, Ցեզարի Աննուսիևիչը, Վոյցեխ Զախարիասևիչը, Ստեֆան Մոշոր-

                                                                 
1 Czasopismo ormianskie. Awedis Աւետիս, 2016 lato, nr. 27, s. 6. 
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Դուբրովսկին, Ռոմանա Օբրոսկան, Ալեքսանդր Սենիուկը: Հիմնադրամի վարչու-
թյան առաջին նախագահ ընտրվեց Էվա Աբգարովիչը, իսկ խորհրդի նախագահ՝ 
Կրակովի Յագելլոնյան համալսարանի թանգարանի տնօրեն, պրոֆեսոր 
Քշիշտոֆ Ստոպկան2: 

2007թ. հայ կաթողիկե եկեղեցու առաջնորդ դարձած կարդինալ Կազիմեժ 
Նիշը շարունակեց սատարել հիմնադրամի գործունեությանը: ԼՄԺՀ հիմնադրամը 
ստեղծման օրից մեծ ծավալի աշխատանք է կատարում լեհահայերի պատմու-
թյան վերաբերյալ փաստաթղթերի, վավերագրերի, լուսանկարների ու ձեռագրերի 
հավաքման և հայկական հուշարձանների պահպանման ուղղությամբ: Հիմնա-
դրամն իր առջև խնդիր է դրել հավաքված արխիվային նյութերի ուսումնասիրու-
թյան հիման վրա ցույց տալ դարերի ընթացքում լեհահայերի ներդրումը ոչ միայն 
Ռեչ Պոսպոլիտայի, այլև Լեհաստանի հասարակական, քաղաքական, տնտեսա-
կան ու մշակութային կյանքում:  

Հիմնադրամը միաժամանակ գործնական քայլեր է իրականացնում Լեհաս-
տանում և Արևմտյան Ուկրաինայում պահպանվող հայկական հուշարձանների, 
եկեղեցիների, գերեզմանատների վերանորոգման և վերականգնման ուղղու-
թյամբ: ԼՄԺՀ իր գործունեության մասին մշտապես նյութեր է տեղադրում համա-
ցանցում՝ դրանք հասանելի դարձնելով լեհահայերի մշակութային ժառանգու-
թյամբ հետաքրքրվող գիտական հանրությանն ու հետաքրքրասերների լայն 
շրջաններին3: 

Սկսած 2009թ.՝ հիմնադրամը թողարկում է «Լեհահայերը հին լուսանկարնե-
րում» օրացույցը, որի հեղինակ պրոֆեսոր Անդժեյ Զիեմբան լեհ հանրությանը 
ներկայացնում է հայկական ծագումով անվանի լեհերին ու նրանց մատուցած ծա-
ռայությունները Լեհաստանին4:  

ԼՄԺՀ նախաձեռնությամբ հարյուրավոր լեհահայերի ու նրանց բարեկամ լե-
հերի մասնակցությամբ 2009թ. հոկտեմբերի 17-ին Վարշավայի «Պատմության 
հետ հանդիպման տանը» տեղի ունեցավ «Awedis Ավետիս» թերթի շնորհանդեսը: 
Թերթը մտահղացված է որպես լեհահայ համայնքի արեոպագ, որի գլխավոր 
նպատակը ժամանակակից Լեհաստանի հայության համախմբումն է և նրա սո-
ցիալ-մշակութային կյանքի լուսաբանումը: Թերթն անվճար է և առաքվում է Հայ 
Սփյուռքի կենտրոնները: «Ավետիսը» լույս է տեսնում լեհերեն, իսկ որոշ հոդված-
ներ թարգմանվում են հայերեն: Թերթի գլխավոր խմբագիրը մինչև 2014թ. հիմնա-
դրամի ակտիվ գործիչներից Արմեն Արտվիխն էր: Հիմնադրամի միջոցներով 
եռամսյակը մեկ լույս տեսնող «Ավետիսը» պարբերաբար տպագրում է լեհահայե-

                                                                 
2 Տե'ս Ormianska Warszawa Հայոց Վարշաւան Armenian Warszaw. Krzysztof  Stopka, 

Andrzej A. Zieba, Armen Artwich, Monika Agopowicz, Warszawa, 2012, s. 174-175. 
3 Հիմնադրամի գործունեության մասին մանրամասն տե'ս 
 http://dziedzictwo.ormianie.pl/images/stories/SprawozdznieFKIDOP  
4 Տե'ս Ormianska Warszawa, s. 174. 
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րի պատմությանը և մշակույթին նվիրված հոդվածներ, լուսաբանում հայ համայն-
քի բազմակողմանի գործունեությունը և նրանում տեղի ունեցող նշանակալից բո-
լոր իրադարձությունները: Լույս է տեսել թերթի 32 համար5: Ներկայումս թերթի 
գլխավոր խմբագիրը Յակուբ Կոպչինսկին է: Թերթի խմբագրական խորհրդում 
ընդգրկված են լեհ հայտնի հայագետներ և հայ համայնքի ճանաչված դեմքեր 
Մոնիկա Ակոպսովիչը, Արմեն Արտվիխը, Վլադիսլավ Դենցը, Հայկ Հովհաննիսյա-
նը, Բոգդան Կասպրովիչը, Փիրուզա Մնացականյանը, Մարիա Օգանովիչ-Տրաս-
յուկը, Գագիկ Պարսամյանը, Գարիկ Սարգսյանը, պրոֆեսորներ Անդժեյ Պիսովի-
չը և Արա Սայեղը6: 

2009թ. հունիսի 8-ին հիմնադրամը Լեհաստանի Գիտելիքների ակադեմիայի 
Արևելաեվրոպական հանձնաժողովի և Յագելլոնյան համալսարանի պատմու-
թյան ֆակուլտետի հետ միասին Կրակովում անցկացրեց գիտաժողով՝ «Կրակովի 
հայերը» թեմայով: Զեկուցումներով հանդես եկան մի շարք լեհ հայագետներ և լե-
հահայեր: Գիտաժողովի շրջանակներում անցկացվեց բանավեճ՝ «Լեհահայերը. 
Ի՞նչ հեռանկարներ» թեմայով: Բանավեճին մասնակցեցին լեհ ուսումնասիրողներ 
Քշիշտոֆ Ստոպկան, Անդժեյ Պիսովիչը, Անդժեյ Զիեմբան, Բեատա Յուրաշեկ-Կո-
պաչը, Տադեուշ Կուրան, լեհահայեր Ադամ Տերլեցին, Մաչեյ Բոհոսիևիչը, Լուկաշ 
Աբգարովիչը, Մոնիկա Ագոպսովիչը, Պավել Նեչույա-Օստրովսկին, Գագիկ Պար-
սամյանը, Կարեն Յեմեջյանը, Գոհար Խաչատրյանը և ուրիշներ: Բանավեճի սղա-
գրությունը 2010թ. ամբողջությամբ լույս տեսավ «Լեհահայեր. Lehahajer»7 ժողովա-
ծուի մեջ: Քշիշտոֆ Ստոպկայի խմբագրած այս ժողովածուի մեջ միաժամանակ 
զետեղված է հայ և լեհ ուսումնասիրողների 30-ից ավելի հոդված՝ նվիրված լեհա-
հայերի պատմությանը, մշակույթին և հայ համայնքի գործունեությանը: 

ԼՄԺՀ հիմնադրամի հովանավորությամբ 2012թ. դեկտեմբերի 2-ին Վարշա-
վայում տեղի ունեցավ Քշիշտոֆ Ստոպկայի, Անդժեյ Զիեբայի, Արմեն Արտվիխի և 
Մոնիկա Ագոպսովիչի հեղինակած «Հայոց Վարշավան» գրքի շնորհանդեսը8: Լեհ 
ուսումնասիրողները նրանում արխիվային նորահայտ փաստաթղթերի և նյութե-
րի հիման վրա ցույց են տալիս հայության մեծ ներդրումը Լեհաստանի տնտեսու-
թյան, գիտության, արվեստի և մշակույթի ոլորտներում, վերանայում են լեհահա-
յերի կյանքում Վարշավայի դերի մասին լեհ պատմագրությունում ամրագրված 
կարծիքը: Գիրքը մեծ հետաքրքրություն առաջ բերեց գիտական շրջաններում, որի 
համար 2013թ. ճանաչվեց տարվա լավագույն պատմական գիրք, արժանացավ 
«Ոսկե արծվառյուծ» մրցանակի և ամենահեղինակավոր ԿԼԻՈ (KLIO) գիտական 

                                                                 
5 Awedis Աւետիս հանդեսը կարելի է ընթերցել czasopisimo ormianskie Awedis Աւետիս 

http://www.awedis.ormianie.pl կայքում: 
6 Տե'ս www.kievao.com.ua  
7 Տե'ս Լեհահայեր. Lehahayre czasopisimo poswiecone dziejom Ormian polskich 1, pod 

redakcja Krzysztofa Stopki, Krakow, 2010, s. 175-208. 
8 Տե'ս Ormianska Warszawa Հայոց Վարշաւան Armenian Warszaw. Warszawa, 2012. 
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մրցանակի9: Գրքի հեղինակները հետագայում արժանացան նաև Լեհաստանի 
կառավարության պարգևների: 

2010թ. լեհահայոց մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամը հաստատեց իր 
խորհրդանիշը, որը դարձավ Զատկի գառը կամ այլ կերպ ասած Աստծո գառը՝ 
հռոմեական «լաբարում» դրոշով10: Հայերն իրենց գառնուկին Լեհաստան տարել 
են ամենայն հավանականությամբ Ղրիմից, որտեղ այս խորհրդանիշը գոյություն 
ուներ առնվազն XIV դարից: Գառնուկը պատկերված էր հայկական եկեղեցիների 
և վանքերի պատերին, Կաֆֆայի, իսկ XVII դարում՝ Լվովի հայերի զինանշանն էր: 
Այն իրենց անհատական կնիքներում օգտագործել են լեհահայ կաթողիկե եկեղե-
ցու առաջնորդներ Նիկոլ Թորոսովիչը, Քշիշտոֆ Բերնատովիչը, վաճառական 
Պասխալիս Յակուբովիչը, առևտրական Զախարիաշ Մըսրովիչը: Լեհահայոց 
մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամի խորհրդանիշի հեղինակը լեհ դիզայ-
ներ Կլաուդիա Մաշլեյն է: 

2005թ. ապրիլի 19-ին Եվրոխորհրդարանի պատգամավոր, Սեյմի փոխմար-
շալ Կազիմեժ Միխայ Ույազդովսկին, պատգամավոր Մարեկ Յուրեկը, Լեհահա-
յոց մշակույթի ու ժառանգության հիմնադրամի խորհրդի անդամ Յան Աբգարովի-
չը լեհահայ համայնքի աջակցությամբ Լեհաստանի Սեյմի քննարկմանը ներկա-
յացրին Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող նախագիծ, որն առանց քննարկման 
պատգամավորներն ընդունեցին միաձայն11: Սեյմի որոշումը մեծ ոգևորություն 
առաջացրեց լեհահայ համայնքի և հայ հասարակական կազմակերպությունների 
շրջանում, որոնք սկսեցին Լեհաստանի տարբեր քաղաքներում տեղական հա-
մայնքների աջակցությամբ խաչքարեր տեղադրել՝ նվիրված Հայոց ցեղասպանու-
թյան նահատակների հիշատակին: Լեհահայերի և նրանց բարեկամ լեհերի մաս-
նակցությամբ հետագա տարիներին խաչքարեր տեղադրվեցին Էլբլոնգում, 
Գդանսկում, Գլիվիցեում, Կլեբարկում, Վրոցլավում, Վարշավայում, Լոձում, 
Լյուբլինում12: 

ԼՄԺՀ 2009թ. հոկտեմբերի 17-ից դեկտեմբերի 6-ը Վարշավայի «Պատմու-
թյան հետ հանդիպման տանը» կազմակերպեց «Հայացքն Արարատին. Հայերի ճա-

                                                                 
9 Տե'ս Avedis Աւետիս, 2013, nr. 15, s. 4; 2013 zima, nr. 17, s. 2;  2016, wiosna, nr. 26, s. 2. 
10 Լաբարում (լատիներեն՝ Agnus Dei com labaro) Հին Հռոմում անվանում էին լեգեոնների 

զինանշանների մի տեսակը, որը կիրառվում էր կայսեր ներկայությամբ: Այն ուղղանկյուն 
մանուշակագույն դրոշ էր՝ ներքևի մասում զարդարված ոսկեգույն կախվող ծոպերով, որը 
քրիստոնյաների համար դարձավ Հիսուսի հարության և մթության ուժերի դեմ հաղթանակի 
խորհրդանիշը: Քրիստոնեական սրբապատկերներում կանգնած գառնուկը առջևի աջ 
ոտքով բռնել է վեր պարզած «լաբարում» դրոշաձողը: Գառնուկի առաջ դրված է գավաթ, 
որտեղ լցվում է զոհաբերության արյունը: 

11 Տե'ս Uchwala Sejmu Rzeczypospolitej Polski ej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w 90 rocznice 
ludobojstwa popelnionego na ludnosci ormianskej w Turcji podczas / wojnyswiatowej.sejm.gov.pl  

12 Տե'ս Збигнев Шмурло, Армянские хачкары в Польше. В «Հայագիտությունը և արդի ժա-
մանակաշրջանի մարտահրավերները» հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողովի 
զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2014, էջ 415-418: 
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կատագիրը Լեհաստանում» խորագրով ցուցահանդես: Դրա շրջանակներում լե-
հահայ Զբիշեկ Կորդիսը ներկայացրեց «Հայերի հավաքական դիմանկարներ 
2009թ.» լուսանկարների ցուցադրում: Ցուցահանդեսին զուգահեռ հոկտեմբերի 17-
18-ին անցկացվեցին «Հայկական օրեր», Վարշավայում կազմակերպվեց 
էքսկուրսիա «Հայերի հետքերով»: Ցուցահանդեսի փակման օրը ներկայացվեց 
«Հայկական սիրտը Լեհաստանի համար» փաստագրական ֆիլմը՝ նվիրված ար-
քեպիսկոպոս Յուզեֆ Թեոդորովիչի հիշատակին13: Լեհահայ անվանի այս հոգևոր 
գործչի հիշատակը հավերժացնելու նպատակով ԼՄԺՀ հիմնադրամը 2010թ. մայի-
սի 9-ին Գդանսկի սուրբ Պետրոսի և Պողոսի եկեղեցու պատին հանդիսավորու-
թյամբ բացեց նրան նվիրված հուշատախտակ14: 

2010թ. ապրիլի 27-30-ին Զամոշչում տեղի ունեցավ «Հայ սփյուռքի մշակույ-
թը» խորագրով միջազգային գիտաժողով, որին մասնակցում էին տարբեր երկրնե-
րի 40-ից ավելի գիտնականներ: Գիտաժողովի ընթացքում ԼՄԺՀ ջանքերով ներ-
կայացվեց հայ մշակույթին նվիրված «Ars Armeniaca» ցուցահանդես15: 

ԼՄԺՀ ֆինանսավորմամբ 2010թ. Լվովում ձեռնամուխ եղան XV դարի 
փայտե մատուռի և «Գողգոթա» քանդակի վերականգնմանը, որը տեղադրված է 
հայկական Մայր տաճարի բակում16: 2013թ. սեպտեմբերի 14-15-ին տեղի ունեցավ 
«Գողգոթայի» բացման արարողությունը, որը վերածվեց հայկական մշակույթի 
տոնակատարության17: 

Հիմնադրամը դեկտեմբերի 5-ին Վարշավայում կազմակերպեց հերթական 
«Հայկական օրը», որի ժամանակ, ի թիվս այլ միջոցառումների, ներկայացրեց լե-
հահայոց վիրտուալ արխիվը18: Թվայնացված այս արխիվը ներառում է բազմաթիվ 
ձեռագրեր, հնատիպ գրքեր, թերթեր ու ամսագրեր, նկարներ, լուսանկարներ, 
պաշտամունքի իրեր, ձայնագրություններ ու ժապավեններ19: 2011թ. մարտի 30-ին 
Վարշավայում Լեհահայոց մշակույթի ու ժառանգության հիմնարկության լե-
հահայոց արխիվը բացեց իր նոր գրասենյակը, որն օծեց կարդինալ Կազիմիեժ 
Նիչը20: 

2011թ. սեպտեմբերին ԼՄԺՀ նախաձեռնությամբ լեհահայ համայնքի անու-
նից Գագիկ Պարսամյանը Երևանում Մատենադարանին հանձնեց Սկևռայի ավե-
տարանը, որը վկայում է Լեհաստանում հայերի դարավոր ներկայության մա-
սին21: 

                                                                 
13 Տե'ս Avedis Աւետիս, 2014 wiosna, nr. 2, s. 9. 
14 Տե'ս Avedis Աւետիս, 2010 lato, nr. 3, s. 2. 
15 Տե'ս Avedis Աւետիս, 2010 lato, nr. 3, s. 1-5. 
16 Տե'ս Avedis Աւետիս, 2010  jesien, nr. 4, s. 3. 
17 Տե'ս Avedis Աւետիս, 2013 jesien, nr. 16, s. 1-2. 
18 Համացանցում այս արխիվը մատչելի է www.archiwum.ormianie.pl կայքում: 
19 Տե'ս Avedis Աւետիս, 2014  zima, nr. 5, s. 1-5. 
20 Տե'ս Avedis Աւետիս, 2011 wiosna, nr. 6, s. 1,3. 
21 Տե'ս Avedis Աւետիս, 2011 jesien, nr. 8, s. 1, 6. 



– 185 – 

ԼՄԺՀ հիմնադրամը 2011թ. Վրոցլավի Ազգագրության թանգարանում և 
Վարշավայի «Պատմության հետ հանդիպման տանը» ներկայացրեց «Հայացքն 
Արարատին. Հայերի ճակատագիրը Լեհաստանում» հերթական ցուցահանդեսը, 
որն ուղեկցվեց հինգ միջոցառումներով: Կրակովում, Գլիվիցեում և Յարոսլավում 
ցուցադրվեց «Մեծ մոռացվածը. Լեհահայոց արքեպիսկոպոս Յուզեֆ Թեոդորովիչ 
(1864-1938) ականվոր լեհ հոգևորական և պետական այր» խորագրով ցուցահան-
դես: Հիմնադրամի համահեղինակությամբ կարդինալ Ստեփան Վիշինսկու ան-
վան համալսարանում անցկացվեց «Հայերը Լվովում. պատմություն, մշակույթ, 
արվեստ» խորագրով գիտաժողով22: 

ԼՄԺՀ հրատարակած «Ավետիս» թերթը 2012թ. ՀՀ Սփյուռքի նախարարու-
թյան կողմից անցկացվող «Հայապահպանության գործում նշանակալի ավանդի 
համար» համահայկական մրցանակաբաշխությունում «Հայկական լրատվամի-
ջոց» անվանակարգում ճանաչվեց մրցանակակիր23: 

2013թ. ԼՄԺՀ կառավարման երրորդ ժամկետի համար ընտրեց կառավար-
ման նոր խորհուրդ՝ հետևյալ կազմով՝ Յան Աբգարովիչ՝ նախագահ, Արմեն 
Արտվիխ՝ փոխնախագահ, Արմեն Յավորսկի՝ քարտուղար24: 

2013թ. նոյեմբերի 30-ին Մազովշեի վոյեվոդա Յացեկ Կոզլովսկին Լեհաստա-
նի Հանրապետության նախագահի անունից Լեհահայոց մշակույթի և ժառանգու-
թյան հիմնադրամի նախկին նախագահ Էվա Աբգարովիչին, ով այդ պաշտոնը 
զբաղեցրել է 2006-2012թթ., շնորհեց «Արժանիքների արծաթե խաչ» շքանշան: Նա 
այդ բարձր պարգևին արժանացավ Լեհաստանի հայ համայնքին մատուցած ծա-
ռայությունների, անձնուրաց և անշահախնդիր աշխատանքի և լեհահայոց մշա-
կութային ժառանգության պահպանման և տարածման համար25: 

Հիմնադրամի հովանավորությամբ 2014թ. հրատարկված Մոնիկա Ագոպսո-
վիչի «Կրեսային Պոկուտինա: Հայկական Ռեչ Պոսպոլիտա» ուսումնասիրությունը 
ճանաչվեց տարվա լավագույն պատմական գիրքը26: 

Լեհահայոց մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամը 2015թ. մի շարք միջո-
ցառումներ անցկացրեց՝ նվիրված Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին: 
Հիմնադրամը մարտի 13-ին Վարշավայում դրան նվիրված մամուլի ասուլիս կազ-
մակերպեց27, իսկ մարտի 14-ին «Պատմության հետ հանդիպման տանն» անցկաց-
րեց «Հայեր 2015. Եղեռնի մոխիրներից վեր հառնող ժողովուրդ» խորագրով հան-
դիպում: ԼՄԺՀ նախագահ Յան Աբգարովիչի բացման խոսքից հետո ելույթ ունե-
ցան ՀՀ դեսպան Էդգար Ղազարյանը և Էդվարդ Միեր-Ենդժեյովիչը, իսկ Արմեն 
Արտվիխը և Անդժեյ Զիեմբան հանդես եկան ցեղասպանության մասին դասախո-

                                                                 
22 Տե'ս Avedis Աւետիս, 2011 zima, nr. 9, s. 5. 
23 Տե'ս Avedis Աւետիս, 2012 jesien, nr. 12, s. 1. 
24 Տե'ս Avedis Աւետիս, 2013 zima, nr. 18, s. 4. 
25 Տե'ս Avedis Աւետիս, 2013  jesien, nr. 17, s. 3. 
26 Տե'ս Avedis Աւետիս, 2015 zima, nr. 25, s. 2. 
27 Տե'ս Avedis Աւետիս, 2015 lato, nr. 22, s. 3. 
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սություններով: Լեհահայ բանաստեղծ Բոգդան Կասպրովիչն ընթերցեց բանաս-
տեղծություններ իր նոր «Խաչքարեր» ժողովածուից, իսկ պրոֆեսոր Յուզեֆ Նաու-
մովիչը ներկայացրեց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված խաչ-
քարերն ու հուշարձանները, որոնք սփռված են ամբողջ աշխարհում: Ցուցադրվեց 
«Հայոց ցեղասպանություն» վավերագրական ֆիլմը: Մարտի 15-ին պատարագ 
մատուցվեց Ռաֆայել արքեպիսկոպոս Մինասյանի հանդիսապետությամբ, որից 
հետո կարդինալ Կազիմեժ Նիչը հայտարարեց հայ կաթողիկե կենտրոնական ժո-
ղովրդապետությունը սուրբ Գրիգոր Նարեկացու անվամբ կոչելու մասին28: 

ԼՄԺՀ հիմնադրամի նախաձեռնությամբ ապրիլի 15-ին Վարշավայում Մա-
զովեցկեի մշակույթի կենտրոնում Դոմինիկա Մաչիոսը հանդես եկավ «Լեհերը և 
հայոց ցեղասպանությունը. Պատճառները, ընթացքն ու հետևանքները լեհերի ըն-
կալմամբ սկսած առաջին կոտորածներից մինչև Երկրորդ համաշխարհային պա-
տերազմը» դասախոսությամբ: 

2015թ. սեպտեմբերի 9-ը՝ Յարոսլավում անցկացվող Կրեսովյան մշակութա-
յին 7-րդ միջազգային փառատոնի յոթ օրերից մեկը նվիրվեց հայկական մշակույ-
թին, երաժշտությանը և պատմությանը: Մոնիկա Ագոպսովիչը փառատոնի մաս-
նակիցներին ներկայացրեց լեհահայերի պատմությանն ու մշակութային հա-
րուստ ժառանգությանը նվիրված իր գիրքը: Երեկոյան նրանք ունկնդրեցին հայ-
կական երաժշտություն՝ Յակուբ Կոպչինսկու ղեկավարած տղամարդկանց երգ-
չախմբի կատարմամբ29: 

ԼՄԺՀ 2015թ. հոկտեմբերի 8-ին Վարշավայում կայացած «Ժառանգություն» 
անվանումը կրող երկրորդ ցուցահանդեսում ներկայացրեց «Լեհահայոց արխիվ. 
10-ամյա ավանդույթ» ցուցադրությունը: Այն միակ հասարակական արխիվն էր 
ներկայացվածների մեջ, որը դիտվեց մեծ հետաքրքրությամբ30: 

2015թ. դեկտեմբերի 21-ին Լեհաստանում հայերի փոքրամասնության ներ-
կայացուցիչ Էդվարդ Միեր-Ենդժեյովիչը, ԼՄՀԺ վարչության նախագահ Յան Աբ-
գարովիչը և Մարիա Օհանովիչ-Տարասիուկը լեհահայերի վիճակն ու նրանց հու-
զող խնդիրները ներկայացրին Մազովեցկեի նորանշանաակ վոյեվոդա Զդիսլավ 
Սիպերային31: 

2016թ. մայիսի 14-ին Վարշավայում նշվեց Լեհահայոց մշակույթի և ժառան-
գության հիմնարկության հիմնադրման 10-ամյակը: Սկզբում պատարագ մատուց-
վեց, այնուհետև միջացառումը տեղափոխվեց «Պատմության հետ հանդիպման 
տուն», որին մասնակցում էին հիմնադրամի բարերարները, պետական այրեր, 
մեծ թվով հայ և լեհ գիտության, արվեստի ու մշակույթի գործիչներ և հյուրեր՝ Լե-
հաստանի հայաշատ տասը քաղաքներից ու Բեռլինից: Մասնակիցներին ողջու-

                                                                 
28 Տե'ս Avedis Աւետիս, 2015 wiosna, nr. 22, s. 1, 3. 
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30 Տե'ս Avedis Աւետիս, 2015  jesien, nr. 24, s. 4. 
31 Տե'ս Avedis Աւետիս, 2016 wiosna, nr. 26, s. 4. 
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նեցին տան տնօրեն Պիոտր Յակուբովսկին, ԼՄԺՀ հոգաբարձուների խորհրդի 
նախագահ Յան Աբգարովիչը և ՀՀ դեսպան Է. Ղազարյանը: Մազովեցկե վոյեվո-
դության Մշակույթի և զբոսաշրջության բաժնի տնօրեն Պավել Ցուկրովսկին 
պատվոգրեր հանձնեց հիմնադրամի գործունեությանն աջակցած մի խումբ լեհա-
հայերի և լեհ հայագետների: Լեհաստանի պետական արխիվների գլխավոր 
տնօրեն Վոյչեխ Վոզնիակը ներկայացրեց հիմնադրամի և արխիվի համագործակ-
ցությունը: Գդանսկի Հայերի միության ղեկավար Գագիկ Պարսամյանը ներկանե-
րին ընթերցեց Մատենադարանի տնօրեն Հրաչյա Թամրազյանի շնորհավորական 
նամակը: Մոնիկա Ագոպսովիչը մասնակիցներին ներկայացրեց Հաննա Կոպ-
չինսկա-Կլոսի և Քրիստինա Իսկրայի կազմած և Անդժեյ Զիեմբայի խմբագրած 
«Լեհահայեր. Մշակույթ և ժառանգություն» պատկերազարդ ժողովածուն, որտեղ 
զետեղված են տասնմեկ հեղինակների գիտական հոդվածները: 

Հիմնադրամի խորհրդի անդամ Մարիա Օհանովիչ-Տարասիուկը ներկայաց-
րեց հիմնադրամի տասը տարվա գործունեության մասին մանրակրկիտ ու 
հետաքրքիր ցուցադրություն: Նա հիմնադրամի միջոցներով կատարված կարևոր 
աշխատանքների թվում կարևորեց «Հայերը Լեհական թագավորությունում և 
Լիտվայի Մեծ իշխանությունում XVI-XVIII դարերում» եզակի քարտեզը: Լեհահա-
յերի և Հայաստանի պատմության ուշագրավ անցքերի շուրջ հետաքրքիր զեկու-
ցումով հանդես եկավ Կելցեի Ազգային պատկերասրահի աշխատակից Պավել 
Գժեշիկը: Հանդիսության ավարտին հիմնադրամի հասցեին ջերմ խոսքեր հնչեց-
րեց կարդինալ Կազիմեժ Նիչը: Պավել Գժեշիկը հյուրերին ներկայացրեց լեհահա-
յերի ներկայության հետքերը Հին Վարշավայում, որն ավարտեց Սբ. Յացեկի Դո-
մինիկյան եկեղեցու հայկական ցուցատախտակի մոտ32: 

2016թ. հունիսի 24-25-ին Պոզնանից ոչ հեռու գտնվող Չրենիավե քաղաքի 
թանգարանում ԼՄԺՀ հիմնադրամի նախաձեռնությամբ կայացավ գիտաժողով 
«Հայեր. Պատմություն և մշակույթ» թեմայով: Գիտաժողովում ուշագրավ զեկու-
ցումներով հանդես եկան հիմնադրամի նախագահ Յան Աբգարովիչը, թանգարա-
նի տնօրեն Յան Մաչկովիակը, Լեհաստանի մի շարք համալսարանների 
տասնյակ պատմաբաններ, բանասերներ ու արվեստագետներ, այդ թվում՝ հայա-
գետներ Քշիշտոֆ Ստոպկան, Գժեգոժ Վոյցեխովսկին, Գժեգոժ Պելչինսկին, Անջեյ 
Զիեմբան, Դանուտա Պուստելակը և շատ երիտասարդ ուսումնասիրողներ33: 

ԼՄԺՀ հիմնադրամը դեկտեմբերին հրատարակեց հայ համայնքի շրջանում 
մեծ հետաքրքրություն առաջացրած «Լեհահայերի դիմանկարներ 2017» թվով չոր-
րորդ օրացույցը, որի հեղինակ Անդժեյ Զիեմբան ներկայացրել է լեհ հանրությանը 
ոչ շատ հայտնի 13 անվանի լեհահայերի կյանքն ու գործունեությունը34: 

ԼՄԺՀ հիմնադրամը և Կրակովի Հայ մշակութային ընկերությունը համատեղ 

                                                                 
32 Տե'ս Avedis Աւետիս, 2016, lato, nr. 27, s. 6. 
33 Տե'ս Avedis Աւետիս, 2016  jesien, nr. 28, s. 4. 
34 http://dziedzictwo.ormianie.pl/co obesnie/  
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2017թ. մայիսի 19-ին Մենլենիցի Անկախության թանգարանում բացեցին Մարիա 
Բաուչիկի «Հայաստանը փնտրում է ակունքները» լուսանկարների ցուցահանդե-
սը: Լեհ հասարակության ուշադրությանն արժանացած այս ցուցահանդեսը ներ-
կայացնում էր Հայաստանի բնության գեղեցկությունը, ճարտարապետական հու-
շարձանները և հայության ներկայիս առօրյան35: 

ԼՄԺՀ հիմնադրամի և Պիոտրկովի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ 
2017թ. հունիսի 10-ին կայացավ «Հայերը վերադառնում են Պիոտրկով» միջոցա-
ռում, որի ընթացքում ներկայացվեց ցուցադրություն՝ «Հայացքն Արարատին: Հա-
յերի ճակատագիրը Լեհաստանում» խորագրով, ինչպես նաև Յուզեֆ Թեոդորովի-
չին նվիրված ցոուցահանդես: Հնչեցին ելույթներ, հայկական երգ ու 
երաժշտություն36: 

2017 թ. սեպտեմբերի 11-ին ԼՄԺՀ հիմնադրամը Յարոսլավ քաղաքում անց-
կացրեց «Հայաստանի օր», որի շրջանակներում Գեղարվեստի պատ-կերասրա-
հում ներկայացրեց «Դեմքով դեպի Արարատը: Հայկական ճակատագիրը Լեհաս-
տանում» ցուցահանդես: Այնուհետև Յարոսլավի լեհահայերը հնչեցրին հայկա-
կան երաժշտություն, հանդես եկան ասմունքով և ժողովրդական երգերի կատար-
մամբ37: 

2017թ. սեպտեմբերի 18-ին Վարշավայում ԼՄԺՀ հիմնադրամի նախաձեռնու-
թյամբ բացվեց Սուրբ Դոմինիկյան եկեղեցու դիմացի պատին փակցված ցուցա-
տախտակը՝ «Հայկական նրբանցք» անվանումով: Դա թվով երրորդ նմանատիպ 
ցուցատախտակն է Լվովից ու Գդանսկից հետո, որտեղ զետեղված են լեհահայ մի 
խումբ անվանի մարդկանց անունները: Արքեպիսկոպոս Ռաֆայել Մինասյանի 
մատուցած պատարագից հետո ելույթ ունեցավ Յակուբ Կոպչինսկու գլխավորած 
տղամարդկանց երգչախումբը38: 

Սեպտեմբերի 28-ին Օլավում հիմնադրամն անցկացրեց «Հայկական օր», որի 
մասնակիցները լսեցին դասախոսություններ, դիտեցին փաստագրական ֆիլմեր՝ 
նվիրված լեհահայերի պատմությանն ու մշակույթին39: 

Առաջիկայում հիմնադրամը նախատեսում է հոկտեմբերի 18-ին Պուլտուս-
կում, իսկ հոկտեմբերի 19-ին՝ Վարշավայում Լեհաստանի մի քանի գիտական 
հաստատությունների հետ անցկացնել գիտաժողով՝ նվիրված հայոց սփյուռքին, 
ցեղասպանությանը, պատմությանն ու մշակույթին: 
  

                                                                 
35 Տե'ս Avedis Աւետիս, 2017, wiosna, nr. 30, s. 5. 
36 Տե'ս Avedis Աւետիս, 2017, lato, nr. 31, s. 1, 5. 
37 Տե'ս Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, http://dziedzictwo.orminie.pl/  
38 Տե'ս Avedis Աւետիս, 2017  jesien, nr. 32, s. 2. 
39 http://dziedzictwo.orminie.pl/ 
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Деятельность Фонда культуры и Деятельность Фонда культуры и Деятельность Фонда культуры и Деятельность Фонда культуры и     
наследия польских армяннаследия польских армяннаследия польских армяннаследия польских армян    

Мовсисян Феликс Мовсисян Феликс Мовсисян Феликс Мовсисян Феликс     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: польские армяне, культура, наследие, сохранение, фонд, 
научные конференции, встречи, архив, дни Армении 

Среди армянских общественных организаций, действующих в Республике 
Польше, своей проармянской патриотической деятельностью выделяется прежде 
всего Фонд культуры и наследия польских армян. Главной целью этой организа-
ции, созданной по инициативе группы общественных деятелей польских армян, 
является сохранение культурного наследия и ценностей польских армян, а также 
распространение культуры и истории Речи Посполитой. Добиваясь реализации 
этих целей, Фонд в течение прошлых лет осуществлял деятельность, достойную 
похвалы, особое внимание уделяя истории и культуре польских армян. Фонд орга-
низовал дни Армении, научные конференции, выставки, встречи, обсуждения, 
оцифровал архив, относящийся к польским армянам, издал научные исследования, 
сборники, календари, повествующие о знаменитых армянах Польши. 

    
    
    
    

The Activities of the “PolishThe Activities of the “PolishThe Activities of the “PolishThe Activities of the “Polish----Armenian Culture and HArmenian Culture and HArmenian Culture and HArmenian Culture and Heritage” eritage” eritage” eritage”     
FFFFoundationoundationoundationoundation    

Movsisyan FeliksMovsisyan FeliksMovsisyan FeliksMovsisyan Feliks    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words:    Polish-Armenians, culture, heritage, preservation, foundation, 
conferences, meetings, archive, Armenian days 

Of all the Armenian non-governmental organizations functioning in the Republic 
of Poland, the “Polish-Armenian Culture and Heritage” Foundation distinguishes itself 
for its Pro-Armenian activities. The main goal of this organization, founded on the 
initiative of a group of Polish-Armenians, is the preservation of Polish-Armenians’ 
cultural heritage and values, as well as the dissemination of Rech Pospolita Cresner’s 
culture and history. In order to achieve that goal the Foundation has so far carried out 
activities worth appreciation, paying special attention to the history and culture of the 
polish-Armenians. The Foundation has organized Armenian days, conferences, 
exhibitions, meetings, discussions, has digitalized the archive concerning Polish-
Armenians; it has also published scientific studies, collections, and calendars comprising 
information about famous Polish-Armenians. 
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««««ԹեշքիլաթԹեշքիլաթԹեշքիլաթԹեշքիլաթ----ըըըը    մախսուսամախսուսամախսուսամախսուսա» » » » գաղտնիգաղտնիգաղտնիգաղտնի    կազմակազմակազմակազմակերպությունը՝կերպությունը՝կերպությունը՝կերպությունը՝        
ՀայոցՀայոցՀայոցՀայոց    ցեղասպանությանցեղասպանությանցեղասպանությանցեղասպանության    ոճրագործոճրագործոճրագործոճրագործ    

ՍահակյանՍահակյանՍահակյանՍահակյան    ՎերաՎերաՎերաՎերա    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . Թեշքիլաթ-ը մախսուսա, գաղտնի կազմակերպություն, 
Թուրքիա, Հայոց ցեղասպանություն, «Մազհարի հանձնախումբ» 

1914 թ․ օգոստոսի 3-ին Թուրքիան, Գերմանիայի հետ ստորագրած գաղտնի 
պայմանագրի համաձայն1, միացավ գերմանա-ավստրիական խմբավորմանը, իսկ 
հոկտեմբերի 29-ին փաստացի ներքաշվեց պատերազմի մեջ։  

Առաջին աշխարհամարտի ժամանակ Օսմանյան կայսրությունում իշխա-
նության եկած Իթթիհադ վե թերաքքի կուսակցության պարագլուխների հետա-
պնդած նպատակներից մեկը Անդրկովկասի գրավումն էր: Այդ ծրագիրն իրակա-
նացնելու համար նրանց խանգարում էին կայսրությունում ապրող քրիստոնյա 
ժողովուրդները և հատկապես արևմտահայությունը: Առաջին աշխարհամարտը 
պատեհ առիթ հանդիսացավ, որպեսզի իթթիհադականները, նախապես կազմած 
ծրագրի համաձայն, ընտրեն արևմտահայությանն իսպառ ոչնչացնելու ճանա-
պարհը: Այդ ծրագրի իրականացման նպատակով ստեղծվեց «Թեշքիլաթ-ը մախ-
սուսա» գաղտնի կազմակերպությունը: Վերջինիս գործունեության մասին քիչ 
թվով փաստաթղթեր են պահպանվել, քանի որ դրանց մեծ մասը ժամանակին 
ոչնչացվել են դոկտոր Նազըմի հրահանգով2 կամ էլ Թալեաթի հրաժարական տա-
լուց ոչ շատ առաջ գողացվել քրեական հետախուզության նախկին պետ Ազիզ 
բեյի կողմից, ով պաշտոնը լքելուց հետո թեշքիլաթականների գործունեության 
մասին թղթապանակները չվերադարձրեց3:  

Այնուամենայնիվ, մեզ հասած բազմաթիվ հեռագրեր, նամակներ, ինչպես 
նաև երիտթուրքերի դատավարության արձանագրությունները աներկբա հաս-
տատում են արևմտահայերի տեղահանության և զանգվածային կոտորածների 
գործում իթթիհադականների և «Թեշքիլաթ-ը մախսուսա» գաղտնի կազմակեր-
պության համագործակցության մասին: Այս կազմակերպության գործունեության 
պաշտոնական որոշումը վավերացվել է 1914թ. օգոստոսի 3-ի գիշերը4 Կ.Պոլսի 
Նուրի Օսմանիե պողոտայում՝ «Թասֆիր-ի էֆքյար» թերթի տպարանի դիմաց 
վարձակալված թիվ 32 տանը: «Թեշքիլաթ-ը մախսուսա» կազմակերպության հե-

                                                                 
1    ՏեՏեՏեՏե''''սսսս    KévorkianKévorkianKévorkianKévorkian, RRRR․․․․, , , , Thr Arrmenian Genocide, A Complete History, Published in 2011 by 

I.B.Tauris & Co Ltd, New York, Pdf, էջ 179։    
2 Տե'ս Հայերի ցեղասպանությունը ըստ երիտուրքերի դատավարության փաստաթղթե-

րի, առաջաբանը, թարգմանությունը և ծանոթագրությունները ՓափազյանՓափազյանՓափազյանՓափազյան, , , , ԱԱԱԱ․․․․    ՀՀՀՀ․․․․,,,,Երևան, 
1988թ., էջ 18: 

3    ԿիրակոսյանԿիրակոսյանԿիրակոսյանԿիրակոսյան    ՋՋՋՋ. Երիտթուրքերը պատմության դատաստանի առաջ, գիրք երկրորդ, 
Երևան, 1983թ., էջ 175: 

4 Թեշքիլաթ-ը մախսուսայի կազմավորման թվականի վերաբերյալ տե՛ս АААА. . . . АвакянАвакянАвакянАвакян, 
Геноцид армян: Механизмы принятия и исполнения решений, Ереван, 2013, стр. 92-99։ 
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տագա ամբողջ գործունեությունը Օսմանյան կայսրությունում ղեկավարվում էր 
այստեղից, որը նրանց պաշտոնական գրասենյակն էր5։ Առաջին փաստաթուղթը, 
որտեղ այս գաղտնի կազմակերպությունը հիշատակվում է նշված անվամբ, թվա-
գրված է 1914 թ. օգոստոսի 5-ով6։  

Ըստ պահպանված վավերագրերի՝ 1915թ. ապրիլի 5-ին «Թեշքիլաթ-ը 
մախսուսա» կազմակերպությունը անվանափոխվել է՝ ստանալով «Ումուր-ը 
շարքիյյէ դաիրեսի» (Արևելյան գործերի գրասենյակ)7 անունը։ Չնայած դրան՝ ան-
վանափոխությունից հետո էլ կազմակերպության անդամները շարունակել են 
կոչվել թեշքիլաթի անդամներ կամ թեշքիլաթականներ (Teşkilat-ı mahsusa’ya 
memur)8։ Կազմակերպությունն իր գործունեության ընթացքում ունեցել է երեք նա-
խագահ։ Առաջին նախագահը Սյուլեյման Ասքերին էր, երկրորդը՝ անվանափո-
խությունից հետո ընտրված նախկին «Արևելյան պետություն» (Şura-yı Devlet) 
կազմակերպության անդամներից Ալի Բաշհամրան և վերջին նախագահը՝ Հյու-
սամեդդին Էրթյուրքը։ 1918թ. Թալեաթի կառավարության վերացմամբ կառույցն 
ինքնալուծարվել է9: 

«Թեշքիլաթ-ը մախսուսա» գաղտնի կազմակերպության գործունեությունը 
բացահայտվեց այն ծածկագիր հեռագրերի, պաշտոնական գրությունների, հրա-
հանգների, հրամանների ու կոտորածների ականատեսների վկայությունների հի-
ման վրա, որոնք հավաքագրվել էին Երիտթուրքերի դատավարության ընթաց-
քում։ Այդ գործընացը սկսվեց 1918թ. հոկտեմբերի 30-ին Մուդրոսի զինադադարի10 
ստորագրումից հետո, երբ Ահմեդ Իզզեթ փաշայի գլխավորած կաբինետը որոշեց 
Թուրքիան Առաջին աշխարհամարտի մեջ ներքաշելու և հայերի տեղահանու-
թյունն ու զանգվածային կոտորածը կազմակերպելու համար դատական պատաս-
խանատվության ենթարկել երիտթուրքական կառավարության ղեկավարներին և 
«Միություն և առաջադիմություն» կուսակցության կենտրոնական կոմիտեի ան-
դամներին: 

1918թ. դեկտեմբերի 16-ին Ահմեդ Թեվֆիկի կաբինետը ստեղծեց հարցա-
քննիչ հանձնախումբ Անկարայի նախկին վալի Մազհար բեյի գլխավորությամբ, 
որոնք սկսեցին մեղադրական ապացույցներ հավաքել արևմտահայության կոտո-
րածների վերաբերյալ: 1919թ. հունվարի 8-ին Կ.Պոլսում կազմվեցին զինվորական 
երեք ատյաններ, իսկ մարտի 8-ին սուլթան Մեհմեդ 6-րդ Վահիդեդդինի հատուկ 

                                                                 
5Թաքվիմ-ի վեքայի, 1919 թ․, հ․ 3554, էջ 85; Jacobsen, M.,Jacobsen, M.,Jacobsen, M.,Jacobsen, M., Diary of a Danish Missionary, 

Harpoot, 1907–1919, p.75։ 
6    Tuncay ÖzkanTuncay ÖzkanTuncay ÖzkanTuncay Özkan, MİT’in Gizli Tarihi, İstanbul, ALFA, 2003, s. 49;  АААА. . . . АвакянАвакянАвакянАвакян, Указ. соч., стр. 93. 
7    Ergün HiçyılmazErgün HiçyılmazErgün HiçyılmazErgün Hiçyılmaz, Belgelerle Teşkilat-ı Mâhsusa ve Casusuluk Örgütleri, Ünsal 

Yayımları,İstanbul, 1970, s. 123․Ahmet TetikAhmet TetikAhmet TetikAhmet Tetik, Teşkilat-ı Mahsusa (Umur-ı Şarkiyye Dairesi) Tarihi, 
1. Cilt, 2014, s. 17։ 

8    Ahmet TetikAhmet TetikAhmet TetikAhmet Tetik, Teşkilat-ı Mahsusa, s. 17։  
9 Նույն տեղում։ 
10 Մուդրոսի զինադադարի մասին տե՛ս Sir Frederick Maurice,Sir Frederick Maurice,Sir Frederick Maurice,Sir Frederick Maurice, The Armistices of 1918. 

London, New York, Toronto: Oxford University Press, 1943, s. 85-87։  
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հրամանագրով արտակարգ ատյանի (Court-Martial) քննությանը հանձնվեցին 
երիտթուրքական պարագլուխներն ու նախարարները11: Պատասխանատվության 
կանչվածների թվում էին նախկին ֆինանսների նախարար Ջավիդ բեյը, իթթիհադ 
կենտկոմի գլխավոր քարտուղար Շյուքրին, պատասխանատու քարտուղար 
Սաբրին, կենտկոմի անդամ Զիա Գյոք Ալփը և այլք12: 

 Իթթիհադական պարագլուխների մի մասին հեռակա կարգով ներկայաց-
վեց մեղադրանք: Նրանց թվում էին «Թեշքիլաթ-ը մախսուսա» կազմակերպության 
ղեկավարներից Բեհաէդդին Շաքիր բեյը, կազմակերպության անդամներ դոկտոր 
Նազըմ բեյը, հասարակական անվտանգության նախարար Ազիզ էֆենդին, արդա-
րադատության և արտաքին գործերի նախարար Խալիլ էֆենդին, հանրակրթու-
թյան նախարար Շյուքրի բեյը, Ահմեդ Ջեվիդ բեյը, Աթիֆ բեյը, Ռիզա բեյը13: 

Երիտթուրքերի դատավարության նախօրեին և ընթացքում Կ.Պոլսում 
ստեղծվել ու գործում էր Տեղեկատու դիվան, որը, մի քանի հանձնարարականնե-
րից բացի, նպատակ էր հետապնդում կոտորածների առնչությամբ դատական 
հայց ներկայացնելու համար նախկին Օսմանյան կայսրության տարբեր բնակա-
վայրերից հավաքագրել փաստաթղթեր, վավերագրեր, վկայություններ ու փաս-
տական զանազան ապացույցներ14։ 

Ե՛վ Տեղեկատու դիվանի, և՛ 1919-1920 թթ․ երիտթուրքերի դատավարու-
թյունների շրջանակներում «Մազհարի հանձնախմբի», խորհրդարանի «Հինգե-
րորդ հանձնախմբի» և այլոց կողմից հավաքած նյութերը, ինչպես նաև դատավա-
րությունների արձանագրությունները վկայում էին «Թեշքիլաթ-ը մախսուսա» 
կազմակերպության մեղսակցությունը Հայոց ցեղասպանությանը: Այս առումով 
թուրքական այդ նյութերը հայոց եղեռնի իսկությունը հաստատող անփոխարինե-
լի սկզբնաղբյուրներն են։ Այս դատավարությունները կարևոր են նաև այն տեսա-
կետից, որ ոճրագործության վկաների ճնշող մեծամասնությունը ոչ թե հայեր էին, 
այլ թուրքեր և այլազգի մահմեդականներ, հիմնականում պաշտոնյաներ, զինվո-
րականներ, հասարակական գործիչներ15: 

Երիտթուրքերի դատավարությունների ընթացքում բացահայտվեց, որ 
«Թեշքիլաթ-ը մախսուսա» անվան տակ գործել է երկու գաղտնի կազմակերպու-
թյուն16: Դրանցից մեկը գործել է Կ.Պոլսում` ռազմական նախարար Էնվեր փաշա-
յի անմիջական վերահսկողության ներքո: Կազմակերպության կորիզը կազմում 

                                                                 
11ՓափազյանՓափազյանՓափազյանՓափազյան, ԱԱԱԱ․․․․ՀՀՀՀ․, նշվածաշխատ․,էջ 13-14: 
12ԿիրակոսյանԿիրակոսյանԿիրակոսյանԿիրակոսյան    ՋՋՋՋ...., նշված աշխատ., էջ 175: 
13ՓափազյանՓափազյանՓափազյանՓափազյան, ԱԱԱԱ․․․․ՀՀՀՀ․, նշվածաշխատ․, էջ 14-16: 
14Տեղեկատու դիվանի ստեղծման մասին տե՛սԶաւԶաւԶաւԶաւէէէէնննն    արքեպսարքեպսարքեպսարքեպս․․․․,,,, Պատրիարքական 

յուշերս, վաւերագիրներ եւ վկայութիւններ, Գահիրէ, 1947թ., էջ 301-305․KévorkianRKévorkianRKévorkianRKévorkianR., The 
Armenian Genocide…, p. 3-5։ 

15    ՏեՏեՏեՏե''''սսսս    ԱնումյանԱնումյանԱնումյանԱնումյան, , , , ՄՄՄՄ., ., ., ., Ճանաչում և դատապարտում․ երիտթուրքերի դատավարություն-
ները (1919-1921թթ․ 1926 թ․), Երևան, 2013թ., էջ 6։ 

16АвакянАвакянАвакянАвакян    АААА., ., ., ., Указ. соч., стр. 100; Kévorkian R., Kévorkian R., Kévorkian R., Kévorkian R., Op. cit., p. 180-181։  
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էին երկարամյա մեծ փորձառություն ունեցող բարձրաստիճան զինվորականնե-
րը, Օսմանյան կայսրության Իթթիհադական պաշտոնյաները և ուրիշներ: Այս 
կազմակերպության ղեկավարը Սուլեյման Ասքերի բեյն էր: Կազմակերպության 
գլխավոր խնդիրն էր Կովկասի մահմեդական ժողովուրդներին ոտքի հանել Ռու-
սաստանի դեմ: 

«Թեշքիլաթ-ը մախսուսա» երկրորդ կազմակերպությունը գտնվում էր ներ-
քին գործերի նախարարության անմիջական ենթակայության տակ և ղեկավար-
վում էր Իթթիհադի կենտրոնական կոմիտեի անդամ Բեհաէդդին Շաքիրի կողմից: 
Այս կազմակերպությունը գործում էր մի շարք վիլայեթներում, սանջակներում և 
զբաղվում էր հիմնականում հայության տեղահանման և կոտորածների կազմա-
կերպման հարցերով17: Կազմակերպության անդամները բանտերից ազատված 
հանցագործներ էին, որոնք կազմում էին հատուկ հրամաններով և առաջադրանք-
ներով գործող ավազակախմբերի կորիզը: Նրանց վերաբերյալ մեզ հասած վավե-
րագրերը վկայում են, որ այդ ավազակախմբերը ստեղծվել են բացառապես տա-
րագիր հայերին ոչնչացնելու նպատակով18:  

Երիտթուրքերի դատավարության ընթացքում բացահայտվեց, որ 
«Թեշքիլաթ-ը մախսուսայի» անդամներն իրականացրել են հայերի տեղահանու-
թյունն ու բնաջնջումը, այրել են տներն ու բնակավայրերը, անարգել ու տանջա-
մահ են արել կանանց և, որ այս ամենը տեղի է ունեցել երիտթուրք պարագլուխ-
ներ Թալեաթի և Էնվերի հրամաններով19: 

Չնայած «Թեշքիլաթ-ը մախսուսայի» ռազմական և քաղաքացիական բնույ-
թին՝ երկու կազմակերպությունն էլ ղեկավարվում էին իթթիհադական կուսակ-
ցության Կենտրոնական կոմիտեի կողմից և ծառայում էին նույն գաղափարին՝ 
թուրք ժողովրդի համար ապահովել կենսատարածք՝ ազգային մեծ պետություն 
ստեղծելու նպատակի իրագործման համար։ 

Թեշքիլաթականների իրականացրած կոտորածների, բռնությունների, ավե-
րածությունների, կողոպուտի ձևերն ու մեթոդները տիպիկ վայրագության և բար-
բարոսության դրսևորում էին: Իրենց նպատակին հասնելու համար նրանք ոչնչից 
չէին խորշում, ոչ մի բանի առաջ կանգ չէին առնում և համագործակցում էին տար-
բեր ազգերի ներկայացուցիչների, դիվանագիտական ծառայողների, գաղթական-
ների և ժողովրդական զանգվածների և անգամ խաժամուժի, ավազակախմբերի ու 
հանցագործների հետ20։ Նրանց գործելաոճը խարսխված էր «նպատակն արդա-
րացնում է միջոցները» սկզբունքի վրա: 

Ուսումնասիրելով «Թեշքիլաթ-ը մախսուսա» գաղտնի կազմակերպության 
վերաբերյալ պատմագիտությունում առկա տեսակետներն ու կարծիքները, վեր-

                                                                 
17 Տե՛ս Թաքվիմ-ի վաքայի, 1919, մայիսի 12, թիվ 3554: 
18 Տե՛ս Թաքվիմ-ի վաքայի, 1919, ապրիլի 12, թիվ 3604: 
 19Տե՛ս Թաքվիմ-ի վաքայի, 1919, թիվ 3571: 
20 Մաշտոցյան Մատենադարան (այսուհետ ՄՄ), ԱԱԱԱ․․․․    ԵրիցյանիԵրիցյանիԵրիցյանիԵրիցյանի    անվ․արխիվ, թղթ․151, 

վավ․22։ 



– 194 – 

լուծելով նրա գործունեությունն ու հետապնդած նպատակը՝ կարելի է վստահա-
բար պնդել, որ «Թեշքիլաթ-ը մախսուսայի» այն գնդերը, որոնք կազմավորվեցին 
ըստ 1914թ. հրապարակված թիվ 67-րդ հրամանագրի, օգտագործվել են նախա-
պես ծրագրված Հայոց ցեղասպանության իրականացման համար։ Ցեղասպանու-
թյունը երիտթուրքական պետական ծրագիր էր, որն իրականացվեց «Թեշքիլաթ-ը 
մախսուսայի» անմիջական մասնակցությամբ։    

Ցեղասպանության իրականացման հարցում անհրաժեշտ է տարանջատել 
երկու հասկացություն՝ ցեղասպանական քաղաքականություն և բուն ցեղասպա-
նություն։ Ըստ այդմ՝ կարծում ենք, որ Հայոց ցեղասպանության պաշտոնական 
մեկնարկն իթթիհադականները տվեցին 1914թ. օգոստոսի 3-ին՝ Կ․Պոլսում, երբ 
ստեղծեցին «Թեշքիլաթ-ը մախսուսա» կազմակերպությունը։ 

Օսմանյան կայսրությունում պետական մակարդակով ցեղասպանական քա-
ղաքականության առաջին ծրագիրը կազմվել է 1876թ. մայիսին՝ բուլղարների 
դեմ21: Ինչ վերաբերում է Առաջին աշխարհամարտի տարիներին Հայոց ցեղա-
սպանությանը, ապա այն ծրագրեցին իթթիհադականները, որի անմիջական կի-
րառողը հատկապես մի շարք շրջաններում դարձան թեշքիլաթականները: 

Հայոց ցեղասպանության կազմակերպիչ երիտթուրքերը և ոճրագործ թեշքի-
լաթականները միմյանց հետ այնքան սերտ փոխկապակցված են, որ անհնար է 
տարանջատել մեկը մյուսից։ Եթե մատնանշվում է ցեղասպանության որևէ ոճրա-
գործ, ապա նրա թեշքիլաթական լինելու հանգամանքը կասկածից դուրս է։ Թեշ-
քիլաթի հիմնադրմամբ և գործունեությամբ ամբողջանում է ցեղասպանություն 
պետական գործողության ծրագրվածությունը։ Թեշքիլաթականների կառույցը 
թեպետ ունեցել է տարբեր անվանումներ, սակայն գործունեության ձևերը, մեթոդ-
ներն ու նպատակը մնացել է նույնը: Այս կառույցն ի սկզբանե ծառայել է թուրքա-
կան կառավարող շրջանների շահերին, հանդիսացել գործիք՝ կոնկրետ խնդիր 
լուծելու համար։ Այս իմաստով պատահական չէ, որ ժամանակակից թուրք որոշ 
ուսումնասիրողներ Թուրքիայի Ազգային անվտանգության ծառայության գործու-
նեությունը սկզբնավորում են «Թեշքիլաթ-ը մախսուսայից»22: 

Անդրադառնալով «Թեշքիլաթ-ը մախսուսայի» անվանափոխության հանգա-
մանքներին ու պատճառներին՝ նշենք, որ այն ոչ այնքան խորքային կամ գաղա-
փարական բնույթ ուներ, որքան նպատակային և ծրագրային փուլերի փոփոխու-
թյունների շղթա էր ներկայացնում։ Մեր կարծիքով, անվանափոխությունը տեղի է 
ունեցել այն նպատակով, որ ցեղասպանության ծրագիրն առաջին փուլում արդեն 
ամբողջությամբ պատրաստ էր և պետք էր սկսել երկրորդ կամ բուն ծրագրի իրա-

                                                                 
21 Տե՛ս ՌուբենՌուբենՌուբենՌուբեն    ՍաֆրաստյանՍաֆրաստյանՍաֆրաստյանՍաֆրաստյան, Օսմանյան կայսրություն, Ցեղասպանության երկու ծրա-

գիր, Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրներ և ժողովուրդներ XXIV, Երևան, 2005, էջ 236-254; 
նույնի, Օսմանյան կայսրություն. Ցեղասպանության ծրագրի ծագումնաբանությունը (1876-
1920), Երևան, 2009, էջ 157-166: 

22    Tuncay ÖzkanTuncay ÖzkanTuncay ÖzkanTuncay Özkan, Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT’in Gizli Tarihi, Cumhuriyet kitapları, Ankara 
1995, (pdf)https://ru.scribd.com/document/163294460/Tuncay-Ozkan-Milli-Itihbarat-Teskilati): 
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գործման փուլը: Այս փուլում, երբ սկսվեցին ցեղասպանական բուն գործողու-
թյունները, նպատակահարմար գտան, որ «Թեշքիլաթ-ը մախսուսան» հանդես գա 
«Ումուր-ը շարքիյյե դաիրեսի»՝ իր էության մեջ ռազմական ծրագրի երկրորդ 
փուլը ներկայացնող ծածկանվան ներքո։ Նկատենք, որ անվանափոխությունից 
ընդամենը 6 օր անց սկսվեցին Կ.Պոլսի մտավորականության ձերբակալություն-
ներն ու նրանց սպանությունը, որոնց ցուցակները պատրաստ էին դեռևս առա-
ջին՝ կազմակերպչական փուլում23։ Անվանափոխության և ծրագրի փուլերի մեկ 
այլ ապացույց է նաև 1915թ. ապրիլի կեսերին Էրզրումում, Դերջանում, Բիթլի-
սում, Մուշում, Վանում, Կարինում, Սասունում, Զեյթունում, Կիլիկիայում տեղի 
ունեցած արյունահեղ կոտորածները և, որ ամենակարևորն է, տեղահանության 
օրենքի հրապարակումը24։  

Խոսելով Թեշքիլաթի գործունեության նպատակների մասին՝ պետք է հստա-
կեցնել, որ այն ինքնուրույն գործող առանձին ցանց չէր։ Իրականում այս կառույցը 
Իթթիհադ վե թերաքքի (Միություն և Առաջադիմություն) կուսակցության գլխավոր 
զենքն էր: Եթե իթթիհադը պետության մեջ պետություն էր, ապա «Թեշքիլաթ-ը 
մախսուսան» այդ պարագայում բանակի մեջ բանակ էր։  

«Թեշքիլաթ-ը մախսուսա» կազմակերպության գործունեության մասին ի 
հայտ եկած նոր փաստաթղթերն ու սկզբնաղբյուրները, ինչպես նաև թուրքական 
մամուլի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը բացահայտում է բազմաթիվ թեշքի-
լաթականների անուններ ու նրանց վայրագությունների նոր մանրամասնություն-
ներ: Դրանք վերաբերում են նաև նախացեղասպանական ամբողջ գործընթացին՝ 
«Թուրքիան թուրքերի համար» կարգախոսի, պանթյուրքիզմի գաղափարի իրա-
կանացմանը և շատ այլ հարցերի25: 

Այս իմաստով «Թեշքիլաթ-ը մախսուսա» գաղտնի կազմակերպության գոր-
ծունեության համակողմանի ուսումնասիրությունը չափազանց կարևոր է հայ 
պատմագրության համար, որը կարող է նոր լույս սփռել Հայոց ցեղասպանության 
իրականացման մութ էջերի վրա։ 

    
    

        

                                                                 
23 Տե՛ս ՄՄ, ՏիրայրՏիրայրՏիրայրՏիրայր    վրդվրդվրդվրդ․ արխիվ, թղթ․ 131, վավ․ 21։  
24 Տե՛ս ՍաֆրաստյանՍաֆրաստյանՍաֆրաստյանՍաֆրաստյան, , , , ՌուբենՌուբենՌուբենՌուբեն,,,, Օսմանյան կայսրության 1915 թ. «Տեղահանության 

օրենքը», Պատմա-բանասիրական հանդես, 2007, № 2 . էջ 72-81։  
25 Տե՛ս ԵԵԵԵ․․․․ՂՂՂՂ․․․․    ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան, Թուրքիան և նրա նվաճողական քաղաքականությունը Անդրկով-

կասում (1914-1918), Երևան, 1964, էջ 67-72։  
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Секретная организация Секретная организация Секретная организация Секретная организация «ТешкилатТешкилатТешкилатТешкилат----и Махсусаи Махсусаи Махсусаи Махсуса»    ––––    

преступник Геноцида армянпреступник Геноцида армянпреступник Геноцида армянпреступник Геноцида армян    
Саакян ВераСаакян ВераСаакян ВераСаакян Вера        

    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Тешкилат-и Махсуса, секретная организация, Турция, 
Геноцид армян, «Комиссия Мазхара» 

3 августа 1914 года в Османской Турции официально подтвердилась деятель-
ность организации «Тешкилат-и Махсуса». В том же году был издан приказ № 67, 
согласно которому из тюрем освободили уголовных преступников, которые стали 
членами вышеуказанной организации. 

В 1914 -1918 годах организация «Тешкилат-и Махсуса» действовала как 
официально действующая структура, параллельно государственной армии. В статье 
мы показали, что в эти годы организация действовала с целью осуществления Гено-
цида Армян, которая являясь государственной программой, в то же время осущест-
влялась со стороны организации, созданной с этой целью и имеющей государст-
венное засвидетельствование. 

 
 
 
 

“The Teshkilat Makhsusa” Secret“The Teshkilat Makhsusa” Secret“The Teshkilat Makhsusa” Secret“The Teshkilat Makhsusa” Secret    OrganizationOrganizationOrganizationOrganization    
as an Armenian Genocide Villainas an Armenian Genocide Villainas an Armenian Genocide Villainas an Armenian Genocide Villain    

SahakyaSahakyaSahakyaSahakyan Veran Veran Veran Vera    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: Teshkilat Makhsusa, secret organization, Turkey, Armenian Genocide, 
“Mazhar Commission” 

On 3 August, 1914 the activities of Teshkilat Makhsusa were officially ratified by 
the Ottoman Turkey. In the same year No. 67 decree was published according to which 
the above-mentioned organization was replenished by the criminals released from the 
jails. Between 1914-1918 Teshkilat Makhsusa was operating as an official institution in 
parallel with the State Army.  

This article sheds light on the participation of the mentioned organization in the 
commitement of the Armenian Genocide, as itis it was planned on state level.  
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ԱզատականությունըԱզատականությունըԱզատականությունըԱզատականությունը    որպեսորպեսորպեսորպես    հասարակականհասարակականհասարակականհասարակական    
կյանքիկյանքիկյանքիկյանքի    ձևավորմանձևավորմանձևավորմանձևավորման    ևևևև    կազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպմանկազմակերպման        

սոցիոմշակութայինսոցիոմշակութայինսոցիոմշակութայինսոցիոմշակութային    երևույթերևույթերևույթերևույթ    
Գրիգորյան ԱննաԳրիգորյան ԱննաԳրիգորյան ԱննաԳրիգորյան Աննա    

 
Հանգուցային Հանգուցային Հանգուցային Հանգուցային բառերբառերբառերբառեր. ազատական մշակույթ, ազատություն, մրցակցություն, 

քաղաքացիական հասարակություն, շուկայական հարաբարություն, ինստիտու-
ցիոնալ համակարգ, քաղաքական պրոպագանդա 

Հասարակության ազատականության տիպական հատկանիշներից մեկը 
փոխակերպվելու, արտաքին ու ներքին փոփոխություններին արագ արձագանքե-
լու, մշտապես շարժուն լինելու կարողությունն է: Քաղաքական ու գաղափարա-
կան իմաստով բաց հասարակության հիմունքները համընկնում են ազատակա-
նության այնպիսի սկզբունքների, ինչպիսիք են ազատությունը, հանդուրժողակա-
նությունը, հավասարությունը, մասնավոր սեփականությունը, մրցակցությունը, 
արդարությունը և այլն: Այս սկզբունքները «բնական ազատությունների» այն ամ-
բողջական համակարգն են, որ ազատականության դասականները համարում էին 
մասնավոր նախաձեռնության, տնտեսական գործունեությունը պետական հովա-
նավորչությունից ազատելու և ազատ ձեռներեցություն ծավալելու նախապայ-
մանը: Ազատականության այս սկզբունքներն էապես փոխեցին նաև հասարակա-
կան հարաբերությունների բարոյական հիմունքները, քանի որ բաց և սոցիալա-
կան տեղաշարժերին արագ արձագանքող հասարակությունն այլևս չէր կարող 
կյանքը կանոնակարգել բնույթով պահպանողական ավանդույթներով և սովո-
րույթներով: Ազատական մշակույթը կարող էր արդյունավետ գործառնել միայն 
այն դեպքում, եթե մարդիկ ամենօրյա կյանքում ղեկավարվեին արագացող սո-
ցիալական ռիթմին համապատասխան սկզբունքներով (նախաձեռնություն, ան-
հատապաշտություն, ինքնահաստատման ձգտում, կուռքապաշտության մերժում 
և այլն): 

Եթե տնտեսական ոլորտում ազատականությունը դրսևորվում է շուկայա-
կան հարաբերությունների ձևով, ապա պետականության ու քաղաքականության 
մեջ այն դրսևորվում է ժողովրդավարական գործընթացների ձևով: Այս իմաստով 
բաց հասարակությանը բնորոշ կյանքի կազմակերպման մշակույթի մեջ առանձ-
նահատուկ տեղ ունի քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտային հա-
մակարգը: Ազատականության ինքնակազմակերպման ու վերարտադրության 
տեսակետից քաղաքացիական հասարակության նորմատիվ համակարգը շուկա-
յական հարաբերությունների կարգավորման, տնտեսական ու քաղաքական իշ-
խանությունների տարանջատման սկզբունքի պահպանման, հասարակության և 
պետության միջև գործընկերային հարաբերությունների հաստատման ու պահ-
պանման կարևոր գրավականն է: Պատահական չէ, որ Մ.Վեբերը, հանգամանո-
րեն քննարկելով «կապիտալիստական մշակույթի» ու «կապիտալիզմի ոգու» հիմ-
նախնդիրը, գտնում էր, որ դրա հիմքում ընկած է տնտեսական վարքի նորմատիվ 
համակարգը, ինչը պարտադիր պետք է լինի բոլոր տնտեսավարող սուբյեկտների 
համար: Այդ իմաստով ազատական մշակույթը ոչ միայն սոցիալական ողջ համա-
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կարգի, այլև ներհամակարգային հարաբերություններ կարգի ու կարգավորվա-
ծության, սոցիալական կառույց ձևավորելու մշակույթ է [1, 51]: 

Մասնագիտական գրականության մեջ ազատական մշակույթի ձևավորման 
հարցը, որպես կանոն, քննարկվում է «շուկայական հարաբերությունների» համա-
տեքստում: Պետք է նկատել, սակայն, որ արևմտյան տնտեսագետները շուկան 
հաճախ նույնացնում են ազատ ձեռնարկչատիրական տնտեսությանը և քննար-
կում որպես զուտ կապիտալիստական ֆենոմեն: Մինչդեռ, ինչպես իրավացիորեն 
նկատում է Թոֆֆլերը, շուկան ընդամենը փոխանակման համակարգ է և ծագել է 
շատ ավելի վաղ, քան կապիտալիզմը: Շուկան գործել է այն պահից ի վեր, ինչ ար-
տադրողն ու սպառողն իրարից հեռացան ու տարանջատվեցին [2, 82-83]: Այդ 
«տարանջատման» հետևանքով ներհամակարգային որոշակի կապերը դարձան 
պրոբլեմային, ինչը կարող էր լուծել շուկան և համապատասխան քաղաքականու-
թյունը: 

Տնտեսական ու քաղաքական վարքի նորմատիվ համակարգերը մշակույթի 
համատեքստում սոցիալական, տնտեսական ու քաղաքական շահերի համագո-
յակցման, փոխըմբռնման ու կոնֆլիկտների հաղթահարման առավել ժողովրդա-
վարական մեխանիզմներ են, քան, ասենք, «բնական մարդու» տնտեսական 
էգոիզմն ու պահանջմունքները: Սոցիալական կառույց ձևավորելու և ներհամա-
կարգային հարաբերությունները կարգավորելու «տնտեսական վարքի նորմատիվ 
համակարգը» կարելի է անվանել «ժողովրդավարական բարոյականություն»: 

Մ.Վեբերի ձևակերպած «կապիտալիստական մշակույթը» վերաճում է ժո-
ղովրդավարական բարոյականության շնորհիվ այն բանի, որ դուրս է գալիս գործ-
ընկերների միջև նորմատիվ պայմանականությունների շրջանակից և տարած-
վում հասարակության ինստիտուտային կառույցների փոխհարաբերության վրա: 
Այդքանով էլ այն դառնում է հասարակական հարաբերությունների կարգավոր-
ման քաղաքական բարոյականություն: Այս իմաստով կյանքի ազատական մշա-
կույթը նորովի է մեկնաբանում իշխանության օրինականության հարցը, քանի որ 
դնում է սոցիալական և քաղաքական կարգերի արդարության հարցը: 

Հասարակության կորպորատիվ բաժանման հետևանքով ավատատիրական 
Եվրոպայում հասարակական տարբեր ինստիտուտների միջև գործառութային 
հստակ բաժանում չկար և նրանցից յուրաքանչյուրը փորձում էր հնարավորու-
թյան դեպքում ընդլայնել իր իրավասությունների շրջանակները: Բայց ազատա-
կան մշակույթի տարածմանը զուգահեռ աշխատանքի բաժանմանը փոխարինում 
է գործառնական բաժանումը, որի դեպքում առաջին պլան են մղվում մարդկանց 
անհատական որակներն ու շահերը: Այս հանգամանքը խիստ կարևոր է, քանի որ 
ծագում են պետության ու հասարակության փոխհարաբերությունների կարգավ-
որման, անհատական, խմբային ու հասարակական շահերի համամասնության 
պահպանման մեխանիզմների ստեղծման ու գործառնության ապահովման 
խնդիրներ: Այս ամենն աստիճանաբար փոխում է հասարակական համակեցու-
թյան նախկին նորմատիվ համակարգը և ծագում են հասարակական կարգի 
ապահովման ընդհանրական նշանակություն ունեցող իրավաքաղաքական նոր 
մեխանիզմներ: Կարելի է ասել, որ ազատականությունը հասարակական հարա-
բերությունների կազմակերպման և կարգավորման այնպիսի մշակույթ ձևավորեց, 
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որը առնվազն լուծեց մի շարք կարևոր խնդիրներ: 
Առաջին` մարդկանց քաղաքական իրավունքներն ընդլայնելու միջոցով 

ձևավորեց քաղաքացիների միջև իրավապես միջնորդավորված համագործակցու-
թյուն և համերաշխություն: Այլ կերպ ասած` հասարակական հարաբերություննե-
րի կարգավորման քաղաքական բարոյականության շնորհիվ հասարակության 
մեջ ձևավորվեցին մարդկանց սոցիալական ինտեգրացիայի անհրաժեշտ պայ-
մանները և ամրապնդվեցին մարդկանց սոցիալական կապվածության իրավա-
կան հիմունքները: 

Երկրորդ` եթե ավատատիրության շրջանում թագավորի իշխանության օրի-
նականությունը նախասահմանված էր և ժառանգաբար փոխանցվող, ապա ազա-
տական մշակույթի և քաղաքական բարոյականության պայմաններում իշխանու-
թյան օրինականության խնդիրը ձեռք բերեց նոր իմաստ: Այս դեպքում արդեն սո-
ցիալական մակարդակում իշխանության օրինականությունը պայմանավորված է 
նրանով, թե իշխանության սոցիալական-տնտեսական գործունեությունը որքա-
նով է համապատասխանում հասարակության շահերին ու ակնկալիքներին: 

Երրորդ` ծագում է նաև իշխանության հրապարակայնության (լեգալության) 
խնդիր: Ազատական հասարակություններում իշխանությունը դառնում է հրա-
պարակային, քանի որ ընտրվում է ժողովրդավարական սկզբունքներով: Նշված 
խնդիրների համար ընդհանուրն այն է, որ իրավական պայմաններ են ստեղծվում 
քաղաքական հարաբերություններում ղեկավարվելու արդարության սկզբունքով: 
Քաղաքականության մեջ այդ սկզբունքի էությունն այն է, որ ստեղծվում են ազա-
տամետ կարգի ինստիտուտներ, որոնք թեև սահմանափակում են մարդկանց 
բնական ազատությունները, բայց ստեղծում են ազատության իրավունքի երաշ-
խիքներ: 

Պետք է նկատել, սակայն, որ ազատականության և ժողովրդավարության 
փոխհարաբերությունը ներքնապես հակասական է: Ժողովրդավարությունը հնա-
րավոր է այնտեղ և այն ժամանակ, երբ հասարակությունն ունի սոցիալական 
շարժուն կառուցվածք, կան խմբային շահեր և դրանց օրինական պաշտպանու-
թյան հնարավորություններ, տնտեսությունը շուկայական-մրցակցային է և այլն: 
Մյուս կողմից՝ արմատական ազատականությունը և ծայրահեղ շուկայական հա-
րաբերությունները հասարակության համար ստեղծում են այնպիսի պրոբլեմներ, 
որոնք խիստ սահմանափակում են ժողովրդավարության սոցիոմշակութային բա-
զան: Այս երևույթն առավել ցայտուն դրսևորումներ է ունենում հատկապես ար-
մատական փոխակերպումների շրջանում, երբ, օրինակ, հետխորհրդային 
երկրներում տնտեսական բարեփոխումների ու տնտեսության ազատականաց-
ման բացասական հետևանքների ազդեցության տակ հասարակության անպաշտ-
պան խավերը բացասաբար տրամադրվեցին նաև ժողովրդավարական գործըն-
թացների նկատմամբ [3,11]: Այս առնչությամբ հարց է ծագում, թե արդյոք տնտե-
սական ազատականությունը ենթադրում է նաև քաղաքական ազատականու-
թյուն, և քաղաքական ժողովրդավարությունը որքանով պետք է ենթարկվի տնտե-
սական ազատականության տրամաբանությանը: 

Ազատական-ինդուստրիալ հասարակության ձևավորման սկզբնական 
շրջանում ժողովրդավարության առանցքը տնտեսակենտրոն մարդն էր, որի 
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արժեքային համակարգի հիմքում ընկած էին նյութական շահերը: Այդ իմաստով 
մարդկային փոխհարաբերություններին բնորոշ էին գործնական-փոխշահավետ 
երկխոսության ու փոխզիջման սկզբունքները, ինչը նշանակում է, որ տնտեսա-
կան հարաբերությունների ժողովրդավարացումն ընթանում է ոչ միայն ինստի-
տուտային մակարդակում, այլև՝ սոցիոմշակութային: Վերջին դեպքում ժողո-
վրդավարացումն իրականացվում է ի հաշիվ մարդկանց բարոյական ու հոգևոր 
համոզմունքների, ինչը նաև նշանակում է, որ տնտեսական ազատականության 
թելադրանքով մարդկային փոխհարաբերություններն ապաբարոյականացվում և 
ձևայնացվում են: Թեև ազատականությունը, այնուամենայնիվ, ժողովրդավարա-
կան մշակույթ է, բայց, ինչպես նկատում է հայտնի սոցիոլոգ և մշակութաբան 
Դ.Բելլը, ազատական-ինդուստրիալ հասարակության քաղաքացիական հասա-
րակությունը, որի գլխավոր նպատակը խմբային ու անհատական շահերի պաշտ-
պանությունն է, սոցիոմշակութային իմաստով դեռևս օրինական (լեգիտիմ) չէ, 
քանի որ մշակույթը հոգևոր արժեքները խմբային շահերից վեր է դասում: Եթե 
ազատական-ինդուստրիալ հասարակության զարգացման սկզբնական շրջանում 
քաղաքացիական հասարակության գործարարի շահերն ու նպատակները դեռևս 
ձևավորվում էին տվյալ հասարակության սոցիոմշակութային արժեքների շրջա-
նակներում, ապա արդեն տեղեկատվական հասարակության պայմաններում, ուր 
առաջնային նշանակություն ունեն կառավարչական գործոնները, ժողովրդավա-
րությունը սոցիոմշակութային հակասություններ ունի ոչ միայն ազատական-շու-
կայական սկզբունքների հետ, այլև բյուրոկրատիայի: 

Ինչպես արդեն նշեցինք, ազատական մշակույթը ինչ-որ իմաստով կարելի է 
բնութագրել որպես «ժողովրդավարական բարոյականություն», քանի որ այն 
պարզապես գործընկերների միջև նորմատիվ-ձևական պայմանականություն չէ: 
Տնտեսական, սոցիալական ու քաղաքական կյանքում այդ մշակույթը խարսխված 
է ոչ միայն խաղի ձևական կանոնների վրա, այլև ունի արժեքային լուրջ ծանրա-
բեռնվածություն: Բանն այն է, որ ազատականության նորմատիվ համակարգը չի 
կարող լիովին կատարել իր գործառնական խնդիրները, եթե չունենա համահա-
սարակական արժեքների այնպիսի համակարգ, որն ամենօրյա մարդկային հա-
րաբերությունների կարգավորմանը կտա տևականություն և սոցիոմշակութային 
իմաստ: Հասարակական հարաբերությունների կարգավորման «խաղի կանոննե-
րը» ձևավորվում են միայն այն բանից հետո, երբ ձևավորվում է տվյալ սոցիալա-
կան կարգի արժեքային համակարգը: Համակարգաստեղծ ու համակարգապահ-
պան գործոնները ոչ միայն կանխորոշում են տվյալ սոցիալական կարգի արժեքա-
յին ուղղվածությունը, այլև` կայունության ու կարգավորվածության մեխանիզմնե-
րի բնույթն ու նորմատիվ բովանդակությունը: Այդ տեսակետից, օրինակ, ազատա-
կան-բաց հասարակությունների ձևավորման հատկապես առաջին փուլում ար-
դարության, ազատության, քաղաքացիական համերաշխության, ժողովրդավա-
րության և նմանատիպ մյուս արժեքները դարձան ոչ միայն նոր կարգի հաստատ-
ման սոցիոմշակութային հիմունքներ, այլև կանխորոշեցին հասարակության ինս-
տիտուտային կառույցների փոխհարաբերությունների նորմատիվ սկզբունքների 
բովանդակությունը: 

Ակնհայտ փաստ է, որ ազատական ու ժողովրդավարական հասարակու-
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թյուններում մարդիկ ունեն տարբեր տնտեսական, սոցիալական ու քաղաքական 
շահեր, որոնք անխուսափելի են դարձնում ներհամակարգային հակասություն-
ներն ու կոնֆլիկտները: Ազատականության վերոհիշյալ սոցիոմշակութային 
սկզբունքները, ինչ խոսք, ամեն մի կոնկրետ դեպքում չեն կարող անմիջապես 
մասնակցել ու կարգավորել այդ հակասությունները: Բայց այդ սկզբունքները 
կազմում են այն սոցիոմշակութային կարգը և այն բարոյական տարածությունը, 
որի շրջանակներում նորմատիվ վարքը կարող է լինել այլընտրանքային: Այլ 
կերպ ասած, համերաշխության, արդարության, ազատության և նմանատիպ այլ 
խնդիրներն այն իմաստով են դառնում քաղաքականություն, որ ինստիտուտու-
ցիոնալ կարգավորումներն ընթանում են համակարգաստեղծ գործոնների սոցիո-
մշակութային բովանդակության շրջանակներում: Ամեն մի քաղաքակրթություն, 
օրինակ, մշակում է սոցիալական պարտքի մի համակարգ, որը թույլ է տալիս, 
առանց անցյալին անդրադառնալու, որոշ արարքներ գնահատել ընդունելի, իսկ 
որոշներ արարքներ` ոչ: 

Ազատական-ժողովրդական մշակույթի շրջանակներում համակարգաստեղծ 
հիմնարար արժեքների և վարքի կարգավորման նորմատիվ համակարգի (խաղի 
կանոններ) հարաբերակցության հարցը ճիշտ հասկանալու համար անհրաժեշտ է 
նախ պարզել ժողովրդավարության և ազատականության դրսևորման հիմնական 
մակարդակների առանձնահատկությունները: Այս իմաստով խիստ ուշագրավ է 
Ֆ.Ֆուկույամայի մոտեցումը: «Մշակույթի առաջնայնությունը» [4, 143-144] հոդվա-
ծում վերլուծելով հետխորհրդային երկրներում համակարգային փոխակերպում-
ների և ժողովրդավարացման գործընթացների դժվարությունների ու ձախողում-
ների պատճառները՝ նա փորձում է ժողովրդավարությունը բնութագրել չորս հիմ-
նական մակարդակների առանձնահատկություններով: Առաջին` ժողովրդավա-
րության և համապատասխան հասարակական կարգի գոյության ու գործառնու-
թյան համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է, որ մարդիկ համոզվեն ու հավա-
տան, որ ժողովրդավարությունը կառավարման ամենից արդյունավետ և օրինա-
կան (լեգիտիմ) ձևն է: Այլ կերպ ասած, ժողովրդավարության առաջին մակարդա-
կի առանձնահատկությունները բնութագրվում են համապատասխան ինստի-
տուտների և շուկայական կառույցների օրինականության մասին կանոնակարգ-
ված համոզմունքների առկայությամբ: Երկրորդ մակարդակն անմիջապես 
առնչվում է ժողովրդավարական ինստիտուտներին (սահմանադրություն, սահ-
մանադրական դատարան, բազմակուսակցական համակարգ, շուկայական կա-
ռույցներ և այլն): 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Ионин Л.Г., Социология культуры: путь в новое тысячелетие, М., Логос, 
2000. 

2. Тоффлер Элвин, Третья влона. 
3. Ги Сорман, Выйти из социализма, М., Наука, 1991. 
4. Ֆուկույամա Ֆ., Մշակույթի առաջնայնությունը:- Դրօշակ, 2002, թիվ 3, 

143-144: 
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Либерализм как социокультура формирования Либерализм как социокультура формирования Либерализм как социокультура формирования Либерализм как социокультура формирования     
и организациии организациии организациии организации    общественных явленийобщественных явленийобщественных явленийобщественных явлений    

Григорян АннаГригорян АннаГригорян АннаГригорян Анна    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: либеральная культура, свобода, конкуренция, гражданское 
общество, рыночное отношение, институционная система, политическая пропаганда 

Одним из типических показателей либерального общества является способ-
ность трансформироваться, быстро реагировать на внешние и внутренние измене-
ния, всегда находиться в состоянии мобильности как в политическом смысле, так и 
в гражданском. Основы открытого общества совпадают с таким либеральными 
принципами как свобода, толерантность, равноправие, конкуренция и т.д. 

Либеральная культура может эффективно функционировать только в том 
случае, когда люди в повседневной жизни руководствуются соответствующими 
принципами ускоряющегося социального ритма.  

 
    
    
    
    

Liberalism as a Culture of Organization and RegulationLiberalism as a Culture of Organization and RegulationLiberalism as a Culture of Organization and RegulationLiberalism as a Culture of Organization and Regulation    
    of Social of Social of Social of Social RelationsRelationsRelationsRelations    

Grigoryan AnnaGrigoryan AnnaGrigoryan AnnaGrigoryan Anna    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: liberal culture, liberty, competition, civil society, market relations, 
institutional system, political propaganda  

One of the typical peculiarities of liberal society is its ability of transformation, 
fast reference to internal and external changes and permanent mobility. 

In political and ideological aspects the principles of the open society coincide 
with such principles of liberalism as liberty, tolerance, equality, competition and etc. 

Liberal culture can function efficiently only when people in their current life are 
led by the principles according to quickening rhythm of social life.  
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Ազգային ինքնության խնդիրները Ազգային ինքնության խնդիրները Ազգային ինքնության խնդիրները Ազգային ինքնության խնդիրները     
((((մշակութաբանականմշակութաբանականմշակութաբանականմշակութաբանական----փիլիսոփայական դիտումներփիլիսոփայական դիտումներփիլիսոփայական դիտումներփիլիսոփայական դիտումներ))))    

    Հովհաննիսյան ՍիլվաՀովհաննիսյան ՍիլվաՀովհաննիսյան ՍիլվաՀովհաննիսյան Սիլվա    
 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . էթնիկ ինքնություն, ինքնության ճգնաժամ, հիշողու-
թյուն-նույնություն-տարբերություն, երկակի ինքնություն 

 Այսօր սոցիալ-քաղաքական, փիլիսոփայական, մշակութաբանական, հոգե-
բանական հարցադրումների շրջանակում հաճախ է հնչում այն մտահոգությունը, 
որ գլոբալացմանը խթանող փոփոխությունները (տնտեսական, քաղաքական, 
մշակութային) միաժամանակ ձևավորել են ազգակենտրոն, եսակետրոն տրամա-
դրություններ, ինքնության, «ով ենք մենք» հարցի որոնումներ, իսկ արդյունքում 
նաև ազգային, կրոնական, մշակութային, ենթամշակութային խնդիրների սրա-
ցում: Ժամանակակից փիլիսոփայությունը ազգային ինքնությունները դիտում է ոչ 
թե հակադրության, այլ փոխլրացման տեսանկյունից՝ «մենք և նրանք» հարաբե-
րությունը փորձելով քննել մշակութային պլյուրալիզմի դիրքերից: Փիլիսոփայա-
կան հայացքը միասնականություն է տեսնում ամեն ինչում` բազմազանության 
միասնություն (այս իմաստով՝ ազգը եզակին է ընդհանուրի մեջ)։ 

 Ենթադրվում էր, որ նոր գործընթացները, աշխարհաքաղաքական ընդհա-
նուր նպատակները, տարածա-ժամանակային նոր ընկալումները, (որոնց շնոր-
հիվ, ասես, մեղմվում են օտար-յուրային «հակամարտ» բաժանումները), կփոխեին 
աշխարհի պատկերը: Սակայն գլոբալացման գործընթացները` մարգինալացնե-
լով ազգայինը, ընկալվեցին որպես սպառնալիք: Ս.Հաթինգթոնի բնորոշմամբ՝ 
այսօր աշխարհը հայտնվել է երկակի իրավիճակում` ինքնության փնտրտուք-
ներն ամենուր են: Մի կողմից գլոբալացում, մյուս կողմից՝ «ինքնության գլոբալ 
ճգնաժամ» [տե՛ս 6, 36]։  

 Երբ խոսում ենք ինքնության ճգնաժամի մասին, ենթադրվում է, որ առաջա-
ցել է հոգևոր ճգնաժամ, ուրեմն խնդիրն է առաջին հերթին վերագտնել ազգը 
պահպանող այն հոգևոր արժեքները, որոնք նրան տարբերում են մյուս ազգերից: 
(Մշակույթում արժեքավորվողը ոչ թե նմանությունը, այլ հենց տարբերությունն է): 
Հոգևոր ինքնությունը անհատի, ազգի ընդունակությունն է պահպանել իր ամբող-
ջական կերպարը անկախ ժամանակի մարտահրավերներից: Սակայն խնդիրը 
միայն գլոբալացումը չէ, ինչպես մեր, այնպես էլ նախկին խորհրդային մյուս 
երկրներում, փոխվել է նաև հասարակարգը, նոր սերունդն այլևս նախորդի իրա-
վահաջորդը չէ: Մեկ միասնական համակարգը բաժանվել է մասերի: Մի կողմից՝ 
գլոբալացման գործընթացով պայմանավորված՝ նոր աշխարհի պատկեր, մյուս 
կողմից՝ հասարակական հարաբերությունների նոր տիպ, նոր արժեհամակարգ, 
նոր աշխարհայացքի փնտրտուք: Արդյունքում ոչ միայն ամեն ազգի, այլև ամեն 
մարդու մնում է ապավինել ոչ թե հանգամանքների, իրավիճակների փոփոխու-
թյանը, այլ սեփական ակտիվությանը: Մինչդեռ «ես»-ը իրեն ավելի պաշտպան-
ված է զգում «մենք» -ի, այս դեպքում «ազգայինի ամրոցում»: Ստացվում է, որ չնա-
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յած նոր աշխարհի, այսպես ասած, «կոսմոպոլիտ ինքնության» և նրանում ամրա-
գրված աշխարհաքաղաքական համընդհանուր պահանջների, ազատական ար-
ժեքների ընձեռած ավելի լայն հնարավորություններին, այնուհանդերձ, զուտ ազ-
գայինը մարդու համար եղել և այսօր էլ մնում է գերակա արժեք: Վերանհատա-
կան բոլոր արժեքներից մարդը ամենից հեշտորեն համաձայնում է ենթարկվել 
ազգայինին. լինելով ազգային ամբողջի մաս՝ նա իրեն ավելի հանգիստ և ավտանգ 
է զգում՝ գրում է Ն. Բերդիաևը: [5. 112]  

 «Ո՞վ եմ ես» հարցին պատասխանելիս մարդիկ առաջիններից մեկը հիշում 
են իրենց ազգային պատկանելությունը՝ նշում է նաև Ալ. Նալչաջյանը: [3,113] 

 Սակայն հայտնի է, որ ազգային ինքնության որոնման անհրաժեշտությունը, 
ինքնության ճանաչման պահանջը ծնվում է այն կորցնելու մտավախությունից, 
ձևավորվող նոր իրավիճակների, նոր արժեքների նկատմամբ անվստահությու-
նից: Եվ իբրև օրինաչափություն, առավել սրությամբ է դրվում հենց անցումային, 
պատմական հակասական, շրջադարձային ժամանակաշրջաններում` որպես 
հասարակության և պետության ինքնակազմակերպման, ազգային ինքնագիտակ-
ցության, ինքնաճանաչման, ազգի միավորմանը խթանող պայման: 

 Այսպես՝ փորձենք պարզել` ինչ է ազգային ինքնությունը մշակութաբանա-
կան-փիլիսոփայական դիտարկումների շրջանակում՝ միաժամանակ չմոռանա-
լով, որ հիշյալ խնդիրն ավելի շատ քննարկվում է անձի հոգեբանության, սոցիա-
լական հոգեբանության, էթնոհոգեբանության հարցադրումներում: Ասենք, որ փի-
լիսոփայությունը ինքնության խնդիրը քննում է իբրև մարդաբանական երևույթ: 
Փիլիսոփայական տեսանկյունով ինքնությունը, առաջին հերթին, պահանջում է 
ես-ի ինքնաճանաչման, ինքնագնահատման (նաև ինքնապատկերացման) որո-
նում` «ով եմ ես» հարցի շրջանակում՝ միաժամանակ ընդունելով, որ այն ենթա-
դրում է նոր հարցեր` «Ում եմ ես նման», «Ում նման չեմ» և այլն: Դեռևս Սոկրատե-
սը, Պլատոնը, Արիստոտելը ինքնաճանաչումը դիտում էին որպես ճանաչման 
դժվարին, բայց ամենագայթակղիչ իրողություն՝ ես-ի ինքնագիտակցության 
կարևոր պայման: Իսկ ահա միջնադարյան փիլիսոփա Ավգուստինը (Օգոստինոս 
Երանելի) գտնում էր, որ ինքնաճանաչումը մարդու բարոյական պարտքն է ինքն 
իր հանդեպ,    քանի որ միայն այդպես կարող ես պարզել, թե ով ես, ինչի ես 
ընդունակ:  

 Սակայն ինքնաճանաչումն առանց ուրիշի փորձի անհնարին կլիներ: Բեր-
դիաևն այն անվանում է «տրավմատիկ փորձ», քանի որ ուրիշը նաև թաքնված 
պահանջ, թաքնված վտանգներ է ենթադրում: Ստացվում է, մի կողմից՝ ուրիշը 
սպառնալիք է ես-ի ինքնության պահպանման համար, քանի որ ստիպում է ճա-
նաչել նաև իր փորձը, մյուս կողմից՝ այն օգնում է բացահայտել ես-ի թույլ և ուժեղ 
կողմերը՝ «էքզիստենցիալ ընտրություն կատարել ազատության տարածքում» իր 
աշխարհզգացողությանը, աշխարհընկալմանը համապատասխան: Այսինքն՝ 
ուրիշի գոյությունը (ես-ի և դու-ի երկխոսությունը) ես-ի ոչ միայն առկա, այլև դեռ 
չճանաչված կարողությունների հնարավոր իրացումն է, ես-ի ինքնազարգացման 
և ազատության սահմանը, ազատության չափը: 
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Փիլիսոփայական հայացքով՝ եթե ամեն ինչ չափ է, ապա ինքնությունը մար-
դու, էթնոսի ինքնաչափումն է: Այն յուրօրինակ աշխարհզգացողություն է և աշ-
խարհըմբռնում, որի շրջանակում ազգը (մարդը) փորձում է գնահատել իրեն, 
հասկանալ իր նմանությունն ու տարբերությունը մյուս մարդկանցից, ազգերից: 
Այսինքն՝ այն «ես-ի և ուրիշի հարաբերությունն է, որտեղ առաջնայինը, իհարկե, 
ես-ն է»: Ինքնությունը պատմվում է, այն պատում է, որը նկարագրում է ինքն 
իրեն, որքան ինքնանկարագրության, այնքան էլ «ուրիշների» ներկայացման 
միջոցով…: [13]  

Է. Հուսսեռլի կարծիքով, «այդ ուրիշը ևս պետք է ընդունի ինձ որպես ուրիշ», 
քանի որ միայն ես-ի և ուրիշի փոխադարձ ճանաչողությամբ հնարավոր է պարզել 
իմ ով լինելը: Փոխադարձ ճանաչողության արդյունքում միայն կարելի է տարբե-
րել յուրայինին ու թշնամուն` «դրսևորելով որոշակի վերաբերմունք և զգացողու-
թյուն»: Այլ խոսքով, ինքնության խնդիրը ծագում է շնորհիվ թշնամու կամ թշնա-
մու կերպարի միջոցով: Ավելին` թշնամին օգնում է ինքնորոշվել, սթափ պահել 
ինքնությունը: Սակայն, ինչպես այնուհետև նկատում է Հուսսեռլը, մարդկանց 
միջև հենց այս հակադրությունն է նրանց բաժանում ազգերի, խմբերի կամ այլևայլ 
բևեռների: Իսկ արդյունքում մշտապես ծնվում են մրցակցություն, բախումներ, 
բռնության և պայքարի տարաբնույթ ձևեր, որոնք փոփոխվում են հասարակա-
կան-պատմական գործընթացներին զուգընթաց: 

Նկատենք, որ մեզանում այդ «ագրեսիան, հաճախ բախվելով արտաքին 
թշնամու ուժի դիմադրությանը, ուղղվում է նաև ներս` ստանալով ինքնախարա-
զանման դրսևորումներ»: (Ալ.Նալչաջյան) Եվ այս առումով, թերևս, չի կարելի չհա-
մաձայնել Հր. Մաթևոսյանի այն բնորոշմանը, ըստ որի՝ «մեր ինքնության մեջ ինք-
նաժխտում, ինքնահերքում կա»: Սակայն չպետք է մոռանալ, որ «ինքնության 
նիհիլիզմը» ծնում է նաև անսովոր ալտրուիզմ: Մշտապես գերագնահելով օտա-
րին՝ ինքնության ամրագրումը չի կայանում. քաղաքական հաշվարկներն անգամ 
կառուցվում են ոչ թե սեփական, այլ դրսի ուժերին ապավինած, Նժդեհի բնորոշ-
մամբ, «քաղաքական կուրության», «քաղաքական մուրացկանության» դիրքերից: 
Հրեաների դեպքում հակառակն է: Հրեական ինքնությունը, ազգային պետությունը 
զարգանում են, ասես, աշխարհի հետ հակադրությամբ: «Մենք ժողովուրդ ենք, 
թշնամին մեզ ժողովուրդ դարձրեց» սիոնիզմի հիմնադիրներից Թեոդոր Հերցի 
խոսքերն է հիշատակում Ալ. Նալչաջյանը իր վերլուծություններից մեկում:[3,72]։ 
«Հոլոքոստի սարսափները չեն մոռանում հրեաները, դրա մասին հիշողությունը 
նրանց ինքնության կարևոր տարրն է, ինչը բնավ էլ չի խանգարում լինել տարա-
ծաշրջանի հզոր պետություն»,– գրում է նաև Հար. Մարությանը՝ միաժամանակ 
նկատելով, որ «տրավմատիկ հիշողության» հաղթահարման համար կարևոր գոր-
ծոն կարող է դառնալ թշնամու կողմից մեղքի գիտակցումն ու հատուցման պատ-
րաստակամությունը, ինչը մեր դեպքում այդպես էլ չի դառնում իրականու-
թյուն:[1,84] 

 «Որպես սփյուռքի դասական օրինակ՝ դիտարկելով հրեաներին՝ Ս. Հաթինգ-
տոնը բարձր է գնահատում նրանց ազգաստեղծ, պետականաստեղծ բնութագրիչ-
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ները»,– գրում է նաև Մ. Մարգարյանը: [18]  
Հրեաները հոլոքոստի հիշատակի օրն անգամ նշում են ոչ թե բռնության, 

սգո, այլ Վարշավայի հրեական գետտոյի` ֆաշիզմի դեմ զինված պայքարի օր՝ 
ցույց տալով նաև մյուս ժողովուրդների համար թշնամի ուժը` ընդհանուր թշնա-
մուն, այսինքն «հոլոքոստի հիշատակը դարձնում են քաղաքական գործիք» [տե՛ս 
16, 79], իսկ երբ անցյալի պատկերացումները համադրվում են ներկայի պահանջ-
ներին, ստեղծվում են քաղաքական հնարավորություններ և կամ սահմանափա-
կումներ: [16, 59] 

Ինչևէ, եթե փորձենք ընդհանրացնել «ինքնություն»-ը բնութագրող քիչ թե 
շատ ընդունելի մեկնությունները, ապա ազգային ինքնությունը կարելի է դիտար-
կել իբրև ինքնաստեղծ, ինքնաճանաչ, ինքնակառավարվող երևույթ` իր հիմնա-
րար սկզբունքներով և արժեհամակարգով: Պլատոնյան ձևակերպմամբ՝ «ինքնու-
թյունը տվյալ գոյակցության (իսկ լայն առումով՝ սեռի և տեսակի) հարաբերությունն 
է իր և շրջակա աշխարհի նկատմամբ»: Իսկ ինչպես ենք հարաբերվում մենք 
աշխարհին, ինչպիսին է մեր պատկերացումը աշխարհում մեր տեղի, դերի մասին: 
Ի՞նչ ենք ուզում աշխարհից, և ի՞նչ է սպասում աշխարհը մեզնից: Երկու դեպքում էլ 
որոշիչ է մնում ինքնաճանաչման խնդիրը: Այլ խոսքով, «որտեղից ենք գալիս», «ուր 
ենք գնում», փիլիսոփա Աշոտ Ոսկանյանի բնորոշմամբ՝ նաև «ուր չենք գնում»:  

Ելնելով վերը նշվածից՝ կարելի է հետևել, որ (անհատի, ազգի) ինքնությունը 
ձևավորվում է մյուս մարդկանց, ազգերի հետ հակադրության արդյունքում: Մինչ-
դեռ փիլիսոփայական իմաստով յուրաքանչյուր հակադրություն նույնություն է և 
տարբերություն: Ուստի պատահական չէ, որ ինքնության երևույթը ընդունված է 
մեկնաբանել հենց 3 հիմնարար բաղադրիչներով` նույնություն, տարբերություն, 
հիշողություն (նկատի ունենալով, որ նույնությունը նաև վերագտնված հիշողու-
թյունն է)։ Այսինքն՝ ինքնությունը ենթադրում է ոչ միայն այն, թե ով ես, այլև այն, 
թե ով կարող ես լինել: Այս առումով, ավելի քան կարևոր է դառնում ազգային հա-
յեցակարգերի, մշակութային հիմնարար սկզբունքների, նյութական և հոգևոր ար-
ժեքների ոչ միայն ժառանգորդման, այլև նորացման գործառույթը:  

 ՀիշողությունըՀիշողությունըՀիշողությունըՀիշողությունը    որպեսորպեսորպեսորպես    ազգայինազգայինազգայինազգային    ինքնությանինքնությանինքնությանինքնության    բաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչ 
 «Ազգը կառուցողը անցյալն է» (Է. Հոբսբաում)։ «Ես իմ անցյալն եմ»,– գրում է 

Ժ. Պ. Սարտրը` հիմնավորելով նաև այն տեսակետը, որ ազգը, ժողովուրդը, պե-
տությունը ձևավորվում են պատմական ճակատագրի, պատմական ավանդույթ-
ների հիմքով: Եվ երբեմն նոր իրադարձությունների պարտադրմամբ անգամ չեն 
կարողանում ազատվել պատմականորեն ձևավորված կարծրատիպերից: Ա. 
Սմիթի կարծիքով ևս ցանկացած ինքնության հիմնական տարրը հիշողությունն է:  

(Ինչպես արդեն նշվեց, ինքնության կարևոր բաղադրիչներից նույնությունը 
ևս ճանաչվում, վերարժևորվում է նաև անցյալի հիշողությամբ` սերունդների հետ 
կապի, սերունդների միջև երկխոսության շնորհիվ): 

Այս առումով վերադառնալով հայ ինքնության խնդրին՝ թերևս արժե հիշա-
տակել լրագրող, թուրքագետ Լիլիթ Գասպարյանի՝ Թուրքիայում ապրող, ասպես 
ասած, «ծպտյալ հայերի» երկակի վիճակը քննող «Ինքնությունը կարծրատիպ չէ» 
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հոդվածի ամփոփիչ տողերը. «Ինքնությունը, ինչպես նաև այն պայմանավորող 
մշակույթը, ժամանակին համընթաց զարգանում ու փոփոխվում են: Անփոփոխ է 
մնում, սակայն, «հայ» զգալու ուժը, որը ո՛չ կրոնով, ո՛չ լեզվով և ո՛չ էլ մշակույթով 
չի սահմանափակվում» [12]:  

 Արձանագրելով հիշյալ իրողությունը՝ միաժամանակ չմոռանանք, որ ինք-
նության պահպանման խնդրում կարևոր է թե՛ կրոնի, թե՛ մշակույթի, թե՛ 
առանձնապես լեզվի դերը: Լեզվի՝ որպես ոչ միայն հաղորդակցման, այլև էթնոսի, 
տվյալ խմբի հետ անհատի նույնականացման պայման, որպես որոշակի մտածե-
լակերպի, որոշակի արժեքների իմաստային կրիչ և ժամանակի մեջ ազգի անընդ-
հատությունը պահպանող կարևոր գործոն:  

Ինչպես վերում նշվեց, ինքնությունը անընդհատ նորոգման կարիք ունի` աշ-
խարհի նոր պատկերին զուգընթաց` անհատ-հասարակություն, անհատ-միջա-
վայր փոխպայմանավորվածությանը խթանող արժեքների պահանջներով` բարե-
կամ-թշնամի հարաբերության, վտանգների գնահատման փոփոխության գործըն-
թացով:  

Սակայն ինչպես փոխվել և միաժամանակ մնալ «ինքդ քեզ հետ», միաժամա-
նակ չանտեսել, չկորցնել պատմական հիշողությունը:  

Քանի որ «Մենք այն ենք, ինչ հիշում ենք» (Կիկերոն), «Ցեղասպանության հի-
շողությունը հայ ինքնության կարևորագույն տարրերից է, ինչպես հոլոքոստը 
հրեաների ինքնության համար: Բայց դա նրանց չի խանգարում հզոր պետություն 
դառնալ՝ նկատում է է Հար. Մարությանը: «Անցյալի ամենացավոտ հարցի շուրջ 
մեր մեջ առկա ինքնակենսագրական, կոլեկտիվ ու պատմական հիշողությունն 
անցյալը դարձնում էր իրական արժեք, հարստություն, մեր կյանքի նշանակալի 
մաս,…. ի վերջո դառնալով կարևորագույն հասարակական իրադարձությունների 
շարժիչ ուժը»:[1,30] 

Վտանգված ինքնության պայմաններում նորովի ակտիվանում է ազգային 
ներուժը: Այս խնդրում, իհարկե, կարևոր է այն, թե ինչ պատգամներ ունենք 
անցյալից և ապագայի ինչպիսի տեսլական, ինչպես ենք կարողանում պահպանել 
ազգային բարոյական սկզբունքները, մշակութային հիմնարար արժեքները: 

Աշխարհասփյուռ հայությունն իր ինքնությունը պահպանում է հենց այդ հի-
շողությամբ և իր միասնական կեցությամբ: Նույնիսկ դավանափոխ հայը, պատա-
հականորեն հայկական միջավայի հետ շփվելով, գենետիկ հիշողությամբ փոր-
ձում է վերահաստատել իր ազգային պատկանելությունը, թաքնված էթնիկ ինք-
նությունը՝ նկատում է էթնոհոգեբան Թ. Ուզոյանը. «Ահա թե ինչու մենք երբեմն 
հանդիպում ենք այնպիսի զարմանալի փաստի, երբ սեփական էթնոսից օտար-
ված ծնողի զավակը կամ, ասենք, պապի թոռը հանկարծ տվյալ էթնոսին պատկա-
նելու այնպիսի հզոր զգացմունքային պոռթկումներ է ունենում, որոնք տրամաբա-
նական որևէ բացատրության ենթակա չեն:[11,2] Այստեղ, իհարկե, չի կարելի 
չհիշել Կ. Յունգին (արքետիպեր), ըստ որի` անձի հոգեկան կառուցվածքի ամենա-
խորին` արխաիկ հատվածում, գենետիկ հիշողության, էթնիկական պատկանե-
լության հետքերը ջնջելը գրեթե անհնարին է: Ասենք, որ հիշողությունը կարող է 
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դառնալ նաև թշնամու դեմ պայքարի, բռնությունների բարոյական արդարացում, 
Ա.Նալչաջյանի ձևակերպմամբ`«վսեմ ագրեսիա»:  

…………    
 Մշակութաբանական, փիլիսոփայական վերլուծություններում նշվում է 

նաև, որ ինքնությունում առկա են էթնոսի, ազգի, ժողովրդի դիցաբանական պա-
տումներից, առասպելական պատկեր-կերպարներից փոխառված տարրեր, որոն-
ցով պայմանավորվում է տվյալ էթնոսի ինքնության սիմվոլների, արժեքային 
կողմնորոշիչների բնույթը: Ավելին՝ առասպելը ասես ուղեկցում է պատմությանը: 
«…Մարդը և դիցաբանությունը դեռ տարանջատված չեն»,– գրում է նաև Պ. Ս. 
Գուրևիչը [7, 238]: 

Ուստի պատահական չէ, որ հայ մշակութաբանական-գրականագիտական 
դիսկուսներում հաճախ առաջարկվում է հայ ինքնության ճանաչման բանալին 
(գաղտնագիրը) փնտրել առանձնապես մեր դյուցազնավեպում, որտեղ «միֆակա-
նը միահյուսվում է իրականությանը»: (Հ. Էդոյան) Փիլիսոփայական հետաքրքիր 
որակում է հիշատակում Ս. Սարինյանը՝ էպոսում հերոսական ուժը անվանելով 
«տիեզերական լոգոս», «տիեզերական հոգի` տիեզերական նյութի մեջ»:[10] Այս 
առումով, մեր էպոսը դիտարկվում է նաև «նախնիներից ժառանգած սահմանա-
դրություն», «Ազգային ինքնության փիլիսոփայություն» , Արթուր Արմինի բնորոշ-
մամբ` «հնագույն հեթանոսական Աստվածաշունչ»:[14,5] Նկատի ունենալով մեր 
դյուցազնավեպի՝ դեռևս նախաստեղծ ժամանակների հետ գաղափարական կա-
պը՝ Արթուր Արմինը գտնում է, որ այն ուղղակի կարելի է կոչել «նախաէպոս»: Հր. 
Մաթևոսյանի բնորոշմամբ ևս «մեր էպոսը հայ ողջ մշակույթի գագաթն է»: Հայ ես-
ի տիեզերաստեղծ աշխարհճանաչողությունը, ինքնություն ապահովող միֆա-
մտածողությունը ներդաշնակորեն փոխհարաբերվում է համամարդկայինի հետ՝ 
նկատում է նաև քաղաքագետ Մարիամ Մարգարյանը։ «Հային տրված է արարել 
ոչ միայն սեփական ես-ի, այլև այլոց համար, և այս առումով, մեր ազգային գաղա-
փարախոսությունը նույնպես դուրս է նեղ ազգային սահմաններից»: [8,5] 

Իսկ ահա Լ.Խեչոյանը իր «Մհերի դռան գիրքը» փիլիսոփայական վիպագրու-
թյունում «ազգի փրկությունը», դիտում է հենց «մարդկության փրկություն»: «Իսկ 
որոշիչը,– այնուհետև հետևում է նա,- հոգու հաղթանակն է մարմնի` ամեն նյու-
թականի նկատմամբ»: Նկատենք, որ նշվածը որոշ իմաստով հիշեցնում է պլա-
տոնյան մեկնությունը, որում նույնպես նյութի «անգո աշխարհը» չի ընդունվում 
որպես ճշմարիտ գոյի աշխարհ, քանի որ այն «անցողիկ է, կոպիտ, փոփոխական»:  

Խեչոյանը ևս համոզված է, որ հոգու և մարմնի կռիվը, ի վերջո, պիտի 
ավարտվի հոգու հաղթանակով, որի էության մեջ նախասկզբնական, տիեզերա-
կան ճշմարիտն է` գոյի իրական կեցությունը, որտեղ դերերը փոխվում են, որտեղ 
«հոգին դուրսը կլինի, մարմինը՝ ներսը»: [3,130] Խեչոյանը, ասես, գտնում է նաև 
մարդկության ամենաբաղձալի երազանքի` անմահություն տանող ճանապարհի 
պարզ բանաձևը` «Մարդը կհասնի անմահության, երբ դադարի սպանել»: Գուցե 
գրողը նկատի ունի այն, որ մշակութաստեղծ «արարիչ ոգին» վերջնականապես 
կհաղթանակի «ավերիչ ոգուն»: Նման ցանկությունը, ինչ խոսք, մնում է անիրա-
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գործելի, քանի դեռ մարդկային բնույթի ավերիչ և արարիչ եզրերը, մութ ու լուսա-
վոր բնութագրիչները փոխպայմանավորում են միմյանց: Ուրեմն մարդուն (նաև 
ազգին) մնում է հասկանալ իր իսկ ոգու ոչ միայն ստեղծարար, այլև կործանա-
րար, ինքնավերիչ մղումները և պաշտպանել իր անվտանգությունը: Մինչդեռ 
«այսօր էլ մեր իրականությունը փոքր Մհերի անիրական իրականությունն է» [4, 
33]:  «…ժողովուրդն էլ դարձել է անտարբեր և ետ է քաշվել և չէր ուզում գիտակցել, 
կամ չի գիտակցում, թե ինչու է իր շուրջը իրարամերժ, անխնա վարկաբե-
կումներով իրադարձություններ ծավալվում»,– գրում է Լ.Խեչոյանը: [3,57]: Մենք, 
ասես, ոչ թե ապրում, այլ սպասում ենք՝ «մնալով ոչ մեռնող, ոչ ապրող, այլ գոյա-
տևող» [3, 48]։ Սակայն հետևությունը գրողը կառուցում է բոլորովին այլ տրամա-
բանությամբ, այլ դիտակետից. գուցե տեսակը կորցնելու վտանգի կանխազգացու-
մով է Մհերը օտարվել աշխարհից, «ժողովրդի դարերով կերտած մշակույթը իր 
մեջ ներառած` գնացել, երկու հազար տարի փակվել է Ագռավաքարի նախամայր 
արգանդում, նյութական անգո աշխարհից ամենայն ազգային վաստակած ունեց-
վածքը տեղափոխել է հոգևոր ոլորտ` փորձելով իր հետ պահպանության տարած 
ժառանգությունը տասնինը, քսան դար հետո ապագա սերունդներին վերա-
դարձնելով` փրկել մեր ինքնությունը»: [3, 17] Նոր սերունդ է գալիս, հները անց-
նում են, իսկ Մհերը դեռ թափառում է՝ խորհում է գրողը: Ինչպես մեր էպոսի հե-
րոսները, այնպես էլ մեր ժողովուրդը իր հողից, հայրենիքից խռոված նոր աշ-
խարհներ է որոնում, բայց իրականում ինքն իր շուրջն է գալարվում` անվերջ 
փնտրելով «ելքի դուռը»: Մինչդեռ ելքը, Խեչոյանի պատգամով, ժողովրդին հայրե-
նիքում հավաքելն է: Պատմությունը, ասես, կրկնվում է: Այսօր էլ ապրում ենք 
բախտորոշ, դժվարին ժամանակաշրջան: Սակայն իրողությունն այն է, որ հակա-
սական, ճգնաժամային իրավիճակները նաև նոր զարգացմանը խթանող ելքեր են 
թելադրում, եթե, իհարկե, կարողանանք ապավինել հայ պատմամշակութային 
կենսափորձին, պատմական հիշողությանը, դավանանքային, տնտեսական, դի-
վանագիտական ներուժին: Հր. Մաթևոսյանի դիտողությամբ՝ կարողանանք վերա-
գտնել «տագնապը իմաստավորելու և վտանգը կանխազգալու, տեսակը պահպա-
նող ոգեղենության համակարգը»: [4,32] Այս առումով համոզիչ է հնչում այն տե-
սակետը, ըստ որի՝ մեր էպոսը մեր էության ծածկագիրն է, և «մեր կորուստները 
մեզանից են»: Մեզ միայն կարող են դարանակալել և սպանել (ինչ-որ պերմյակով-
ներ և սաֆարովներ, ազգեր և պետություններ միշտ էլ գտնվել են ու կգտնվեն), 
մինչդեռ բաց դաշտում միշտ հաղթող ենք: Փոքր Մհերը մեր անմեռ ես-ն է, մեր ես-ի 
անմահությունը: Նրան դամբարանի խավարից կարող ենք դուրս բերել, եթե 
հետևենք մեր ինքնության պահանջներին, ոչ թե Մհերի կանչը սրտում թափա-
ռենք օտար ափերում` նոր աշխարհների փնտրտուքով: [3,96] 

ՔրիստոնեականՔրիստոնեականՔրիստոնեականՔրիստոնեական    հանդուրժողականությունըհանդուրժողականությունըհանդուրժողականությունըհանդուրժողականությունը    ևևևև    հայհայհայհայ    ինքնությանինքնությանինքնությանինքնության    անանանանվտանվտանվտանվտանգուգուգուգու----
թյանթյանթյանթյան    խնդիրըխնդիրըխնդիրըխնդիրը    

Ինքնության հարցադրումից չի կարող տարանջատվել դավանանքի, հա-
վատքի խնդիրը: Այս առումով, իհարկե, անգնահատելի է կրոնական նորմերի, 
ավանդույթների, խորհրդանիշերի պահպանման և ժառանգորդման դերը: Կրոնը՝ 
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որպես ազգային ինքնության, ինքնագիտակցության, բացարձակի ընկալման 
կարևոր գործոն, օգնում է ազգին (մարդուն) վերագտնել իրեն, հասկանալ իր տեղը 
աշխարհում, իր պատկանելությունը որոշակի խմբի, հանրույթի, երկրի: Օգնում է 
գտնել էքզիստենցիալ շատ հարցերի պատասխաններ: Ի վերջո, օգնում է ազգը 
միավորել «միևնույն գաղափարի, միևնույն իդեալի շուրջ», օգնում է կոլեկտիվ 
ինքնագիտակցության ամրագրմանը: Մարդիկ առանձնանում են նաև կրոնական 
ինքնությամբ: Մինչդեռ մեր դեպքում քրիստոնեությունը ստացել է նաև ազգային 
բովանդակություն և հայ հոգուն համահունչ սիմվոլներ: Մեր պատմությունն ան-
գամ կրոնական տեսանկյունով է մեկնաբանվել: «Հայ եկեղեցին հայ ինքնության 
բևեռն է» կարգախոսը պետականության բացակայության պայմաններում 
ուղեկցել է մեզ դարեր ի վեր: Նժդեհի խոսքերով՝ այսպիսի պարտավորությամբ 
հայ եկեղեցու դավանանքը մշտապես պետք է լինի հայրենապաշտպան քարոզը, 
հավատացյալների մոտ այն գաղափարների արմատավորումը, որ Աստծուն ծա-
ռայելը միայն ու միայն նշանակում է ծառայել ազգին ու հայրենիքին: Պայքարը 
օտար ազդեցությունների դեմ և արդար պետականության կերտումը հայ եկեղե-
ցին կոչված է ընդունել որպես սրբազան նպատակի որդեգրում: «Աստվածաշնչում 
անգամ գրված է՝ եթե օտարի վրա հույս դնես, նա կգա, քեզ կշղթայի, կարհամար-
հի, իսկ երբ հույսդ քեզ վրա դնես, քո ուժերի չափով քոնը կգտնես», «եթե դու քեզ 
հետ ես, Աստված էլ քեզ հետ է»,- գրում է Կտրիճ Սարդարյանը իր «Պատմություն 
և իրականություն» գրքում [8,132]: Հաղթող է նա, ով ինքն է արժեքներ թելադրում: 
«Ինձ մի նայիր՝ ես եմ նայում» (Ժ. Դերիդա):  

 Քրիստոնեությունը իրապես հոգևոր հեղաշրջում էր մշակույթում: Քրիստո-
նեությունը մարդկությանը տվեց «ապաշխարանքի հնարավորություն», տիեզե-
րական ունիվերսումի հետ հաղորդակցվելու, ներելու, գթալու կարևորության գի-
տակցում: Բայց կա նաև հակաթեզ` նույնքան ճշմարտացի, նույնքան համոզիչ` 
«Գութը դահիճ է, երբ ներում է շնորհում հանցագործին» (Ա. Ոսկանյան): Անպատ-
ժելիությունը ծնում է նոր հանցագործություն: Եվ ճակատագիրը միշտ բարեհաճ 
չէ արժանավորի նկատմամբ: Միայն ներել և հուսալ, որ չարը ինքն իրեն կվերա-
նա, չընդվզել անարդարության դեմ՝ նշանակում է անարդարությունը լեգիտիմաց-
նել կամ, ինչպես նկատում է Ա.Ոսկանյանը, հավատալ, Մելվին Վերների բնորոշ-
մամբ, «արդար աշխարհի առասպելին»: [10] Դեռևս Եզնիկ Կողբացին, անգամ (լի-
նելով նվիրյալ քրիստոնյա), պահանջում էր բարուն պատասխանել բարությամբ, 
իսկ թշնամուն դիմավորել զենքով: Մյուս կողմից էլ պետք չէ ծայրահեղ հանդուր-
ժողություն քարոզել մի ժողովրդի, որն առանց այն էլ անգամ թշնամուն ներելու 
անսովոր ալտրուիզմ ունի, ինչը սարսուռով է հնչում հայոց մեծ բանաստեղծի 
խոսքերով. «Աստված պահի քո որդուն, ոնց էր համը իմ ձագի»: Ուրիշ էլ որտեղ 
կարելի է գտնել քրիստոնեական հանդուրժողության նման օրինակ: Եվ հենց 
այսպիսի հանդուրժողությունն արդյո՞ք չխանգարեց մեզ անցյալ դարասկզբի ցե-
ղասպանությանը ազգովի ընդդիմանալու, չի՞ խանգարում այսօր՝ ընդդիմանալու 
անարդարությանն ու հայրենադավությանը` ներսում թե դրսում` իր տարաբնույթ 
դրսևորումներով: 
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… 
Քննարկվող հարցի շրջանակում ավելորդ չէ նաև անդրադառնալ այն 

խնդրին, թե ինչպիսի լուծումներ էին առաջարկում անցյալ դարասկզբի 
արևմտահայ գործիչները, ինչպիսի անհանդուրժողությամբ էին մերժում քրիստո-
նեական «մեռնող հերոսի» կերպարը՝ փորձելով արթնացնել պատմական հերո-
սական ժամանակների «վրիժառության ոգին», ազգը միավորել վերանհատական, 
վերխմբային, նույնիսկ վերկրոնական հավատամքով՝ «Հայրենիքի սերը վեհ 
կրոնքը կըլլա հազարավոր կրոնքաներու» [21,59]: Հիշենք Դ.Վարուժանին, Սիա-
մանթոյին, Մեծարենցին, Ռ. Սևակին, այսպես ասած, «հեթանոս շարժման» մյուս 
գործիչներին, որոնք իրենց արվեստով խնդիր ունեին հայ ինքնության մեջ ներ-
բեռնել «ցեղի ոգին», հնչեցնել հայ հին աստվածների կանչը, քրիստոնեական հնա-
զանդ հանդուրժողությանը հակադրել հայկականությունը զենքով պաշտպանելու 
կամքը, փորձում էին վերածնել իր տեսակին հավատարիմ, ողբերգականը հերո-
սականի վերափոխող նոր հային, վերագտնել այն աշխարհը, «ուր հայությունն է», 
հային բերել ինքնագիտակցության՝ «հայուն բերել ինքն իրեն»: Եթե Կոմիտասը 
հայտնաբերեց և միավորեց հայ ոգին երգի մեջ, ապա «հին աստվածների», ասել է 
թե՝ առասպելի ոգեկոչումով`«քրիստոնեական դյուցազներգությամբ» արևմտա-
հայ գործիչները փորձում էին ստեղծել «զորության պաշտամունք», ազգային աղե-
տին դիմակայել արվեստի, գաղափարի ուժով: Փորձում էին ստեղծել անօրինակ 
պոեզիա` իբրև «տապանագիր վկայություն», թուրք վայրագության արձանագրու-
թյուն` որպեսզի պատմությունը զգա «խոսքի վտանգը» և կայացնի արդարացի 
պատիժ [19]: Հայ պոետները փորձում էին տառապանքը անգամ դարձնել մշակու-
թային արժեք` բարոյական ընդվզում, «մաքառման փիլիսոփայություն», քրիստո-
նական հանդուրժողության մերժում, հայ ինքնության վերիմաստավորման գա-
ղափարաբանություն, չարը ստեղծագործ ոգու զորությամբ հաղթահարելու 
ծրագիր, միաժամանակ բողոք ու աղոթք առ Աստված և «նահատակների սրբա-
ցում»:  

Նույնությունը Նույնությունը Նույնությունը Նույնությունը ((((նույնականացումընույնականացումընույնականացումընույնականացումը) ) ) ) որպեսորպեսորպեսորպես    ինքնությանինքնությանինքնությանինքնության    բաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչբաղադրիչ: : : : 
ԻնքնությանԻնքնությանԻնքնությանԻնքնության    անհատականանհատականանհատականանհատական    գիտակցումըգիտակցումըգիտակցումըգիտակցումը    

«Սոցիալականացման բարձրագույն ձևի` նույնականացման շնորհիվ մարդը 
հաղթահարում է սոցիալական միայնությունը, հայտնվում է իր նմանների ապա-
հով միջավայրում: Երբ պատմության մեջ խարխլվում են նույնականացման ազ-
գային և սոցիոմշակութային հիմքերը, կործանվում են նաև այդ հասարակության 
հոգևոր հիմքերը, ուստի և՝ նրա անըհդհատության պատմությունը»,– ելնելով ազ-
գային ինքնության սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծությունից, գրում է Գ. Սիմոն-
յանը` «Ազգային ինքնություն և սոցիոմշակութային անվտանգություն» զեկույցի 
դրույթներում [16, 255]։ Ազգային ինքնագիտակցության կրողը անհատն է: «Յուրա-
քանչյուր մարդ մարդկության մեջ մտնում է իր ազգային անհատականության 
միջոցով»,– հիշատակելով Բերդիաևին՝ Նալչաջյանը հետևում է, որ հենց այդ 
պատճառով էլ, ով փորձում է իր ազգային պատկանելության, ազգային ինքնու-
թյունը կորցնելու ճանապարհով մտնել մարդկության ընտանիք, ձուլվում է և ան-
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հետանում: [3,88] Հր. Մաթևոսյանի դիտողությամբ ևս՝ գնահատում են տարբերու-
թյունների համար, ոչ թե նմանության: 

Հավերժական արժեքների չափորոշիչները հենց անհատական գիտակցու-
թյան մեջ են: Դեռևս հույները գիտեին, որ իրապես գոյություն ունեցողը ես-ն է, 
եզակին, առանձնահատուկը: Հույները անհատականությունը ընդունում էին 
մարդու բարձրագույն իդեալ, ուստի անհատականությամբ միայն կարելի էր ար-
ժանանալ աստվածների հովանավորությանը և նվաճել անմահություն: 

«Անհատական ինքնությունը հենց մեր կյանքի փորձառությունն է»,- նկա-
տում է Կալիֆոռնիայի համալսարանի դոկտոր Վիգեն Յակոբյանը իր բանախո-
սություններից մեկում`անդրադառնալով այն խնդիրներին, թե ինչպես կարելի է 
ինքնության անհատական գիտակցման շնորհիվ սփյուռքում դառնալ կամ մնալ 
հայ: Մի դեպքում՝ հայ մնալու համար ուղեցույց է ընդունվում մերժել այն ամենը, 
ինչը հայկական չէ, այսինքն՝ հակադրվելով պահպանել ինքնությունը և ապրել 
ներփակված ավանդական ինքնության, պատմական հիշողության, ազգային 
կարծրատիպերի, հայկական փորձառության շրջանակներում: Մյուս դեպքում՝ ոչ 
հայկական փորձառությունը (այն միջավայրը, որտեղ ապրում ես) ընդունել 
որպես նոր ինքնության բաղադրիչ: Բանախոսը գտնում է, որ նման կարգավիճա-
կում, այսպես ասած, միայն համադրված ինքնությամբ անհատը կարող է հաղթա-
հարել օտարումը, սոցիալական միայնությունը, քանի որ թե՛ մեկի, թե՛ մյուսի 
մերժումը ծնում է անձի երկատվածություն:  

Այսպիսով, պետք է ընդունենք, որ սփյուռքում հայ մնալը անհատական ընտ-
րություն է: Եվ «հայ լինելը շատ ավելին է, քան երկրի սահմանները»: Մյուս կող-
մից էլ՝ ազատ, անկախ Հայաստանի տեսլականը՝ որպես կենդանի հոգևոր ուժ, 
անփոխարինելի խթան է տարագիր հայի ինքնության պահպանման համար:     

Ահա թե ինչու անկախությունը մեզ համար ոչ միայն քաղաքական, այլև 
գոյաբանական խնդիր է:  

Իսկ ինչպես իմաստավորել հայ անհատի կյանքը ինքնության շրջանակում: 
Ի՞նչ ունենք այդ գծերից, ի՞նչ փնտրենք, որտե՞ղ և փնտրե՞նք արդյոք: Այսօր փոփո-
խությունը մեծապես կապվում է հենց անհատի և անհատականւթյան հետ:  

Քաղքենիական հարցին` «Ես մենակ ի՞նչ կարող եմ անել», կանտյան, այս-
պես ասած, «պարտքի բարոյականությունն» ունի համոզիչ պատասխան` «Դու 
չպետք է անես այն, ինչ կարող ես, ինչ ցանկանում ես, այլ այն, ինչը պարտավոր 
ես անել»։ Պարտավորվածությունը երբեմն կոփում է «փոքր ուժերով մեծ գործեր 
իրականացնելու կամքը», ինչը բազմիցս հաստատել է նաև հայոց պատմությունը: 
Ուստի հայ ինքնության անվտանգության առումով անչափ կարևոր է դառնում 
հասկանալ՝ ո՞վ է այսօր ճշմարիտ հայը, հայ հերոսը՝ որպես ազգային նպատակ-
ները գոյավորող ուժ, որպես հայ ինքնության կրող, առաջնորդ, գաղափարակիր: 
«Ցեղասպանված, հայրենալքված ժողովրդի համար հերոսները խավարում փա-
րոսի նման են»: Գուցե մեր պարտությունների, անհաջողությունների պատճառ-
ներից մեկն էլ այն է, որ չենք ճանաչում, չենք արժևորում, ավելին՝ չենք պահպա-
նում մեր հերոսներին, կամ ազգի համար անչափ անհրաժեշտ շնորհները կրող 
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անհատներին, թողնում ենք բարոյալքվեն, հեռանան, Մհերի պես փակվեն իրենց 
«Ագռավաքարում»: Բայց չէ որ հենց նրանց օրինակով պիտի նորոգենք մեր ես-ի 
ինքնագիտակցությունը, մեր հավատը բարձրագույն արժեքների նկատմամբ, 
պահպանենք մեր ինքնությունը: Նրանց օրինակով, և ոչ երբեք, մերօյա հաջողակ 
«Ճարպիկների»: Եվ պետք չէ արդարանալ իրավիճակների և միջավայրի փոփո-
խությամբ՝ «ոչ մի միջավայր գայլին գառ չի դարձնում», այլ միայն թույլ է տալիս 
վտանգների փորձառությամբ ճանաչել մեր ես-ի ինքնության իրական բնույթը: 

… 
Անվիճելի է, որ պետության համար բոլոր կարևոր հարցերի լուծումը 

սկսվում է անհատ-հասարակություն շահերի փոխպայմանավորվածությունից: 
Ելնելով ազգային ինքնության սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծությունից՝ Գա-
գիկ Սողոմոնյանը հետևություն է անում՝ հայ ժողովրդի՝ որպես էթնո և սոցիո-
մշակութային առանձնահատուկ համակարգի գոյության կենսաձևը մշտապես 
հավասարակշռված է եղել անհատական և հավաքական չափավոր հակադրու-
թյամբ: [16,254-255]։ Իսկ ահա Աշոտ Ոսկանյանի դիտումով այսօր մեզանում ան-
հատ-հասարակություն կապը մնում է խզված՝ այն միմյանցով չի պայմանավոր-
վում: Այսինքն՝ ամբողջությամբ չի կատարվում անհատի սոցիալական ինտեգ-
րումը: [10] 

Ինչո՞ւ: Հոգեբանական դիտանկյունից, թերևս, խնդիրն այն է, որ անհատի 
վարքի, մտածելակերպի վրա ողջ ազգի պատկերը դրսևորվում է առանձին ան-
ձանց, իշխանություն ունեցող առանձին խմբերի սովորույթների, կենսակերպի 
ազդեցության ձևերով, որոնք մեզանում հաճախ բացասելով հաստատում են, թե 
ինչպիսին չպետք է լինի հայ մարդը (մարդը ընդհանրապես): Եվ նրանցից օտա-
րումը, հոգեկան խզումը անհատի համար դառնում է օտարում նաև հարազատ 
էթնիկական հանրույթից (տվյալ դեպքում՝ նաև հասարակությունից): «Ժողովրդին 
չի կարելի այդքան դիմազրկել, չի կարելի ժողովրդից խլել լինելիության նախա-
ձեռնությունը»,-գրում է նաև Հր. Մաթևոսյանը: [17]»Նման իրողության մեջ այլևս 
հեշտ է լքել երկիրը (ընդունել այլ էթնոմշակույթ) կամ մնալ հայրենի հողում և 
իրավիճակը դիտելով անհաղթահարելի` ապրել նեղ անհատական շահերով ղե-
կավարվող խաղի կանոններով, սակայն միաժամանակ իր ինքնության ճնշվածու-
թյան համար մեղավոր համարել հասարակությանը: [10] 

Ահա թե որքան կարևոր է դառնում այն, թե ես-ի նույնացումը մենք-ին ի՛նչ 
նախընտրելի արժեքների շրջանակում է կատարվում, որքան կարևոր է դառնում 
մեզանում առաջնորդի, առաջնորդող խմբի վարքագիծը: Եվ որքան կարևոր է, որ 
մեզ առաջնորդող ես-ը ունենա պատկանելության զգացում` նույնանա մենք-ին, 
լինի ազգային ինքնության կրող, ուրիշ խոսքով՝ լինի «Հայկ»: «Հայ պետությունը 
հզոր է, երբ անհատի և հասարակության շահերը կրողը Հայկն է» [8, 6]: Պատմու-
թյունը միշտ չէ, որ մեզ շնորհում է սեփական ճակատագիրը տնօրինելու պատե-
հություն, իսկ պատմության դասերը անտեսող ժողովուրդը նման է հիշողությունը 
կորցրած այն մարդուն, որի հետ ամեն ինչ կարող է պատահել: 
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Проблемы национальной идентичностиПроблемы национальной идентичностиПроблемы национальной идентичностиПроблемы национальной идентичности    
(к(к(к(культурноультурноультурноультурно----философские наблюдения)философские наблюдения)философские наблюдения)философские наблюдения)    

Оганнисян СильваОганнисян СильваОганнисян СильваОганнисян Сильва    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова. Ключевые слова. Ключевые слова. Ключевые слова. этническая идентичность, кризис идентичности, память, 
сходство, различие, двойная идентичность    

В статье рассматривается вопрос национальной идентичности, как своеобраз-
ного мироощущения и мировоззрения, в рамках которых нация (человек) пытается 
оценить и понять сходства и различия с другими нациями (людьми). 

При анализе важных компонентов идентичности, таких как: память, сходства 
и различия, мы попытались понять механизм нашего отчуждения от собстбенного 
этноса, разрыва связи «личность-общество», а также проблемы преодоления труд-
ностей социализации. 

Обобщив различные трактовки понятия «идентичность», мы пришли к 
выводу, что идентичность характеризуется как гарантия безопасности нации, как 
самоуправляемое, созидательное, многогранное и многоаспектное явление со 
своими основными принципами и ценностями во взаимоотношении с миром 
/другими этносами/. 

 
 

National Identity IssuesNational Identity IssuesNational Identity IssuesNational Identity Issues    
(Cultural(Cultural(Cultural(Cultural----Philosophical Observations)Philosophical Observations)Philosophical Observations)Philosophical Observations)    

Hovhannisyan SilvaHovhannisyan SilvaHovhannisyan SilvaHovhannisyan Silva    
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: ethnic identities, crisis of identity, memory, identity, difference, 
double identity 

In the article, the issue of national identity is looked upon as a unique perception 
and view of the world within which a nation (man) endeavours to evaluate itself and to 
understand its similarities and differences to other people and nations.  

In the framework of the most important identity components of memory, 
similarity and difference, an attempt is being made to realize the issues of the isolation 
from our own ethnic identity, the violation of the individual-society relationship, and 
the alleviation of socialization problems. Trying to generalise national identity 
approaches, identity is defined as a token of national security, as a multiform and multi-
size, self-structured and self-governed phenomenon with its basic principles and value 
system in its relationship with other nations of the world. 
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ՀԽՍՀՀԽՍՀՀԽՍՀՀԽՍՀ    երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ    սահմանադրությանսահմանադրությանսահմանադրությանսահմանադրության    
քննականքննականքննականքննական    վերլուծությունվերլուծությունվերլուծությունվերլուծություն    

ՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյանՍարգսյան    ԱրմանԱրմանԱրմանԱրման    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... ԽՍՀՄ, ՀԽՍՀ, Սահմանադրություն, խորհրդարանա-
կան կառավարում, քաղաքական համակարգ, ժողովրդավարություն, հոդված, իշ-
խանության մարմիններ, ընտրական իրավունք, պետություն, քաղաքացիական 
հասարակություն, իրավունք 

ՀԽՍՀ քաղաքական համակարգը, որը ԽՍՀՄ քաղաքական համակարգի 
հիմնականում նույնատիպ տեղական արտահայտությունը կարելի է համարել, 
1930-ական թթ. բռնաճնշումների արդյունքում ավելի է ամրապնդվում, որի մասին 
համոզվել կարելի է նրա ընդունած երկրորդ սահմանադրության քննական վեր-
լուծությամբ, որն ընդունվել է ԽՍՀՄ 1936թ. սահմանադրության հիման վրա և բո-
լոր առումներով կրկնում է վերջինիս դրույթները: Ինչով պետք է պայմանավորել 
այն հանգամանքը, որ այս սահմանադրությամբ ավելի է ընդգծվում խորհրդային 
համակարգի տոտալիտար էությունը, որը մեղմորեն էր դրսևորվում առաջին 
սահմանադրությամբ: Կարծում ենք, որ պատասխանը մեկն է և հետևյալը՝ 1921-
25թթ. դեռևս պայքար էր գնում իշխանության համար, և տակավին պարզ չէր, թե ի 
վերջո ով պետք է հաղթանակ տանի այդ պայքարում, մանավանդ Վ. Ի. Լենինի 
մահվանից հետո: Այդ պայքարը շարունակվեց բավական տևական մի ժամանա-
կաշրջան և ավարտվեց Ստալինի հաղթանակով, որն ամենևին չի նշանակում, որ 
այլոց, օրինակ, Բուխարինի, Տրոցկու, Զինովևի, Կամենևի կամ մեկ ուրիշ նշանա-
վոր բոլշևիկի հաղթանակի դեպքում պետք է հանգեցներ ժողովրդավարական պե-
տության ձևավորմանը: Մեր խորին համոզմամբ, ով էլ գար իշխանության, դիկ-
տատուրան պահպանվելու էր, քանի որ այլ կերպ հնարավոր չէր հրով ու սրով 
բոլշևիկյան իշխանությունը պարտադրելուց հետո: Տարբերությունը թերևս կարող 
էր արտահայտվել խորհրդային սոցիալիզմի այս կամ այն դրույթների կիրառե-
լիության նպատկահարմարության հետ կապված միայն, որոնք առնչվում էին 
գյուղատնտեսության, արդյունաբերության և մշակութային քաղաքականության 
ոլորտներին, բայց ամենևին ոչ կառավարման մենիշխանական համակարգին: 
1920–ական թթ. կեսերից մինչև 30-ական թթ. կեսերը խորհրդային սոցիալիզմի 
ստալինյան ըմբռնումներն աստիճանաբար կյանքի կոչվեցին՝ հընթացս նրա 
իշխանության ամրպանդման, որը տեղի ունեցավ նախկին կուսակիցների դեմ 
անողոք պայքարով, որով նա լիարժեք հաղթանակ տարավ՝ միաժամանակ երբեք 
չդիպչելով լենինյան սոցիալիզմի դրույթներին, մի անձի, որը ՆԷՊ–ի որդեգրումով 
փաստորեն սկսել էր վերանայել դրանք, բայց որի ապագան վարագուրվեց Ստա-
լինի կողմից՝ դույզն անգամ չդիպչելով իր նախկին ուսուցչի անվանը, տեսու-
թյուններին և հեղինակությանը: Ինչպես ասում են, հրով ու սրով պարտադրվեց 
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նրա իշխանությունը, որն ուղիղ համեմատական էր հրով ու սրով սոցիալիզմ կա-
ռուցելուն, որի հաղթանակը ամրագրվեց 1936թ. սահմանադրությամբ, իսկ Հայաս-
տանում՝ այդ նույն սահմանադրության հիման վրա ընդունված 1937թ. սահմանա-
դրությամբ: 

Արդ, ինչպիսի քաղաքական համակարգ էր մատնանշում այս սահմանադրու-
թյունը: Փորձենք անկողմնակալ քննությամբ գտնել այս հարցի պատասխանը:  

Քաղաքական համակարգի առավել կամ պակաս ամբողջատիրական կամ 
ժողովրդավարական լինելը պայմանավորված է հասարակական շերտերի առկա-
յությամբ, որոնցից յուրաքանչյուրի նկատմամբ վերաբերմունքը պայմանավորված 
է դրա պետական, տնտեսական, քաղաքական, մշակութային և այլ առումներով 
պետության մեջ ունեցած դերով կամ իշխանությունների նկատմամբ ունեցած վե-
րաբերմունքով՝ հանդուրժելի կամ ոչ հանդուրժելի: Բայց անկախ այս ամենից՝ իշ-
խանությունների վերաբերմունքը յուրաքանչյուր շերտի նկատմամբ չի կարող լի-
նել անփոփոխ՝ բարյացակամության կամ ճնշումների տեսանկյուններից, 
որովհետև ամբողջատիրական վարչակարգերին բնորոշ է մշտական վտանգի գի-
տակցումը թեկուզ և իր գաղափարակից ուժերի կամ այն անձանց կողմից, որոնք 
տվյալ վարչակարգի անդավաճան ջատագովներ են ներկայանում: Ելնելով այս 
ամենից՝ կարևորում ենք հասարակական կառուցվածքը լուսաբանող գլխի վեր-
լուծությունը (գլուխ 1, Հասարակական կառուցվածքը) (Տե՛ս 2, 5-7): Մինչև այդ 
շեշտենք, որ այն բառացի կրկնությունն է ԽՍՀՄ 1936թ. սահմանադրության նույն 
գլխի միայն այն տարբերությամբ, որ այստեղ ԽՍՀՄ-ի փոխարեն գրված է ՀԽՍՀ, 
իսկ հոդվածների թիվը երկուսում էլ 12-ն է (Տե՛ս 1, 3-5):  

Գլխի հենց առաջին հոդվածն ունի հետևյալ բովանդակությունը. «Հայկական 
Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունը բանվորների և գյուղացինե-
րի սոցիալիստական պետականություն է» (2, 5): 

Այս ձևակերպումն այնքան էլ դյուրին չէ մեկնաբանել: Այնտեղ կա և´ ճիշտը, 
և´ վիճելին: 

Ճիշտը հետևյալն է՝ իսկապես Խորհրդային Միությունը և նրա բաղկացուցիչ 
մասերից Խորհրդային Հայաստանը մի երկիր էր, որտեղ բանվորներն ու գյուղա-
ցիները, այսինքն՝ ամենահիմնական սոցիալական շերտերի ներկայացուցիչներն 
իրենց իրավունքներով և պարտականություններով չէին ստորադասվում որևէ այլ 
շերտի, խորհրդային հասկացողությամբ՝ բուրժուազիային, և հասարակությունը 
բաղկացած էր հիմնականում նրանցից: Բայց գործնականում նրանք ոչ մի մաս-
նակցություն չունեին պետության կառավարմանը, որն իրականացնում էր 
բոլշևիկյան կամ կոմունիստական կուսակցությունը: Այլ արտահայտությամբ՝ 
նրանքնրանքնրանքնրանք    կազմումկազմումկազմումկազմում    էինէինէինէին    քաղաքացիականքաղաքացիականքաղաքացիականքաղաքացիական    հասարակությունը՝հասարակությունը՝հասարակությունը՝հասարակությունը՝    ձևականձևականձևականձևական    մասմասմասմաս    կազկազկազկազմեմեմեմե----
լովլովլովլով    քաղաքականքաղաքականքաղաքականքաղաքական    համակարգումհամակարգումհամակարգումհամակարգում: 

Քանի որ Խորհրդային Միության, ինչպես նաև Խորհրդային Հայաստանի ղե-
կավար քաղաքական մարմինը Կոմունիստական կուսակցությունն էր, ուրեմն 



– 219 – 

ձևական էր հոդված 2-ը, ըստ որի՝ Հայկական ԽՍՀ քաղաքական հիմքն էին կազ-
մում աշխատավորների դեպուտատների խորհուրդները, «որոնք աճել և ամրա-
պնդվել են կալվածատերերի ու կապիտալիստների իշխանությունը տապալելու, 
հայ ժողովուրդը ցարիզմի և ռուսական իմպերիալիստական բուրժուազիայի ազգա-
յին ճնշումից ազատագրելու, դաշնակցական ազգայնական հակահեղափոխությու-
նը ջախջախելու և պրոլետարիատի դիկտատուրան նվաճելու հետևանքով» (2, 5): 

Մի բան ակնհայտ է, որ Հայատանում խորհուրդները չէին ձևավորվել կալ-
վածատերերի և կապիտալիստների իշխանությունը, ինչպես նաև ցարիզմի և ռու-
սական բուրժուազիայի ազգային ճնշումը և դաշնակցական ազգայնական հակա-
հեղափոխությունը տապալելու արդյունքում, որովհետև ա) ցարիզմի տապալու-
մից հետո Հայաստանում ձևավորվել էր իրոք ժողովրդավարական մի պետու-
թյուն՝ հանձինս Հայաստանի I Հանրապետության, բ) այնտեղ խորհուրդներ 
ստեղծվել էին 1921թ. մայիսից հետո միայն, քանի որ 1920թ. դեկտեմբերի 2-ի 
Երևանի համաձայնագրով ՀՀ խորհրդայնացումից հետո մինչև 1921թ. Փետրվար-
յան ապստամբությունն իշխանությունն անցել էր Հեղկոմին, որը ոչ մի կապ չու-
ներ պրոլետարիատի դիկտատուրայի հետ: «ՊրոլետարիատիՊրոլետարիատիՊրոլետարիատիՊրոլետարիատի    դիկտատուրանդիկտատուրանդիկտատուրանդիկտատուրան» » » » 
ձևաձևաձևաձևականկանկանկան    եզրույթեզրույթեզրույթեզրույթ    էրէրէրէր, , , , քանիքանիքանիքանի    որորորոր    իրականումիրականումիրականումիրականում    եղելեղելեղելեղել    էէէէ    բոլշևիկյանբոլշևիկյանբոլշևիկյանբոլշևիկյան    դիկտատուրադիկտատուրադիկտատուրադիկտատուրա: Այստե-
ղից էլ՝ միանգամայն կեղծ է այն գլխի 3-րդ հոդվածը, որի համաձայն՝ «Հայկական 
ԽՍՀ-ում ամբողջ իշխանությունը պատկանում էր քաղաքի և գյուղի աշխատա-
վորներին՝ հանձինս աշխատավորների դեպուտատների խորհուրդների» (2, 5): 

Ճշմարտությանը մոտ են այս գլխի 4-11-րդ հոդվածները, որոնք բնութագրում 
են Հայկական ԽՍՀ տնտեսական հիմքը և սեփականության ձևերը: Ըստ Սահմանա-
դրության՝ տնտեսական հիմքն են կազմում արտադրության միջոցների «սոցիա-
լիստական սեփականությունը», որն ունի կամ պետական սեփականություն (հա-
մաժողովրդական ունեցվածք), կամ էլ կոոպերատիվ կոլտնտեսային ձևեր (2, 6): 

Գլխում հստակորեն տարանջատված են, թե որոնք են կազմում համաժո-
ղովրդական ունեցվածքը (հողը, նրա ընդերքը, ջրերը, անտառները, գործարաննե-
րը, ֆաբրիկաները, հանքահորերը, տրանսպորտի բոլոր տարատեսակները, բան-
կերը, ձեռնարկությունները, բնակարանային հիմնական ֆոնդը քաղաքներում և 
այլն) և կոոպերատիվ-կոլտնտեսային կազմակերպությունները՝ իրենց շարժա-
կան և անշարժ գույքով, իրենց տված արտադրանքով և այլն: 

Բնականաբար, Սահմանադրությամբ տրվում էր նաև անձնական սեփակա-
նության իրավունք, որը, բացի կոլտնտեսային հանրային տնտեսությունից ստա-
ցած հիմնական եկամուտից, տարածվում էր տնամերձ ոչ մեծ հողամասի, բնակե-
լի տան, անասունների, թռչունների և այլնի վրա: 

Կոլտնտեսականների հողը համարվում էր առհավետ սեփականություն: 
Հետաքրքիր է, որ 9-րդ հոդվածով թույլատրվում էր մենատնտես գյուղացի-

ների և տնայնագործների մանր մասնավոր տնտեսությունը, ուր բացառվում էր 
«ուրիշի աշխատանքի շահագործումը» (2, 7): 
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Քաղաքացիների անձնական սեփականությունը ժառանգելու իրավունքը 
տրվում էր 10-րդ հոդվածով: 

Մասնավոր մանր տնտեսությունների առկայությամբ հանդերձ տնտեսական 
կյանքի ուղղությունները դրվում էին ժողովրդատնտեսական պլանով, որը նշա-
նակում էր, որ երկար կյանք չէին կարող ունենալ նման տնտեսությունները, քանիքանիքանիքանի    
որորորոր    մասնավորմասնավորմասնավորմասնավոր    տնտեսությանտնտեսությանտնտեսությանտնտեսության    իրավունքըիրավունքըիրավունքըիրավունքը    ենթադրումենթադրումենթադրումենթադրում    էէէէ    արտադրությանարտադրությանարտադրությանարտադրության    պլապլապլապլանանանանա----
վովովովորումրումրումրում    տնտեսատերիտնտեսատերիտնտեսատերիտնտեսատերի    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից::::    

Եթե Սահմանադրությունը գրեթե բացառում էր արտադրության միջոցների 
մասնավոր սեփականությունը, ապա նշանակում է, որ չէր կարող ժողովրդավա-
րական լինել քաղաքական համակարգը, որովհետև մարդու ազատ տնտեսական 
գործունեության արգելումը կամ սահմանափակումը հիմնականում բնորոշ է ամ-
բողջատիրական վարչակարգերին: 

Իսկ այն, որ Հայկական ԽՍՀ-ն ուներ ամբողջատիրական վարչակարգ, 
երևում է Սահմանադրության հետագա գլուխներից: 

Գլուխ II-ի («Պետական կառուցվածքը») ուշադիր քննությունից լիարժեքորեն 
ընկալելի է դառնում Հայկական ԽՍՀ-ի քաղաքական համակարգի բուն էությունը: 

Հոդված 13-ը հետաքրքիր է նրանով, որ այնտեղ շեշտվում է, որ ՀԽՍՀ-ն կամա-
վոր կերպով է միավորվել «իրավահավասար խորհրդային սոցիալիստական Հան-
րապետությունների» հետ՝ մեկ ընդհանուր պետություն (ԽՍՀՄ) կազմելով» (2, 8): 

Հայկական ԽՍՀ-ն, ըստ այդ հոդվածի, ապահովում է ԽՍՀՄ համար 
«հանձինս նրա իշխանության բարձրագույն մարմինների և պետական կառավար-
ման մարմինների՝ այն իրավունքները, որոնք սահմանված են ԽՍՀՄ Սահմանա-
դրության 14-րդ հոդվածով» (2, 8): 

14-րդ հոդվածը մատնանշում է այն լիազորությունները, որոնք ունի միայն 
ԽՍՀՄ-ը (այլ պետությունների հետ պայմանագրեր, պատերազմի և խաղաղու-
թյան հարցեր, Սահմանադրության կատարման վերահսկողություն, միութենա-
կան հանրապետությունների միջև սահմանների փոփոխության հաստատում, 
ԽՍՀՄ պաշտպանության կազմակերպում և զինված ուժերի ղեկավարում և այլն) 
(Տե՛ս 1, 5-7): 

Փաստորեն, այս հոդվածով պետության համար ամենագլխավոր գործա-
ռույթները վերագրված էին ԽՍՀՄ բարձրագույն իշխանություններին, որը նշանա-
կում է նրա՝ որպես քաղաքական միավորի ինքնուրույնության անհնարինություն, 
և որը երբեք չէր կարող ենթադրել ժողովրդավարական քաղաքական համակարգ: 

Հայկական ԽՍՀ պետական իշխանության բարձրագույն իշխանությունների, 
ըստ այս Սահմանադրության, գոյությունն ուղիղ համեմատական է, համաձայն 
քաղաքագիտական սահմանումների, դրանց ժողովրդավարական սկզբունքներով 
ձևավորված լինելուն, բայց միայն տեսականորեն: Գործնականում մատնանշված 
քաղաքական համակարգը չի եղել: 

Ըստ Սահմանադրության՝ Հայաստանի քաղաքական համակարգը բնութա-
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գրելու համար կարևոր է գլուխ III-ը, որը վերաբերում է պետական իշխանության 
բարձրագույն մարմիններին և քաղաքացիների իրավունքներին ու պարտակա-
նություններին, և ընտրական համակարգին վերաբերվող 8-րդ և 9-րդ գլուխները: 

Համաձայն III գլխի 20-րդ հոդվածի՝ ՀԽՍՀ պետական բարձրագույն 
մարմինը Հայկական ԽՍՀ Գերագույն Խորհուրդն է (2, 10), որն ընտրվում է չորս 
տարի ժամանակով՝ 5000 բնակչից մի պատգամավորի հաշվով: 

Հոդված 23-ի բովանդակությունն այն տպավորությունն է ներշնչում, որ Գե-
րագույն խորհուրդն իրոք «Հայկական ԽՍՀ միակ օրենդիր մարմինն է» (2, 11): 

Բայց սա միայն արտաքուստ, որովհետև իրականում այդ Գերագույն 
խորհուրդը միայն օրենքներ հաստատող էր, որոնք նախապես որոշում և ընդու-
նում էր իշխող կուսակցությունը: ԱյլԱյլԱյլԱյլ    խոսքերով՝խոսքերով՝խոսքերով՝խոսքերով՝    ԳերագույնԳերագույնԳերագույնԳերագույն    խորհուրդըխորհուրդըխորհուրդըխորհուրդը    միայնմիայնմիայնմիայն    
կոմկոմկոմկոմկուսիկուսիկուսիկուսի    որոշումներըորոշումներըորոշումներըորոշումները    վավերացնողնվավերացնողնվավերացնողնվավերացնողն    էրէրէրէր    ևևևև    ոչոչոչոչ    ավելինավելինավելինավելին: 

Հետագա հոդվածների ընթերցումը շարունակում է խաբուսիկ տպավորու-
թյունների ներշնչումը, համաձայն որոնց՝ ԽՍՀՄ-ը և նաև ՀԽՍՀ-ն խորհրդարա-
նական կառավարման տիպի պետություն էր, որն ուներ իր գերագույն օրենսդիր 
մարմինը, վերջինս ընտրում էր իր նախարարությունը՝ բաղկացած նախագահից, 
երկու տեղակալից, քարտուղարից և ինն անդամից (2, 11): Գերագույն խորհուրդն 
ընտրում էր կառավարությունը, որը կոչվում էր Հայկական ԽՍՀ Ժողովրդական 
կոմիսարների խորհուրդ: 

Գլուխ 4-ի («Հայկական ԽՍՀ պետական կառավարման մարմինները») հոդ-
ված 4-ում հետևյալն ենք կարդում. «Հայկական ԽՍՀ Ժողովրդական Կոմիսարնե-
րի Խորհուրդը պատախանատու է Հայկական ԽՍՀ Գերագույն Խորհրդի առաջ և 
հաշվետու է նրան, իսկ Հայկական ԽՍՀ Գերագույն Խորհրդի սեսիաների միջև ըն-
կած ժամանակահատվածում՝ Հայկական ԽՍՀ Գերագույն Խորհրդի նախագահու-
թյան առաջ, որին հաշվետու է» (2, 14): 

Ինչպես համոզվում ենք, սա խորհրդարանական պետության կառավարման 
համակարգին բնորոշ ձևակերպում է, այսինքն՝ Խորհրդային Միության և նրա 
գրեթե կրկնօրինակ Հայկական ԽՍՀ-ն այս սահմանադրությամբ լրիվ համապա-
տասխանում է խորհրդարանական կառավարման համակարգ ունեցող պետու-
թյունների չափանիշներին: Բայց միայն Սահմանադրությամբ, քանի որ անհնար է 
ժողովրդավարական օրենսդիր մարմին առանցառանցառանցառանց    կուսակցականկուսակցականկուսակցականկուսակցական    բազբազբազբազմամամամազազազազանունունունու----
թյանթյանթյանթյան, , , , անհնարանհնարանհնարանհնար    էէէէ    ժողովրդավարականժողովրդավարականժողովրդավարականժողովրդավարական    կառավարմանկառավարմանկառավարմանկառավարման    համակարգհամակարգհամակարգհամակարգ    քաղաքականքաղաքականքաղաքականքաղաքական    
այլախոհությանայլախոհությանայլախոհությանայլախոհության    մերժելիությանմերժելիությանմերժելիությանմերժելիության    պայմաններումպայմաններումպայմաններումպայմաններում, , , , որիցորիցորիցորից    հետևությունըհետևությունըհետևությունըհետևությունը    մեկնմեկնմեկնմեկն    է՝է՝է՝է՝    
ԽորհրդայինԽորհրդայինԽորհրդայինԽորհրդային    ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի    օրենսդիրօրենսդիրօրենսդիրօրենսդիր    մարմնիմարմնիմարմնիմարմնի    ղեկավարությանղեկավարությանղեկավարությանղեկավարության, , , , մինչևմինչևմինչևմինչև    այդայդայդայդ    օրենսօրենսօրենսօրենս----
դիրդիրդիրդիր    մարմնիմարմնիմարմնիմարմնի    անդամներիանդամներիանդամներիանդամների    ընտրությանընտրությանընտրությանընտրության    գործընթացըգործընթացըգործընթացըգործընթացը    ձևականձևականձևականձևական    էրէրէրէր, , , , որըորըորըորը    նշանակումնշանակումնշանակումնշանակում    
էէէէ, , , , որորորոր    կառավարությանկառավարությանկառավարությանկառավարության    ընտրությունըընտրությունըընտրությունըընտրությունը    ԳերագույնԳերագույնԳերագույնԳերագույն    խորհրդումխորհրդումխորհրդումխորհրդում    էլէլէլէլ    ձևականձևականձևականձևական    էրէրէրէր: : : : ԹեԹեԹեԹե´ ´ ´ ´ 
ԳեԳեԳեԳերագույնրագույնրագույնրագույն    խորհրդիխորհրդիխորհրդիխորհրդի    պատգամավորներըպատգամավորներըպատգամավորներըպատգամավորները    ևևևև    թեթեթեթե´ ´ ´ ´ վերջինիսվերջինիսվերջինիսվերջինիս    ընտրածընտրածընտրածընտրած    կակակակառառառառավավավավարուրուրուրու----
թյանթյանթյանթյան    ևևևև    նրանրանրանրա    անդամներիանդամներիանդամներիանդամների    ընտրությունըընտրությունըընտրությունըընտրությունը    ծրագրվածծրագրվածծրագրվածծրագրված    էրէրէրէր    դեռևսդեռևսդեռևսդեռևս    այդայդայդայդ    ընընընընտրուտրուտրուտրությունթյունթյունթյուննենենենե----
րիցրիցրիցրից    առաջ՝առաջ՝առաջ՝առաջ՝    ղեկավարղեկավարղեկավարղեկավար    միակմիակմիակմիակ    կուսակցությանկուսակցությանկուսակցությանկուսակցության    կողմիցկողմիցկողմիցկողմից: Բայց տեղն ու տեղը կուզե-
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նայինք ավելացնել, որ եթե միակուսակցական համակարգի դեպքում ընտրու-
թյունները ձևական էին, դրանից ենթադրելի չէ, որ բոլոր բազմակուսակցական 
կամ երկկուսակցական համակարգերում ընտրությունները կարող են միանգա-
մայնորեն ժողովրդավարական լինել: Խորհրդային օրենսդիր մարմինների ընտ-
րությունները, ժողովրդավարական չլինելով, կեղծ չէին և չէին էլ կարող այդպի-
սին լինել, որովհետև ընտրվում էին մեկ կուսակցության թեկնածուներ, կուսակ-
ցություն, որը չուներ իր այլընտրանքը, և որի վերին օղակները նախապես 
որոշում էին, թե ով պետք է անցնի: 

Արդյունքում ստացվում է հետևյալ պատկերը. 
1. Կոմունիստական կուսակցությունը որոշում է և պարտադրում քաղաքա-

կան համակարգը: 
2. Նրա նախատեսած անձինք են ընտրություններով, թեպետ ձևական, նե-

րառվում օրենսդիր բարձրագույն մարմնում, տվյալ դեպքում՝ Գերագույն 
խորհրդում: 

3. Այդ պատգամավորները Խորհրդային պետության աշխատավորական 
լինելու տեսական հիմքով ընտրվում են սոցիալիստական գրեթե բոլոր 
շերտերից, բայց նրանց մեծամասնության ներկայությունն օրենսդիր 
մարմնում կրում է ձևական բնույթ: 

4. Կառավարությունը նույնպես չի ընտրվում ժողովրդավարական ճանա-
պարհով, քանի որ նրա՝ նախապես ծրագրված անդամները և նախագա-
հը՝ որպես կոմկուսի անդամներ, անպայմանորեն ընտրվում էին Գերա-
գույն խորհրդում: 

Այս ամենը վերաբերում է նաև պետական իշխանության տեղական մարմին-
ներին: 

Այնուամենայնիվ, այս սահմանադրությամբ ևս քաղաքացիների հիմնական 
իրավունքների և պարտականությունների (գլուխ VIII) մատնանշող հոդվածնե-
րում զգալի են իսկապես ժողովրդավարական պետության տարրեր, որոնք, սա-
կայն, չեն առնչվում քաղաքական գործունեության հետ: Դա նախ և առաջ վերա-
բերում է աշխատանքի իրավունքին, որովհետև ցանկացած պետություն, ինչքան 
էլ լինի ժողովրդավարական, չի կարող ընդունելի լինել բուն իր ժողովրդի տարբեր 
սոցիալական շերտերի կողմից, եթե նրանց չի ապահովում աշխատանքով: 

Իսկ ՀԽՍՀ Սահմանադրության VIII գլխի 93 հոդվածի տակ հետևյալն ենք 
կարդում. «Հայկական ԽՍՀ քաղաքացիները ունեն աշխատանքի իրավունք, 
այսինքն՝ աշխատանք ստանալու իրավունք, իրենց աշխատանքի քանակի և որա-
կի համապատասխան վարձատրությամբ» (2, 24): 

Այս հոդվածը ԽՍՀՄ և ՀԽՍՀ Սահմանադրությունների ամենագնահատելի 
հատկանիշներից մեկն է, քանի որ ի վերջո պետք է ընդհանրության հասնի այն 
պարզ ճշմարտությունը, որ ժողովրդավարությունը կամ հայրենասիրությունը 
ոչինչ ասող եզրույթներ են մնալու այնքան ժամանակ, քանի դեռ մարդը կամ քա-
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ղաքացին ունեն հանապազօրյա հաց վաստակելու խնդիր: Իսկ խորհրդային հա-
մակարգը դրա հնարավորությունը տալիս էր՝ անկախ իր քաղաքական համա-
կարգի բռնապետական էությունից: 

Նույնը վերաբերում է նաև հանգստի, կրթության և այլ իրավունքներին: 
Հակառակ այս ամենին՝ դարձյալ միայն տեսականորեն են ամրագրված 

(հոդված 100) խոսքի, մամուլի, ժողովների և միտինգների, փողոցային երթերի և 
ցույցերի ազատության երաշխիքները (2, 26): Դասագրքային ճշմարտություն է, որ 
դրանք գործնականում անհնար են միակուսակցական համակարգի պայմաննե-
րում: 

Ահա սրանք են ՀԽՍՀ երկրորդ սահմանադրության այն կարևորագույն 
դրույթները, որոնք հարկ համարեցինք ենթարկել քննության: 

Վերջնական եզրակացությունները հետևյալներն են. 
Առաջին. ՀԽՍՀ 1937թ. Սահմանադրությունն իր բովանդակությամբ ենթա-

դրում է խորհրդարանական կառավարման տիպի պետության սահմանադրու-
թյուն: 

Երկրորդ. Իրականում այդ Սահմանադրությամբ Հայաստանն ամբողջատի-
րական վարչակարգ ունեցող մի պետություն էր, որի հակառակը հնարավոր չէ 
միակուսակցական համակարգ ունեցող պետությունների առկայության պայման-
ներում: 

Երրորդ. Անկախ այս ամենից՝ քաղաքացիական հասարակությունը կայա-
ցած էր, քանի որ ամբողջատիրական քաղաքական համակարգն ամենևին չի բա-
ցառում ժողովրդավարական պետություններին բնորոշ այնպիսի հատկանիշներ, 
ինչպիսիք են աշխատանքի, կրթության, հանգստի և այլ իրավունքները: 

    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությունների Միության Սահ-

մանադրությունը (հիմնական օրենք), հրատարակություն ԽՍՀՄ ԿԴԿ, 
Մոսկվա, Կրեմլ, 1937թ.:    

2. Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության Սահմանա-
դրությունը (հիմնական օրենքը), Պետհրատ-Քաղաքական գրականության 
հրատարակություն, Յերեվան, 1938թ.:    
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Критический анализ второй конституции АССРКритический анализ второй конституции АССРКритический анализ второй конституции АССРКритический анализ второй конституции АССР    
Саргсян АрманСаргсян АрманСаргсян АрманСаргсян Арман    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
КлючеКлючеКлючеКлючевые слова:вые слова:вые слова:вые слова: СССР, АССР, Конституция, парламентское правление, 

политическая система, демократия, статья, органы власти, избирательное право, 
государство, гражданское общество, право 

На основе Конституции СССР 1936 г. в 1937 г. была принята вторая конститу-
ция АССР, которая по своему содержанию предполагала существование государ-
ства с парламентским типом правления. На самом деле, согласно этой Конституции 
Армения представляла из себя государство тоталитарного типа, что неизбежно в 
условиях однопартийной политической системы. Однако при всем этом граждан-
ское общество было состоявшимся, поскольку тоталитарная политическая система 
не исключает такие черты, присущие демократическим государствам, какими 
являются право на труд, образование, отдых и т.д.  

    
    
    
    
    

Critical Analysis of the Second Constitution of ASSR Critical Analysis of the Second Constitution of ASSR Critical Analysis of the Second Constitution of ASSR Critical Analysis of the Second Constitution of ASSR     
Sargsyan ArmanSargsyan ArmanSargsyan ArmanSargsyan Arman    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: USSR, ASSR, Constitution, parliamentary government, political system, 

democracy, article, government bodies, election law, state, civil society, law 
On the basis of the Constitution of the USSR of 1936 the second constitution of 

ASSR was adopted in 1937 which supposed the existence of a state of a parliamentary 
type of government. As a matter of fact according to this constitution Armenia was a 
totalitarian state which is inevitable in the conditions of the existence of one political 
party. However, the civil society was created since a totalitarian political system does 
not exclude such features of a democratic state as rights to work, education, rest, etc.  
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ    ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ    
    

ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКАААА    
    

PPPPEDAGOGY AND METHODOLEDAGOGY AND METHODOLEDAGOGY AND METHODOLEDAGOGY AND METHODOLOGYOGYOGYOGY    
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ՉՉՉՉափածո ստեղծագործության փոխադրությանափածո ստեղծագործության փոխադրությանափածո ստեղծագործության փոխադրությանափածո ստեղծագործության փոխադրության    
ուսուցումն ավագ դպրոցումուսուցումն ավագ դպրոցումուսուցումն ավագ դպրոցումուսուցումն ավագ դպրոցում    

    ԱբրահամյանԱբրահամյանԱբրահամյանԱբրահամյան    ԱրիգաԱրիգաԱրիգաԱրիգա    
««««ԼեզունԼեզունԼեզունԼեզուն, , , , մտածողությունմտածողությունմտածողությունմտածողություն    լինելովլինելովլինելովլինելով, , , , նաևնաևնաևնաև    գործիքգործիքգործիքգործիք    էէէէ, , , , իսկիսկիսկիսկ    այդայդայդայդ    գործիքնգործիքնգործիքնգործիքն    ապրումապրումապրումապրում    էէէէ    

    բանելիսբանելիսբանելիսբանելիս    ևևևև    բանելովբանելովբանելովբանելով, , , , հակառակհակառակհակառակհակառակ    դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում    փտումփտումփտումփտում    էէէէ    կամկամկամկամ    ժանգոտումժանգոտումժանգոտումժանգոտում»»»»::::    
    Պարույր ՍևակՊարույր ՍևակՊարույր ՍևակՊարույր Սևակ    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. գրավոր խոսք, բանավոր խոսք, խոսքի զարգացում, 
թելադրություն, փոխադրություն, բառ, բառաշղթա, տեքստ, դարձված, առած, 
բառային աշխատանք 

Աշակերտի խոսքի զարգացումը մայրենի լեզվի կարևոր խնդիրներից մեկն է: 
Որպես մտածողության տարբեր ձևեր` խոսքի բանավոր և գրավոր տարբերակնե-
րը սերտորեն կապված են միմյանց և գտնվում են փոխադարձ պայմանավորվա-
ծության մեջ: Հարկավոր է մեծ հետևողականությամբ հարստացնել աշակերտի 
բառապաշարը, որի համար լավագույն միջոց կարող են ծառայել բնագրի նույնա-
նիշներն ու հականիշները, համանուններն ու համանիշները, առածները, դարձ-
վածքներն ու թևավոր արտահայտությունները: 

Աշակերտների բառապաշարի հարստացմանը մեծապես օգնում են գրավոր 
աշխատանքները, որոնք ըստ նպատակի լինում են ստուգողական և ուսուցողա-
կան, ըստ կատարման ձևի` արտագրություն, թելադրություն, շարադրություն, 
փոխադրություն և գործնական գրություններ: Ուսուցողական գրավորի նպա-
տակն է ուղղագրական զանազան կանոնների և խոսքի ուսուցումը, իսկ ստուգո-
ղականի նպատակը` աշակերտի գրագիտության ստուգումը [2, 114]: 

Աշակերտին մայր լեզվին հաղորդակից դարձնելու միջոցներից մեկն էլ փո-
խադրության դասի ճշգրիտ մշակումն ու կազմակերպումն է: Փորձը ցույց է տվել, 
որ լսածն ու կարդացածը վերարտադրելը իրականում շատ դժվար գործընթաց է, 
որը պահանջում է որոշակի հմտություն և բառապաշար:  

Փոխադրել նշանակում է վերապատմել որևէ պատմություն: Այն զարգաց-
նում է աշակերտի լսողությունը, հիշողությունը, վերարտադրելու կարողությունը, 
մտքերը ձևակերպելու, հիմնականը երկրորդականից տարբերելու և շարադրելու 
ունակությունը, հարստացնում է աշակերտի բառապաշարը դարձվածքներով, 
առածներով, քերականական ու ոճական ձևերով [2, 121]: 

Փոխադրություն գրելով՝ երեխան ձեռք է բերում ինքնուրույն վերլուծելու, 
քննադատելու կարողություն, ինչն էլ տանում է ոչ միայն գրավոր, այլև բանավոր 
խոսքի ձևավորմանն ու զարգացմանը: Այդ գործընթացը նպաստում է երեխայի՝ 
հարուստ բառապաշար և ճկուն միտք ձեռք բերելուն: 

Փոխադրության նյութերի գերակշիռ մասը օգնում է աշակերտին` ձևավորե-
լու ինքնուրույն դիրքորոշում, իսկ ուսուցչի գերագույն խնդիրը պետք է լինի աշա-
կերտին աստիճանաբար պատրաստել նյութի փոխադրմանը, զուգահեռ անցնել 
նաև բնութագրումների և վերլուծությունների: Եվ պատահական չէ, որ լեզվաբան-
ների փորձը ցույց է տվել` փոխադրություն գրելը նպաստում է երեխայի ստեղծա-
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գործական ունակությունների բացահայտմանն ու զարգացմանը [3,4]:  
Այն` որպես գրավոր աշխատանքի ինքնատիպ տեսակ, գործադրելի է հան-

րակրթական դպրոցի թե՛ տարրական, թե՛ միջնակարգ և թե՛ ավագ օղակներում, 
սակայն այլ են նրա նկատմամբ պահանջներն ու մոտեցումները` կախված տեքս-
տի ընտրությունից, ծավալից, կառուցվածքից: Շատ կարևոր է տեքստի ընտրու-
թյունը. ամեն մի պատահական տեքստ չի կարելի դարձնել փոխադրության թե-
մա, քանի որ լեզվական տեսակետից դրանք պետք է լինեն բարձրորակ, հե-
տաքրքիր և ընդօրինակման արժանի նյութեր: 

Փոխադրության դասի համար առանձնացնում ենք հետևյալ հիմնական փու-
լերը. 

 1. համառոտ նախապատրաստական զրույց, 
 2. տեքստի ընթերցում ուսուցչի կամ աշակերտ(ներ)ի կողմից, 
 3. զրույց ընթերցած տեքստի բովանդակության շուրջ, 
 4. փոխադրության պլանի կազմում կամ պատրաստի պլանի առաջադրում, 
 5. բառային կամ ուղղագրական աշխատանք, 
 6. տեքստի բովանդակության բանավոր վերարտադրում կամ կրկնաընթեր-

ցում, 
 7. տեքստի գրավոր փոխադրում, 
 8. գրածի ինքնաստուգում, 
 9. գրավոր աշխատանքի հավաքում: 
Փոխադրության դասը, իհարկե, միայն այս փուլերով չի սահմանափակվում. 

անհրաժեշտության դեպքում նրա կառուցվածքում կարող են առանձին փոփո-
խություններ ու լրացումներ մտցվել [3, 66]: 

Երբ ուսումնասիրում ենք միջին և ավագ դպրոցներում հանձնարարվելիք 
փոխադրության նյութերի թեմաները, տեսնում ենք, որ դրանք, տարաբնույթ և 
տարատեսակ լինելով հանդեձ, ունեն միևնույն նպատակը` նպաստել սովորողնե-
րի բանավոր և գրավոր խոսքի ձևավորմանն ու զարգացմանը, տրված նյութերի 
բովանդակությունը պահանջվող ձևով վերարտադրելու կարողությանը: 

Ինչպես արդեն ասացինք, փոխադրություններն ըստ նպատակի լինում են 
ուսուցողական և ստուգողական:  

Ուսուցողական փոխադրության արդյունավետությունը մեծապես կախված 
է ուսուցչի նախապատրաստական աշխատանքներից: Ուսուցողական փոխադ-
րության նյութն ուսուցիչը դասարանում կարդում է երկու անգամ: Կարդալուն 
հաջորդում է անծանոթ և դժվար ուղղագրություն ունեցող բառերի բացատրումը: 
Այդ բառերն ուսուցիչը գրում է գրատախտակին և զգուշացնում, որ աշակերտները 
պարտադիր դրանք օգտագործեն իրենց գրավոր փոխադրության մեջ: 

Բառերի բացատրումից հետո աշակերտների գործուն մասնակցությամբ 
մշակվում է տեքստը, կազմվում է պլան, որը գրվում է գրատախտակին, ապա 
մեկ-երկու աշակերտ պատմում են նյութը, որից հետո ուսուցիչը հանձնարարում 
է գրել:  
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Բոլորովին այլ սկզբունքով են ընթանում ստուգողական բնույթի փոխադրու-
թյունները: Այս դեպքում ուսուցիչը տեքստն ընթերցում է երկու անգամ, բացատ-
րում անծանոթ բառերը, այնուհետև հանձնարարում գրել: Աշակերտներն իրենք 
պետք է կազմեն պլանը [4, 3]:  

Փոխադրության տեսակների վերաբերյալ հայ լեզվաբանների կողմից կան 
տարբեր մոտեցումներ. Ս.Գյուլբուդաղյանը առանձնացնում է փոխադրության 
հետևյալ տեսակները` պատմողական և նկարագրական, որոնց նյութը կարելի է 
քաղել գրական ստեղծագործություններից, նկարներից, ուսումնական կինոնկար-
ներից, կարելի է նաև չափածո ստեղծագործությունն արձակի վերածել [2, 121]: 

Ն.Վիրաբյանն էլ առանձնացնում է փոխադրության հետևյալ տեսակները: 
1. ՊատմողականՊատմողականՊատմողականՊատմողական    բնույթիբնույթիբնույթիբնույթի    մանրամասնմանրամասնմանրամասնմանրամասն    փոխադրությունփոխադրությունփոխադրությունփոխադրություն. տրվում է բոլոր դա-

սարաններում: Ուսուցիչը ընթերցում է բնագիրը, աշակերտների ակտիվ մաս-
նակցությամբ այն մշակվում է, տեքստի բովանդակության մասին անցկացնում է 
համառոտ զրույց և հանձնարարում գրել: 

2. ՊատմոՊատմոՊատմոՊատմողղղղականականականական    բնույթիբնույթիբնույթիբնույթի    հակիրճհակիրճհակիրճհակիրճ    փոխադրությունփոխադրությունփոխադրությունփոխադրություն. տրվում է բոլոր դասա-
րաններում, հիմնականում ուսուցողական է: Ընտրվում է համեմատաբար ծավա-
լուն բնագիր, որում քիչ են դեպքերն ու դեմքերը: Այս տեսակի փոխադրության 
նպատակն է աշակերտին ուսուցանել ամբողջի մեջ գլխավորը տեսնելու կարո-
ղությունը: 

3. ԸնտրովիԸնտրովիԸնտրովիԸնտրովի    փոփոփոփոխխխխադրությունադրությունադրությունադրություն. կարելի է օգտագործել աշակերտներին ծանոթ 
հերոսների կյանքի ու գործունեության դրվագներով հարուստ բնագիր: Ընտրված 
բնագիրն ուսուցիչը կարդում է, բացատրում անծանոթ բառերն ու բառակապակ-
ցությունները և հանձնարարում գրել: Աշակերտներն ընտրում են բնագրի` իրենց 
դուր եկած բաժինը, կազմում պլան և գրում: 

4. ՓոխադրությունՓոխադրությունՓոխադրությունՓոխադրություն    քերականականքերականականքերականականքերականական    հանձնարարհանձնարարհանձնարարհանձնարարականներով.ականներով.ականներով.ականներով. սույն փոխադ-
րության նպատակն է աշակերտներին վարժեցնել ուսումնասիրած քերականա-
կան օրինաչափությունը սեփական խոսքում ճիշտ օգտագործելուն և նյութը շա-
րադրելուն: 

5. ԲանավորԲանավորԲանավորԲանավոր    փոխադրությունփոխադրությունփոխադրությունփոխադրություն. այսպիսի փոխադրության նպատակն է աշա-
կերտներին վարժեցնել իր կամ ուրիշի կարդացածը տրամաբանված և հետևողա-
կանորեն, կապակցված բանավոր վերարտադրելուն: Փոխադրության այս տեսա-
կը մեծապես նպաստում է աշակերտների հիշողության, խոսելու, պատմելու կա-
րողությունների զարգացմանը, հարստացնում է նրանց բառապաշարը: 

6. ՓոխադրությունՓոխադրությունՓոխադրությունՓոխադրություն----թթթթարգմանությունարգմանությունարգմանությունարգմանություն. փոխադրության այս տեսակը մեզա-
նում քիչ է օգտագործվում: Ուսուցիչը կարդում է ռուսերեն բնագիրը, գրատախ-
տակին գրում արտահայտությունները, բացատրում և աշակերտների ուշադրու-
թյունը հրավիրում է դրանց ճիշտ օգտագործմանը, որից հետո աշակերտները 
փորձում են կազմել պլան և հայերեն պատմելուց հետո գրում են: 

7. ՍտեղծագործականՍտեղծագործականՍտեղծագործականՍտեղծագործական    փոխադրությունփոխադրությունփոխադրությունփոխադրություն. փոխադրության այս տեսակի տա-
րածված ձևերից են. 
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ա) ուսուցիչն ընթերցում է նյութի մի մասը, աշակերտներին հանձնարարում 
շարունակել և ընտրել վերնագիր. 

բ) ուսուցիչը կարդում է նյութը և աշակերտների օգնությամբ մշակում` 
հարստացնելով այն նոր դրվագներով, հերոսների նոր արարքներով. 

գ) ուսուցիչը ցուցադրում է համեմատաբար մատչելի դիպաշարային նկար 
և պահանջում գրել կամ պատմել դրա մասին [8, 5-6]: 

Ռ.Նազարյանը և Թ.Ալեքսանյանը առաջարկում են փոխադրության հետևյալ 
տեսակները՝ 

ա) ստեղծագործական փոխադրություն, 
բ) անավարտ, 
գ) ստեղծագործական հավելումներով, 
դ) անվերնագիր, 
ե) ստեղծագործական մուտքով, 
զ) ինքնուրույն հանգուցալուծումով, 
է) գրական դատ, 
ը) դատողական-ստեղծագործական [7, 8-9]: 
Փոխադրությունների թեմաները հիմնականում արձակ տողեր են, սակայն 

պատահում են դեպքեր, երբ չափածո ստեղծագործությունն ենք փորձում փոխադ-
րել արձակի: Նման նյութերով փոխադրություն գրելը, անշուշտ, որոշ դժվարու-
թյունների հետ է կապված, սակայն դրանց խելացի նախապատրաստումն ու անց-
կացումը զգալիորեն կնպաստեն աշակերտների գրավոր խոսքի զարգացմանը: 
Այստեղ անհրաժեշտ է ավելի մանրամասն աշխատանք տանել, հանգամանորեն 
ցուցադրել խոսքի պատկերավոր ու արտահայտչական միջոցները և հետևել, որ 
աշակերտները դրանք ճիշտ օգտագործեն գրավոր աշխատանքներում [4, 4]: 

Նախկինում աշակերտի գրած փոխադրության համար դրվում էր երկու 
գնահատական` համարիչով և հայտարարով: Համարիչում նշվում էր մտքի շա-
րադրանքի գնահատականը, իսկ հայտարարում` թույլ տված ուղղագրական, կե-
տադրական, քերականական սխալների գնահատականը: 

Հիմա գրավոր աշխատանքները գնահատվում են մեկ նիշով [6]. 
<< 10 >> - բացառիկ` 0/0 
<< 9 >> - գերազանց` 1/0, 0/2, 1/0, 1/1 
<< 8 >> - շատ լավ` 0/3, 0/4,1/2, 1/3, 2/0, 2/1 
<< 7>> - լավ` 0/5, 1/4, 1/5, 2/2, 2/3, 2/4, 3/0/, 3/1, 3/2, 3/3 
<< 6 >> - միջինից բարձր` 0/6, 1/6, 2/5, 2/6, 3/4, 3/5, 4/0, 4/1, 4/2, 4/3 
<< 5 >> - միջին` 0/7, 0/8, 1/7, 1/8, 2/7, 3/6, 4/4, 4/5, 4/6, 5/0, 5/1, 5/2 
<< 4 >> - բավարար` 0/9, 2/8, 1/9, 3/7,3/8, 4/7, 4/8, 4/9, 5/3, 5/4, 5/5, 6/0 
<< 3 >> - անբավարար` 2/9, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9 
 << 2 >> - վատ` 7-8 ուղղագրական, 10 - 11 կետադրական սխալ 
<< 1 >> - շատ վատ` 9 և ավելի ուղղագրական, 12 և ավելի կետադրական 

սխալ [6]: 
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Փոխադրության ուսուցման ժամանակ ուսուցիչը, բացի ուղղագրական և կե-
տադրական սխալներից, պարտադիր պետք է հաշվի առնի փոխադրության գնա-
հատման չափանիշների 3-րդ սյունակի պահանջները և վերջնական գնահատու-
մը կատարի միջին թվաբանականով` թույլ տված սխալների քանակով [8, 9]: 

Ինչպես փոխադրության ստուգման, այնպես էլ դասարանական վերլուծման 
ժամանակ անհրաժեշտ ուշադրություն պետք է դարձնել հետևյալ հարցերի վրա.  

ա) փոխադրությունն արդյո՞ք համապատասխանում է առաջադրված տեքս-
տի բովանդակությանը, 

բ) բովանդակությունը լրի՞վ է վերարտադրված, թե՞ կան աղավաղումներ ու 
բացթողումներ, 

գ) ինչպե՞ս է կատարված առանձին բառերի, արտահայտությունների ու լեզ-
վական այլ ձևերի ընտրությունն ու օգտագործումը, 

դ) ինչպիսի՞ն է ուղղագրությունը, 
ե) ինչպիսի՞ն է աշխատանքի արտաքին ձևավորումը [3, 75]: 
Քանի որ խոսեցինք փոխադրության նյութի ճիշտ ընտրության մասին, հարկ 

է նշել, որ այն պիտի հուզի աշակերտին թե՛ արվեստով, թե՛ արտահայտած խոր 
գաղափարով: Եթե բնագիրը չազդեց աշակերտի վրա, նրան չհուզեց, ապա աշխա-
տանքն իր սպասելի արդյունքը չի տա: Այդ իսկ պատճառով աշխատանքը պիտի 
լեզվական արտահայտչամիջոցներով և բառապաշարով հագեցած լինի: 

Սեփական փորձը ցույց է տվել, որ ինչքան էլ դժվար է չափածո գործը փո-
խադրել, այնուամենայնիվ, գրավորի ուսուցման այս տեսակն ունի իր առավելու-
թյունը, բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացման իր ինքնատիպ մոտեցումը: 

Երբ ուսումնասիրեցինք Ավ.Իսահակյանի` հայրենիքի թեմայով գրված 
ստեղծագործությունները, նկատեցինք աշակերտների՝ թեմայի նկատմամբ ունե-
ցած մեծ հետաքրքրությունն ու որոշեցինք հեղինակի հայրենասիրական գործերը 
եզրափակել նրա ‹‹Անի›› բանաստեղծության փոխադրության ուսուցմամբ: 

Չափածո այս ստեղծագործությունը արձակի ձևով փոխադրություն ներկա-
յացնելն այնքան էլ հեշտ չէր թվում, սակայն մտքերի փոխանակման արդյունքում 
փոխադրությունն իրոք ստացվեց: Այս թեման, փոխադրաբար ներկայացնելով, 
կարողացանք՝ 

ա) տալ մեծ հայրենասիրական դաստիարակություն, 
բ) զինվել մեր հայրենիքի պատմամշակութային անցյալով, 
գ) տեղում պատմական էքսկուրս կատարել մեր հազար ու մեկ եկեղեցիներ 

ունեցող Անիով, 
դ) զգալ սգավոր Անիի ցավը և պատրաստ սպասել նրա «իրավաբեր շեփորի 

ձայնին», 
ե) տեղեկատու բառարանների միջոցով բացահայտել աշակերտների հա-

մար անծանոթ, հեղինակի համար հարազատ դարձած բառերի իմաստը, 
զ) զարմանահրաշ մակդիրներով ու բառակապակցություններով ստեղծված 

բառաշղթաները տեղավորել նրանց բանավոր ու գրավոր խոսքի մեջ և 
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այն հարստացնել իսահակյանական բառապաշարով, 
է) ինքնուրույն դատողություններով աշակերտների գեղարվեստական խոս-

քը դարձնել պատկերավոր ու շոշափելի:  
Գրավորի առաջին փուլն սկսում ենք ‹‹Անի›› բանաստեղծության ընթերցա-

նությամբ [5]: Բացատրում եմ նրա բովանդակությունը, ապա կարդում երկրորդ 
անգամ, պարզում առանձին հարցեր, վերլուծում գրվածքի կառուցվածքը, որից 
հետո բաժանում եմ բանաստեղծությունն աշակերտներին և երկուսից երեք րոպե 
լուռ ընթերցելուց հետո հանձնարարում եմ նշումներ կատարել բանաստեղծու-
թյան տներից յուրաքանչյուրի համար առանձին:  

Այսպես` առաջին տուն`  
 Այստեղ երկնել են նախնիները իմ,  
 Դարձել է այստեղ նյութը գաղափար,  
 Հագել է այստեղ երազը մարմին,  
 Չքնաղ երազը, որ չունի կոպար: 
Բացատրում եմ ‹‹կոպար›› բառը (1. աշխատանքի` որակի համաձայն սահ-

մանված վարձատրության չափ, աշխատավարձի դրույք, 2. սահման, չափ, նոր-
մա) [1, 759]: Դուրս ենք գրում ‹‹նախնի, հագել է երազը մարմին, կոպար›› բառերն 
ու արտահայտությունները, որոնք նյութը փոխադրելիս պարտադիր պետք է կի-
րառել: 

Երկրորդ տունն ընթերցելիս աշակերտների ուշադրությունն ենք հրավիրում 
տողերի գեղարվեստական պատկերներին, որոնք քերականական շարադասու-
թյան արդյունք են:  

Երկրորդ տուն` 
 Անի՛, դու չես լոկ հողեղեն մի գանձ,  
 Դու՛, ինքդ ես ոգին՝ մի ողջ ժողովուրդ,  
 Ամեն ձև այստեղ ոճ է գերազանց,   
 Ամեն ինչ այստեղ՝ իմաստ ու խորհուրդ:   
Ուշադրություն ենք դարձնում ‹‹Ամեն ինչ այստեղ՝ իմաստ ու խորհուրդ›› տո-

ղին: Այս տնից էլ դուրս ենք գրում ‹‹հողեղեն մի գանձ, իմաստ ու խորհուրդ›› ար-
տահայտությունները, որոնք նույնպես պետք է պարտադիր կիրառվեն փոխադ-
րության մեջ: 

Երրորդ, չորրորդ տներ`  
 Ես հոգուս աչքով՝ անցած ու ներկա   
 Վիճակդ եմ տեսնում՝ հենված մի սյունի,   
 Որ մարտնչելով դարեր ոտընկա,  
 Մեռնում է կանգնած, եթե մահ ունի:  
 
 Սաղավարտակիր, ձեռքիս տեգ ու նետ,   
  Կանգնել եմ բարձր բուրգիդ կատարին,   
  Ոստանիկներիդ, ռամիկներիդ հետ   
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 Լսում ենք վառված սեգ զորավարին: 
Այս տներից էլ դուրս ենք գրում ‹‹սաղավարտակիր, տեգ, նետ, բուրգ, կա-

տար, ոստանիկներ, ռամիկներ, սեգ զորավար›› բառերն ու բառակապակցություն-
ները, որոնք նորից պարտադիր պետք է կիրառվեն փոխադրության մեջ: 

Հինգերորդ տուն`    
 Տափաստաններից, խուժանը վայրագ  
  Հորդել է, եկել՝ հեղեղ զայրագին,  
  Ուզում է, Անի՛, ընկճել լուծի տակ  
  Քո ստեղծագործ, թևավոր ոգին: 
Այստեղ կանգ ենք առնում ‹‹խուժանը վայրագ›› արտահայտության վրա և 

մեկնաբանում ենք, թե որ խուժանի մասին է խոսում հեղինակը (անդրադարձ դե-
պի պատմություն): 

Այնուհետև դուրս ենք գրում ‹‹խուժանը վայրագ, հորդել, զայրագին հեղեղ, 
լուծ, ստեղծագործ ոգի, թևավոր ոգի›› բառերն ու բառակապակցությունները, 
որոնք նորից պարտադիր պետք է կիրառվեն փոխադրության մեջ: 

Վեցերորդ տուն` 
 Խաժամուժ, խուժան`անծայր, անքանակ,  
  Դարեր խուժում են - խժդուժ, խոլարշավ, 
  Ճըչում խժաձայն, դնում են բանակ 
  Քո ցորենաշատ դաշտերում անբավ: 
Այստեղ ուշադրություն ենք դարձնում ‹‹խ›› և ‹‹ժ›› բաղաձայնների կուտա-

կումներին, հիշում ենք՝ ինչ է կոչվում այդ երևույթը, բացատրում ենք ‹‹խաժամուժ, 
խժդուժ, խոլարշավ›› բառերի բացատրությունը [1]: 

Յոթերորդ, ութերորդ տներ` 
 Եվ որոտում է շեփորը ռազմի, 
  Կռվում ենք մտած արյուն ու քրտինք, 
  Դարեր կռվում ենք ատամ ատամի, 
  Մեռնում ենք կանգնած, եթե մահ ունինք… 
 
  Քո հին թշնամին, Անի՛, չե՞ս տեսնում, 
  Խուժել է նորից քո դաշտերի մեջ, 
  Բայց վառվում է դեռ մեր ակութներում 
  Հինավուրց ուխտի կրակը անշեջ: 
Բացատրում ենք ‹‹ակութ›› բառը (1. կերակուր եփելու օջախ, 2. փոքրիկ 

թոնիր) [1, 18]: Այնուհետև լրացնում ենք  
 Ի՞նչ տեսա  Ի՞նչ լսեցի 
տողաշարքը`( բանավոր)` բուն նյութն ավելի պատկերավոր դարձնելու հա-

մար: 
Իններորդ տուն`  
 Դու՛, հին դրոշակ, դու բագին փառքի, 
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  Հենվել եմ նորից քո անմահ սյունին. 
 Եվ սպասում եմ, և դարեր ոտքի 
  Քո իրավաբեր շեփորիդ ձայնին… 
Ընթերցելուց հետո դուրս ենք գրում ‹‹դրոշակ, փառքի բագին, սպասում եմ, և 

դարեր ոտքի քո իրավաբեր շեփորիդ ձայնին›› բառերն ու արտահայտությունները՝ 
դրանք դարձնելով կոչ, պատգամ, լավատեսական հաղթանակ: 

Առաջին ընթերցմամբ խթանում եմ աշակերտների հուզական մտքի ակտի-
վացումը: 

Երկրորդ ընթերցմամբ հիշեցնում եմ, թե ինչ կարելի է ավելացնել, որ տեքս-
տում չկա, բայց բխում է նրանից: Երրորդ ընթերցումն օգնում է կշռադատելու, ի 
մի բերելու լսածը, կարդացածը, զգացածը, պատկերացրածը և պլանավորելու հե-
տագա աշխատանքը: Դրանից հետո հանձնարարում եմ որևէ աշակերտի բարձ-
րաձայն ընթերցել բանաստեղծությունն ամբողջությամբ: Մեր համատեղ պլանը 
մտքում վերլուծելով, ապա ստուգելով՝ կամփոփենք ստեղծագործությունը և 
կհասնենք վերջին կարևոր փուլին, որը տվյալ թեմայի փոխադրություն գրելն է: 
Հանձնարարվում է գրել, շարադրել, փոխադրել տանը կամ, եթե դասաժամի 
խնդիր չկա, լեզվի ժամերին կավարտենք աշխատանքը, որպեսզի դասից ստացած 
տպավորությունը չթուլանա: 

Ուսուցողական փոխադրության արդյունավետ նախապատրաստման շնոր-
հիվ աշակերտները բավականին հաջող էին փոխադրել նյութը, բառերի գործա-
ծությունը տեղին էր, նախադասությունները կանոնավոր շարադասությամբ էին 
գրված, բառերի մեծ մասը գրված էր ճիշտ: 

    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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928 էջ: 
2. Գյուլամիրյան Ս., Հայոց լեզվի մեթոդիկա, Երևան, 1978թ., 323 էջ: 
3. Գրիգորյան Ա., Մխիթարյան Ա., Մադոյան Գ., Գրավոր աշխատանքները 
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Обучение изложению поэтического произведенияОбучение изложению поэтического произведенияОбучение изложению поэтического произведенияОбучение изложению поэтического произведения    
в старшей школев старшей школев старшей школев старшей школе    

Абраамян АригаАбраамян АригаАбраамян АригаАбраамян Арига    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: письменная речь, устная речь, развитие речи, диктант, 
изложение, слово, цепь слов, текст, фразеологизм, пословица, словарная работа    

Работа посвящена написанию изложения поэтического произведения. Изло-
жение в качестве развития речи осуществляется на основе прозы. 

Мы пытались представить работу с помощью анализа поэтического произве-
дения. Выбрано стихотворение «Ани» Ав. Исаакяна. Оно не входит в программу, но 
заключает в себе глубокую патриотическую идею. Изучая этот урок, мы прежде 
всего решаем вопрос патриотического воспитания, затем вопрос развития худо-
жественной речи и умения анализировать. 

Параллельно с этим стихотворение будет изучаться со всеми особенностями, 
поскольку эта работа является драгоценным сокровищем армянской литературы. 

 
 
 
 

The SThe SThe SThe Study otudy otudy otudy of Cf Cf Cf Composition omposition omposition omposition     
    of Metric Work in High Sof Metric Work in High Sof Metric Work in High Sof Metric Work in High Schoolchoolchoolchool        

Abrahamyan ArigaAbrahamyan ArigaAbrahamyan ArigaAbrahamyan Ariga    
SummarySummarySummarySummary    

Key words: Key words: Key words: Key words: written speech, oral speech, speech development, dictation, 
paraphrase, word, lexicon, text, phrase, proverb, lexical work    

The work is about making a metric work into composition. The composition as a 
method of developing the speech is usually done by prose in schools. We have tried to 
introduce the work by the help of metric work. 

In our opinion the study of metric work as a composition will develop the artistic 
speech of pupils and the skill of analyzing thing. 

The topic is chosen the poem “Ani” by Avetik Isahakyan. It is not by plan, but it 
summarizes deep patriotic idea in it. 

By studying this lesson we solve the patriotic upbringing with historic and cultural 
information then the problems of development of artistic speech and skills of analyzing 
things. 

Along with in the poem it will be studied with all features because this work is one 
of the brilliants of depository of Armenian literature. 
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ԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույն    աշխատանքիաշխատանքիաշխատանքիաշխատանքի    առանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկություններըառանձնահատկությունները    
ավագ դպրոցի ավագ դպրոցի ավագ դպրոցի ավագ դպրոցի հասարակագիտության հասարակագիտության հասարակագիտության հասարակագիտության     

դասավանդմանդասավանդմանդասավանդմանդասավանդման    ժամանակժամանակժամանակժամանակ    
ԱղաջանյանԱղաջանյանԱղաջանյանԱղաջանյան    ԱրևիկԱրևիկԱրևիկԱրևիկ    

    
 ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... ճանաչողական ունակություններ, մնայուն գիտելիք-

ներ, համակարգված շարադրանք, մատչելիություն, սկզբնաղբյուր, զննականու-
թյուն, ռեֆերատ, գիտական հետազոտություն 

Սովորողների ստեղծագործական ներուժի բացահայտման և զարգացման 
շատ ձևեր կան, սակայն անվիճելի է, որ ամենաարդյունավետ ձևերից մեկը ան-
հատական, ինքնուրույն աշխատանքն է, որովհետև ամենաարժեքավոր, խոր և 
մնայուն գիտելիքները սեփական ստեղծագործական որոնումների ընթացքում են 
ձեռք բերվում, և ոչ թե յուրացվում են ուղղակի վերարտադրման ճանապարհով: 
Ընդհանրապես ինքնուրույն աշխատանքը բնութագրվում է տարբեր տեսանկյուն-
ներով, որոնցից այս հոդվածում կառանձնացնենք կառուցողական ինքնուրույն 
աշխատանքի տեսակը: Կառուցողական ինքնուրույն աշխատանքը ստեղծագոր-
ծական մոտեցում է պահանջում և ցույց է տալիս ինչպես վերլուծել իրադարձու-
թյունները, երևույթները, փաստերը՝ զարգացնելով սովորողների ճանաչողական 
ունակությունները, տեսական նյութը գործնականում կիրառելու կարողություն-
ները, պայմաններ ստեղծելով աշակերտների մտահասական գործունեության 
զարգացման համար: Այս աշխատանքը կատարելու ժամանակ սովորողներին 
տրվում է որոշակի ազատություն, ինքնուրույնություն ինչպես բովանդակության, 
այնպես էլ աշխատանքի հնարների ընտրության մեջ: «Կառուցողական բնույթի 
ինքնուրույն աշխատանքը կարելի է վերածել ստեղծագործական-հետազոտական 
աշխատանքի, ինչը ավագ դասարանի աշակերտի ինքնուրույն գործունեության 
գագաթնակետն է և համարվում է սկզբունքորեն նոր և մնայուն գիտելիք ձեռք բե-
րելու միջոց» [1, 18]: 

Ինքնուրույն աշխատանք կատարելու իր առաջին փորձը ավագ դասարանի 
աշակերտը սովորաբար սկսում է թեմայի ընտրությունից, իսկ դրա առաջին քայլը 
հիմնական աղբյուրների առանձնացումն է և լրացուցիչ տեղեկությունների հավա-
քումը: Քանի որ մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ աշակերտն ունի 
միայն ամենաընդհանուր պատկերացումներ, իսկ իրենից պահանջվելու է հիմնա-
կանում թեմայի նյութի համակարգված շարադրանք, ապա նպատակահարմար է 
ուսուցչի հետ միացյալ ուժերով կազմել թեմաների այնպիսի ցանկ, որոնք կարող 
են հետաքրքրել աշակերտներին իրենց արդիականությամբ, կարևորությամբ և 
պրոբլեմայնությամբ: 19-րդ դարավերջի նշանավոր հայ մանկավարժները գտնում 
են, որ «ուսուցման գործընթացում անհրաժեշտ է միակցել տեսականն ու գործնա-
կանը, հոգալ, որ աշակերտը չկորցնի ինքնուրույնությունը, գիտակցական ու ակ-
տիվ մասնակցություն ցուցաբերի, իսկ ծրագրային նյութն այնպես պետք է անցնել, 
որ երեխան տրամաբանորեն յուրացնի և ոչ թե անիմաստ կերպով սերտի: Ըմբռնել 
տալ բացատրածը և հասնել հիմնավոր յուրացման, դրա համար պետք է ղեկա-
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վարվել մատչելիության ու զննականության սկզբունքներով» [2,153]:  
 Ընտրված թեմայի վրա աշխատանքը սկսվում է՝ ինքնուրույն աշխատանքի 

նախնական պլան կազմելով: Դա կարելի է համարել ուսուցչի պարտականությու-
նը, քանի որ թեմային նոր ծանոթացող աշակերտների համեմատությամբ ուսուց-
չի գիտելիքները շատ ավելի հարուստ են և խորապես յուրացված: Նույնիսկ եթե 
աշակերտը բավականաչափ ծանոթ է իր թեմային, ասենք, կարդացել է այդ մասին 
կամ որոշակի առնչվել է դրան, ուսուցչի կողմից առաջադրված պլանը ոչ մի չա-
փով չի խոչընդոտի կատարվելիք աշխատանքները, քանի որ այդ պլանը նախնա-
կան է, և այն կարող է նկատելիորեն փոփոխվել համապատասխան գրականու-
թյունը մշակելու արդյունքում:  

Ինքնուրույն աշխատանքն իրագործելու հաջորդ քայլը սկզբնաղբյուրների 
նախնական ցանկի կազմումն է: Որքան օգտագործվող սկզբնաղբյուրների շրջա-
նակը մեծ ու բազմաբնույթ լինի, այնքան ավելի բազմազան կլինեն մոտեցումները, 
հետևապես ամբողջական կլինի ուսումնասիրվող թեմայի պատկերը: Սկզբնաղբ-
յուրները կարող են լինել տարբեր տեսակի`փաստաթուղթ, քաղաքական ելույթ, 
օրենք, լուսանկար, վիճակագրական տվյալ և այլն: Որպես կանոն՝ թեմայի վերա-
բերյալ այդ աղբյուրներն առաջադրում է ուսուցիչը՝ հիմնվելով թեմայի վերաբեր-
յալ իր ընդհանուր գիտելիքների պաշարի վրա: Թեև ուսուցչի կողմից առաջա-
դրված գրականությունը միայն աշխատանքի ամենասկզբնական քայլերին է վե-
րաբերում և էապես փոփոխվում է ձեռնարկված աշխատանքի ընթացքում, միան-
գամայն հասկանալի է, որ գրականության նախնական ցանկը պարբերաբար 
հարստանում է աշխատանքը կատարելու ամբողջ գործընթացում: Այդ ցանկի մեջ 
են ընդգրկվում ոչ միայն այն գրականությունը, որը մանրամասնորեն մշակվել է 
աշակերտի կողմից և նկատելի չափով նպաստել նրա աշխատանքին, այլ նաև այն 
աղբյուրները, որոնցում միայն մեկ-երկու օգտակար միտք է հաջողվել հայտնաբե-
րել: Ձեռքի տակ ունենալով գրականության ցանկը՝ աշակերտը ուշ թե շուտ, կախ-
ված նրա ջանասիրությունից և կազմակերպվածությունից, սկսում է աղբյուրների 
մշակումը և նյութերի հավաքումը, որոնց մեջ մտնում են սկզբնաղբյուրների 
տեքստերից օգտակար մեջբերումները, սկզբնաղբյուրների այսպես կոչված կոնս-
պեկտների կազմումը, հիմնական հասկացությունների ու երևույթների, իրադար-
ձությունների ու փաստերի մեկնաբանումը, անձերի դերակատարումը և այլն: 

 «Կազմելով տվյալ գրականության ցուցակը՝ աշակերտն ամբողջական 
պատկերացում կստանա այդ աղբյուրում ներկայացված, իր համար օգտակար 
տեղեկությունների վերաբերյալ և այդ հիմքի վրա շատ ավելի ճշգրիտ ու լրիվ 
կկատարի իր աշխատանքի համար պիտանի տեղեկությունների ընտրությու-
նը»[3, 170]: Հիմնական աղբյուրների ցանկի կազմումը այն սկզբունքային կարևո-
րությունն ունի, որ համախմբում ու դասակարգում է այն հարցադրումները, 
որոնք քննարկվում են գրականությունում. աշակերտը փաստորեն ճշգրտում է իր 
աշխատանքի նախնական պլանը կամ, ավելի ճիշտ, ստանում է իր կատարելիք 
աշխատանքի մանրամասն պլանը:  

Քանի որ ինքնուրույն աշխատանքում ավագ դասարանի աշակերտն առա-
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ջին քայլերն է կատարում դեպի գիտական հետազոտության բարդ աշխարհը, 
նպատակահարմար է սկզբնական շրջանում նրա առջև դնել համեստ ու հաղթա-
հարելի խնդիրներ: Նշված առումով ճիշտ կլինի ինքնուրույն աշխատանքը նպա-
տակաուղղել դեպի ուսումնասիրվող թեմայի վերաբերյալ մրցակցող կարծիքների 
ու հայեցակետերի բացահայտումը, դրանց դասակարգումը և քննադատական 
վերլուծությունը: Թեմայի վերաբերյալ կարծիքների ու հայեցակետերի հիմնական 
մասը սովորաբար այս կամ այն չափով մատնանշված են լինում կամ ներկայաց-
վում են որպես հայտնի և ոչ քննադատելի տեսակետներ: Օրինակ՝ 12-րդ դասա-
րանում աշակերտին կարելի հանձնարարել գրել ռեֆերատ աշխատանք «Սոցիա-
լիստական հասարակարգի հակասությունների սրումը» թեմայով: Նախապես 
ուսուցչի հետ միասին կազմելով պլան՝ աշակերտը անդրադարձ է կատարում 
հետևյալ մոտեցումներին: Խորհրդային ժամանակաշրջանում՝ 1970-1980-ական 
թվականներին, ԽՍՀՄ Կոմկուսը հայտարարում էր խոշորագույն ձեռքբերումների 
և համաշխարհային գործընթացներում խորհրդային հասարակության մեծագույն 
նվաճումների մասին: Սակայն նույն այդ ժամանակահատվածում երկիրը մտել էր 
սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի մեջ, բազմաթիվ հիվանդագին երևույթներ էին 
տեղի ունենում հասարակական կյանքի բոլոր բնագավառներում, ինչը հետագա-
յում անվանվեց «լճացում», իսկ նրանք, ովքեր համարձակություն էին դրսևորում 
քննադատել ստեղծված իրավիճակը, հետապնդվում էին կամ հայտնվում ճամ-
բարներում: Որպեսզի ավագ դասարանի աշակերտը կարողանա գնահական տալ 
ժամանակաշրջանի բացասական երևույթներին, նա անպայման պիտի ներկա-
յացնի, բացատրի, վերլուծի «լճացում», «ուրբանիզացիա», «ներքին միգրացիա», 
«նյութական բարիքների հավասար բաշխում», «բնակչության կենսամակարդակ», 
«սպառողական ապրանքներ» և այլ հասկացությունների էությունը, որոնց հան-
գամանալից ներկայացումը պետք է դնել նախապես կազմած պլանի հիմքում: 
Օրինակ՝ «Ինչո՞ւ էր դանդաղում տնտեսական աճը», «Որ՞ոնք էին սոցիալական 
բնագավառում տեղի ունեցած լճացման երևույթների պատճառներն ու հետևանք-
ները», «Ի՞նչ միջոցառումներ իրականացվեցին գյուղատնտեսության հիմնա-
խնդիրները լուծելու համար» և այլն: Նման հարցադրումները դնելով ինքնուրույն 
աշխատանքի նախապես կազմած պլանի հիմքում՝ ավագ դասարանի աշակերտը 
հաջորդաբար և տրամաբանված բացատրություններ է ներկայացնում՝ օգտագոր-
ծելով ինչպես տվյալ շրջանի հայտնի հասարակական քաղաքական գործիչների 
երկերն ու վկայությունները, այնպես էլ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում 
կատարված վերլուծությունները: Հավաքված գրականության շարքում ներկայաց-
ված տեղեկատվության ընկալմանն առավելագույնս օգնում է տվյալ թեմայի վեր-
լուծությունը, երբ աշակերտը առանձնացնում է տվյալ թեմայի կառուցվածքային և 
տրամաբանական միավորները, բացահայտում է դրանց միջև եղած կապերը, 
ապա դրանք արձանագրում է կա՛մ պլանում, կա՛մ աղյուսակում: Այս մեթոդով 
աշխատելու կարողությունը օգնում է ավագ դպրոցի սովորողին ստացած ամբողջ 
տեղեկատվությունը համակարգել, իսկ դա էլ նպաստում է նյութի ավելի խորը ըն-
կալմանը: Այսինքն՝ հնարավոր չէ հասնել հանձնարարված թեմայի խոր ընկալ-
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մանն առանց տեղեկատվության մշակման հնարների հատուկ նպատակա-
ուղղված կարողությունների ձևավորման, այն է՝ կարդացած նյութի նկատմամբ 
վերաբերմունք ցույց տալու, ստացած տեղեկատվությանը, իրադարձություններին 
գնահատական տալու, պատմական հերոսների արարքները արժևորելու և այլն:  

 Այս մոտեցումով աշակերտը պարզում է իր համար, թե այդ հանձնարար-
ված թեմայի շուրջ ինչ տեսակետներ կան, որոնք են դրանց ուժեղ և թույլ կողմերը, 
ինչպիսի շտկումներ է հնարավոր կատարել: Ինքնուրույն աշխատանքի բոլոր մա-
սերի վերաբերյալ անհրաժեշտ նյութերի հավաքումից հետո կատարվում է նյու-
թերի դասակարգում՝ ըստ նախապես կազմած պլանի: Վերընթերցելով հավաքած 
նյութը՝ կարելի է նկատել բացթողումները, թերությունները, այն, թե  որ մասում 
ինչ կարելի է ավելացնել, ինչ պակասեցնել: Կարելի է նոր մաս ավելացնել, հրա-
ժարվել որոշ ենթաթեմաներից և այլն: Հավաքված ամբողջական նյութը խնամքով 
շարադրվում է՝ ըստ համապատասխան գլուխների, իսկ վերջաբանում կամ եզ-
րակացության մեջ տրվում են ինքնուրույն տեսակետները, անձնական դիրքորո-
շումներն ու մոտեցումները: Աշխատանքի կարևոր փուլերից է թեմայի (զեկուցում, 
ռեֆերատ) պաշտպանությունը:  

Ավագ դասարանների աշակերտների ինքնուրույն աշխատանք կատարելու 
կարողությունները ներառում են որոշակի կառուցվածքային տարրեր. 

1. նոր փաստերի և երևույթների ընկալում ինքնուրույն ջանքերի և բացա-
հայտումների միջոցով, այլ ոչ թե դասագրքի նյութի արհեստական և պարտա-
դրված ներկայացում, 

2. յուրաքանչյուր սովորողի հետաքրքրություններին համապատասխան 
թեմայի ընտրություն, նպատակային աշխատանքի և արժանահավատ եզրակա-
ցություն անելու կարողություն, 

3. սովորողի կողմից հետազոտական աշխատանքի կարգավորում, հիմնա-
խնդիրների ձևակերպում, նախատեսվող արդյունքի կանխատեսում, ստուգում և 
հիմնավորում: 

Նպատակահարմար է, որ ընտրված թեման մինչև վերջ ուսումնասիրված 
չլինի աշակերտի կողմից, որ դրա կատարումը ոգևորի նրան, քանի որ այս աշխա-
տանքի մեջ աշակերտը կարող է տեսնել իր սեփական միտքը, իր անձնական մո-
տեցումը: «Ցանկալի չէ աշակերտներին հանձնարարել այնպիսի թեմաներ, որոնք 
կարելի է հեշտությամբ դուրս բերել համացանցից, արտագրել որևէ գրականու-
թյունից կամ արդեն ավարտված տեսքով վերցնել որևէ մեկից, շատ դեպքերում էլ 
աշխատանքը մնում է անավարտ» [4,12 ]:  

«Որպեսզի օգնենք աշակերտին անհրաժեշտ տեղեկատվական աղբյուրը 
գտնելու, մանավանդ եթե թեման այնքան էլ ծանոթ չէ, դրա ուսումնասիրությունը 
կարելի է սկսել այն գրքի կամ հոդվածի ընթերցումից, որը պարունակում է 
ընտրված թեմային վերաբերող ու դրա մասին գիտությանը հայտնի և առավել 
շրջանառված կամ տարածված տեսությունը: Դրանից հետո պետք է անցնել 
գլխավոր սկզբնաղբյուրին, իսկ հետո վերադառնալ ընտրված գրականության 
ուսումնասիրմանը» [ 5,121]: 
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 Ինքնուրույն աշխատանքը ավագ դասարանների աշակերտներին անհրա-
ժեշտ է աշխարհընկալման մեթոդների ընտրության, հասարակական հարաբե-
րությունների բացահայտման, հասարակական և բնական գործընթացների, 
երևույթների վերաբերյալ գիտելիքների ձեռքբերման, ճանաչողության գործընթա-
ցի ուղղորդման, պատմականության սկզբունքի կիրառման, ուսումնասիրվող 
երևույթի, իրադարձության, անձի գործունեության, փաստի հավաստիության և 
այլնի մասին ամբողջական և բազմակողմանի պատճառահետևանքային կապերի 
բացահայտման կարողությունների զարգացման համար: 

Այսպիսով, ինքնուրույն աշխատանքի բոլոր փուլերում պետք է նկատի ունե-
նալ, որ ակնկալած արդյունքներից գլխավորը ավագ դասարաններում սովորող-
ների ստեղծագործական կարողությունների զարգացումն է, սովորողի կողմից 
նոր գիտելիքների և հմտությունների ձեռքբերումը։ Սովորողները, ըստ առաջա-
դրանքների բովանդակության, ձեռք են բերում կոնկրետ կարողություններ: Օրի-
նակ՝ եթե ինքնուրույն աշխատանքը նվիրված է պատմական գործիչներին կամ 
նշանավոր մարդկանց, ապա աշակերտը այդ աշխատանքի կատարման արդյուն-
քում կիմանա ազդեցիկ մարդկանց արժանիքների, համոզմունքների դերակատա-
րությունը պատմության ընթացքի վրա կամ պատկերացում կկազմի այն մասին, 
որ պատմության ընթացքում նկարագրված փաստերը կարող են կրել պատմագրի 
տեսակետների կամ հայացքների ազդեցությունը, կձևավորի վերլուծական մտա-
ծողություն, որը հնարավորություն կտա նոր գաղափարներ և կարծիքներ հայտ-
նելու պատմական իրադարձությունների և երևույթների նկատմամբ, կզարգացնի 
տրամաբանական և հավանական լուծում գտնելու կարողություններ: 
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В статье представляются основные цели самостоятельных работ при преподо-
вании общественных наук в старших классах. Представляются особенности само-
стоятельной работы и подходы учителя. Выявляется важность познавательных 
задач самостоятельных работ с точки зрения саморазвития и образования личност-
ных качеств старшеклассников.  
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The paper presents the basic goals of doing individual work in the process of 
teaching social science at high school. 

The article focuses on the peculiarities of individual work and the teacher’s 
approaches to it. The importance of the cognitive issues of independent work is 
discussed from the perspective of self-development and development of high-school 
students’ personal qualities. 
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Գրաբարի նախագիտելիքների ուսուցումըԳրաբարի նախագիտելիքների ուսուցումըԳրաբարի նախագիտելիքների ուսուցումըԳրաբարի նախագիտելիքների ուսուցումը    
տարրական դպրոցում՝ ըստ ուսումնառությանտարրական դպրոցում՝ ըստ ուսումնառությանտարրական դպրոցում՝ ըստ ուսումնառությանտարրական դպրոցում՝ ըստ ուսումնառության    

պարբերական մոդելիպարբերական մոդելիպարբերական մոդելիպարբերական մոդելի    
ԱմիրխանյանԱմիրխանյանԱմիրխանյանԱմիրխանյան    ԱլիսաԱլիսաԱլիսաԱլիսա    

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. մայրենի լեզու, հայագիտություն, այբբենարան, դասա-

գիրք, կառուցողական կրթություն, գրություն, արտասանություն, եռաստիճան 
պարբերաշրջան, հայտնագործում, գաղափարի ներմուծում, գաղափարի կիրա-
ռում    

Հայաստանյան դպրոցներում գրաբարի ուսուցման վերաբերյալ հրապարա-
կախոսական հոդվածները բազմաթիվ են: Դրանք հիմնականում հեղինակում են 
այն անհատները, որոնք կարծում են, թե մենք աստիճանաբար կտրվում ենք մեր 
իսկ օրինական ժառանգությունից: «Գրաբարն արդյոք կդասավանդվի՞ հայաս-
տանյան դպրոցներում» հոդվածում, օրինակ, Ա. Նավասարդյանը գրաբարի յու-
րացման անհրաժեշտությունն է համարում Գ. Նարեկացու և միջնադարյան մեր 
մյուս մեծերի ստեղծագործությունները բնագրով կարդալը, որպեսզի գիտակցվի 
հայ ժողովրդի օրինական տեղը համաշխարհային քաղաքակրթության առաջա-
տար դիրքերում: Աշակերտները գրաբարով կհարստացնեն իրենց բառապաշարը, 
անսահմանորեն կընդլայնեն քրիստոնեական ազգային մտահորիզոնը և ոչ միայն 
չեն խոսի ձայնասփյուռա-հեռուստատեսային չհայերենով, այլև կամաչեն անգամ 
լսել [2]:  

Հայագիտության մեջ մայրենի լեզվի առաջին դասագրքի հեղինակը 7-րդ դա-
րի հեղինակ Գրիգորիս Արշարունյանցն է, որն ընտիր և ճարտարախոս հայկաբա-
նությամբ գրել է ընթերցվածների մեկնություններ և դպրության ուսուցման գիրը 
անվանել է այբբենաւոր [3, 79]: Հետագայում դասագիքը կոչվեց Այբբենարան՝ -
ավորավորավորավոր> -արանարանարանարան    ածանցների իմաստափոխության հիմունքով: Կառուցողական մե-
թոդներով աշխատող ուսուցիչը, նպատակ ունենալով խթանելու և զարգացնելու 
աշակերտների բնական հետաքրքրասիրությունը, կարծում ենք, մինչ դասագրքի 
բուն բովանդակությանն անցնելը պետք է բացատրի այբբենարան բառը՝ ըստ 
կազմության և իմաստի, այնուհետև ուսումնառության պարբերական մոդելի 
(learning cycle model) հաճախակի օգտագործմամբ ամրապնդի մայրենին սովորե-
լու և մայրենիով խոսելու հետաքրքրասիրությունն ու անհրաժեշտությունը: 
«Ուսումնառության պարբերական մոդելը կրթության խնդիրներն ուսումնասիրող 
գիտության մեջ որոշակի պատմություն ունի: Այս մոդելի ամենահայտնի նկարա-
գրությունը հրապարակվել է Աթկինի և Քերփլասի (1962) կողմից: Ուսումնառու-
թյան մեջ ինքնակարգավորման դերի կարևորության ընդգծմամբ այս մոդելն 
ուսումնական ծրագրերի զարգացումն ու դասավանդումը պատկերում է եռաս-
տիճան պարբերաշրջանի տեսքով» [1, 63-65]: Գրաբարի ուսուցումը նույնպես 
մենք պատկերացնում ենք եռաստիճան պարբերաշրջանի տեսքով, որի սկիզբը 
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պետք է դնել տարրական դասարաններից, քանի որ յուրաքանչյուր դպրոց, որպես 
խորհրդանիշ, իր շենքի գլխավոր ճակատամասին կրում է Սողոմոն Իմաստունի 
առակի խոսքերը, որ մեր աշակերտներին հայտնի է որպես հայերեն տառերով 
գրված առաջին նախադասություն. «Ճանաչել զիմաստութիւն և զխրատ, իմանալ 
զբանս հանճարոյ»: Այբբենարան դասագրքի նկարազարդումներում նույնպես այս 
նախադասության պաստառը դասարանի խորհրդանիշներից մեկն է [6, 27]:  

Յուրացնելով ժամանակակից հայերենի գրության և արտասանության ընդ-
հանուր կանոնները՝ հորդորում ենք ուսուցիչներին թեկուզ արտադասարանային 
ընթերցանության ժամերին աշակերտներին բացատրել ներկայացված նախադա-
սության ընթերցանության ընդհանուր կանոնները. 

1. ԻւԻւԻւԻւ    տառակապակցությունը կարդացվում է յույույույու,,,, ււււ-ը հին հայերենի այբուբե-
նի տառերից է, որը հետագայում փոխարինվել է ուուուու    տառով: 

2. ԶԶԶԶ    տառը, եթե արմատական չէ, բառասկզբում կոչվում է նախդիր և ձայ-
նավորից առաջ կարդացվում է զզզզ, ինչպես՝ զիմաստութիւն, իսկ բաղաձայնից 
առաջ՝ ըզըզըզըզ, ինչպես՝ ըզխրատ, ըզբանս: Այն արտահայտում է որոշյալության 
իմաստ, և ներկայացված բառերը ժամանակակից ընթերցողը հասկանում է իմաս-
տությունը, խրատը, խոսքերը: Այստեղից պարզ է դառնում նաև, որ բան բառը հին 
հայերենում նշանակել է խոսք:  

3. Բառավերջում ձայնավորից հետո հանդես եկող յյյյ    հնչյունը չի կարդաց-
վում, ինչպես՝ հանճարոյ>հանճարո, վերջինս էլ նշանակում է հանճարի:  

Այսպիսով` կբացահայտվեն գրաբարի նախնական իմացության համար 
երեք կարևոր դրույթներ, և ուսուցիչն աշակերտներին հնարավորություններ 
կընձեռի՝ ընթերցելու նպատակայնորեն ընտրված գրաբար նյութերը, որոնք աշա-
կերտների համար կլինեն «Հայտնագործում»՝ որպես հին հայերենի ուսումնառու-
թյան դասի հիմնական նպատակ: 

Անցկացնելով «Գաղափարի ներմուծման» դասեր` ուսուցիչն աշակերտների 
ուշադրությունը կենտրոնացնում է առաջին դասարանի «Մայրենի» դասագրքի 
առաջին թեմային՝ «Հայերենի կախարդական աշխարհ»: Այստեղ հեղինակը, 
խոսքն ուղղելով սիրելի փոքրիկ բարեկամներին, անդրադառնում է նրանց՝ ար-
դեն կարդալ կարողանալուն և խոսքն ավարտում է գրաբարյան կեցցե՛ս արտա-
հայտությամբ [7, 3]: Կառուցողական մեթոդներով աշխատող ուսուցիչը պետք է 
պատրաստ լինի պատասխանելու «Ի՞նչ է նշանակում կեցցես բառը» հարցին, քա-
նի որ նրա նպատակն է կենտրոնանալ աշակերտների հարցերի վրա և ապահովել 
դրանց առնչվող նոր բառերի յուրացումը: Այսպիսով՝ կեցցեսկեցցեսկեցցեսկեցցես    բառը կեամկեամկեամկեամ՝  
«ապրել» իմաստով բայի ստորադասական եղանակի երկրորդ ապառնին է, որ 
բառացի նշանակում է ապրեսապրեսապրեսապրես: Այս դասագրքում հայոց լեզվի պատմությանը և 
անցած ուղուն վերաբերող է նաև Պ. Խաչատրյանի «Հայոց լեզու» բանաստեղծու-
թյունը, որի շուրջ պատկերված են վիմագիր վարպետներ, որոնք հայերեն տառե-
րը քանդակում են քարերին՝ գրելով հայ ժողովրդի պատմությունը: Այստեղ առա-
ջարկում ենք մայրենիի ուսուցիչներին կազմակերպել էքսկուրսիա՝ մոտակա 
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որևէ վիմագրություն կարդալու, քանի որ դրանք, բազմաթիվ լինելով հայոց աշ-
խարհում, հիմնականում անտեսված են և կարոտ են մատաղ սերնդի ուշադրու-
թյանը:  

Երկրորդ դասարանի «Մայրենի» դասագիրքն սկսվում է «Իմ դպրոցը և գրքե-
րի կախարդական աշխարհը» թեմայով: «Բարև՛, ես գիրքն եմ» [8, 5] դասի շրջա-
նակներում բացահայտվում է գրքի ստեղծման պատմությունը: Այստեղ գրաբարի 
մասին գիտելիքներ հաղորդելու տեսակետից կարևորում ենք ձեռագրերի մասին 
հիշատակությունները, քանի որ հայերեն ձեռագիր գրքերը գրվել են հենց գրաբա-
րով: Առաջարկում ենք ուսուցիչներին ունենալ ձեռագրերի պաստառներ և դրանք 
ցուցադրելով՝ աշակերտների հետ փորձել վերծանել՝ այսպիսով գիտական հիմքի 
վրա դնելով Մատենադարան կատարվելիք այց-էքսկուրսիան: Սրանից հետո 
կսկսվեն կիրառվել գրաբարի մասին ունեցած գաղափարները, և հետագայում, 
լսելով գրաբար արտահայտություններ, դրանք կիմաստավորեն: Այսպիսով, գա-
ղափարի կիրառման ժամանակ աշակերտները կփորձեն նորովի մոտենալ գրա-
բարի մասին քննարկված գաղափարներին: 

Գրաբարի ուսուցման մասին ներկայացված դրույթները, ճիշտ է, չեն համա-
պատասխանում ուսումնական պլաններում, ծրագրերում, մեթոդական այլ նյու-
թերում ներկայացված ուսումնառության ձևերին, սակայն շուրջ 35 տարվա ման-
կավարժական փորձը ցույց է տալիս, որ դրանք աշակերտներին հետաքրքրող թե-
մաներ են: Ներկայացված հայտնագործումը և դրան հաջորդող գաղափարները 
խորհուրդ ենք տալիս կիրառել նաև կազմակերպվող գրական միջոցառումների 
ժամանակ: Աշակերտները սիրով են սովորում Վահագն աստծո մասին Գողթան 
երգը. 

Երկնէր երկին, երկնէր երկիր, 
Երկնէր և ծովն ծիրանի, 

Երկն ի ծովուն ունէր և զկարմրիկն [ըզկարմրիկըն] եղեգնիկ: 
Ընդ եղեգան փող ծուխ ելանէր, 
Ընդ եղեգան փող բոց ելանէր, 

Եւ [եվ] ի բոցոյն [բոցույն] վազէր խարտեաշ [խարտյաշ] պատանեկիկ: 
Նա հուր հեր ունէր, 

Բոց ունէր մօրուս և աչկունքն էին արեգակունք: 
 Այս երգի ուսուցման մեթոդական քայլերն են. 
1. Բառամիջում եմեմեմեմ    օժանդակ բայը պահպանում է իր ուղղագրությունը, և 

համադրական նշված ձևերը թարգմանվում են բաղադրյալ ձևերով, ինչպես՝ 
երկնէր –երկնում էր, ելանէր – ելնում էր, վազէր – վազում էր. բացառություն են 
ունէր և էին բառերը, որոնք պահպանել են գրաբարյան ձևերը: 

2. Հին հայերեն բանաստեղծություններում հաճախադեպ է –իկիկիկիկ    ածանցը, 
որը այս հատվածում կիրառվել է 5 անգամ, վերջին կիրառությունը աչկունքաչկունքաչկունքաչկունք    ար-
տահայտության մեջ է, որ կազմված է աչիկ+ ունք բաղադրիչներից և նշանակում է 
աչիկներ: 
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Ուսումնառության հաջորդ աստիճանում խորհուրդ ենք տալիս աշակերտ-
ներին սովորեցնել Տերունական աղոթքը. 

 
Հայր մեր, որ յերկինս [հերկինըս] ես,  

Սուրբ եղիցի անուն քո. 
Եկեսցէ արքայութիւն [արքայություն] 
քո, եղիցին կամք քո որպէս յերկինս 

[հերկինըս] և յերկրի [հերկրի]. 
Զհաց [ըզհաց] մեր հանապազորդ տուր 

մեզ այսօր. 
Եւ թող մեզ զպարտիս [ըզպարտիս] 
մեր, որպէս և մեք թողումք մերոց 

պարտապանաց, 
Եւ մի՛ տանիր զմեզ [ըզմեզ] ի 

փորձութիւն [փորձություն], այլ փրկեա 
[փրկյա] զմեզ [ըզմեզ] ի չարէն. 

Զի քո է արքայութիւն [արքայություն] և 
զօրութիւն [զորություն] և փառք 

յաւիտեանս [հավիտյանս]. Ամէն [4]: 
 

Հայր մեր, որ երկնքում ես, 
Սուրբ լինի քո անունը, 

Գալու է քո արքայությունը, 
Լինելու է քո կամքը ինչպես երկնքում, 

այնպես էլ երկրում, 
Մեր հացը միշտ տուր մեզ այսօր, 

 
և թող մեզ մեր պարտքերը, 

ինչպես մենք ենք թողնում մեր 
պարտապաններին, 

և մի՛ տար մեզ փորձության, 
այլ փրկիր մեզ չարից, 

 
քանի որ քոնն է արքայությունը և 

զորությունը և փառքը հավիտյանս. 
ամեն: 

 
Այստեղ քերականական ձևերն ավելի բազմազան են, և խոսքն ավելի հա-

րուստ է: Չցանկանալով աշակերտների միտքը ծանրաբեռնել քերականական 
բարդ ձևերի պարզաբանմամբ՝ պարզապես խորհուրդ ենք տալիս ուսուցիչներին 
զուգահեռ ներկայացնել նաև աղթոքի՝ ժամանակակից հայերենով թարգմանու-
թյունը: 

Աղոթքի բուն բովանդակությունը հասկանալու համար առաջարկում ենք 
աշակերտների համար կարդալ պարտապանի առակը և բացատրելով առակի բո-
վանդակությունը՝ հանգել աղոթքի խոսքերի նշանակությանը: 

Գրաբար բնագրերի յուրացումից հետո կարելի է մերթընդմերթ կրկնել սովո-
րած գաղափարները՝ օգնելով աշակերտներին որոնելու սեփական ընկալումնե-
րը՝ լսելով մյուսների տրամաբանությունը:  

Գրաբարի իմացությունը հնարավորություն է տալիս մայրենի լեզվի ուսու-
ցումը իրականացնել պատմական զարգացման հենքի վրա, որի համար պարտա-
դիր խթան է մտածողությունը, որը մի տեսակ արժեզրկված է արդի դպրոցում: 
Աշակերտները, կենտրոնացած լինելով միայն ծրագրային թեմաները յուրացնելու 
և համապատասխան գնահատական ստանալու վրա, դժվարանում են վերլուծու-
թյուններ անել և ուսումնական ծրագրերով նախատեսված նյութը արագորեն յու-
րացնելուն չնպաստող ցանկացած բան ընկալում են որպես ժամանակի անհարկի 
կորուստ: Այնինչ, ինչպես նկատում է Ռ.Պերպերյանը «Գրաբարի ուսումը նախա-
կրթարանց մեջ» հոդվածում, «….գրաբարը միշտ աշխարհաբարին մեջ է, անոր 
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մեջ կʼապրի, նոյնիսկ իր հոլովումներով ու խոնարհումներով որ լեզուի մը կեն-
դանութեան ջղերն են» [5]: Գրաբարի իմացությունը կիմաստավորի աշակերտնե-
րի՝ դպրոցում ունեցած հաջողությունները, և ստեղծագործական մոտեցման պա-
հերը կդառնան առաջնային նույնիսկ օտար լեզուներ ուսումնասիրելիս, քանի որ 
հանրակրթական դպրոցներում հիմնականում ուսուցանվում են հնդեվրոպական 
լեզուներ, որոնք ավելի շատ ընդհանրություններ ունեն հին լեզուներում: Սովորե-
լու ցանկությամբ դպրոց մտնող աշակերտներին պետք է աջակցել և լավ վերա-
բերվել` առաջին հերթին նրանց մտքում ծագած հարցերը լուսաբանելով, որպես-
զի նրանք հասկանան, որ իրենց ուսուցիչը պատրաստ է ցանկացած հարցի պա-
տասխանելու, և իրենց հարցադրումներով իրենք ոչ թե անհարմար պահեր են 
ստեղծում դասին, այլ դասը դարձնում են ավելի բովանդակալից: 

Կառուցողական կրթության ուսումնառության պարբերական մոդելը խթա-
նում է աշակերտների միտքը, կոչ անում կենտրոնանալու լուրջ խնդիրների վրա, 
մտածելու կարևոր հիմնահարցերի մասին և կառուցելու սեփական աշխարհըն-
կալումը՝ ձեռք բերելով իմաստալից հաղթանակներ: Համարձակ փոփոխություն-
ները պահանջում են դպրոցների և դպրոցական համակարգի համար նոր չափա-
նիշներ ստեղծել: 

    
    
    

ԳԳԳԳրականությունրականությունրականությունրականություն    
1. Կառուցողական կրթության հիմունքները և մեթոդները, Ձեռնարկ ուսուցիչ-

ների համար, «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն, Երևան, 2004թ., 336 էջ: 
2. Նավասարդյան Ա., Գրաբարն արդյոք կդասավանդվի՞ հայաստանյան 

դպրոցներում, http://www.irates.am/hy/1396597227 (Հասանելի է 01,08,2017-ին): 
3. Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, հ. 1, ի Վենետիկ, 1836թ., 1140 էջ: 
4. Նոր կտակարան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, Աստուածաշնչի Լիբա-

նանի ընկերութիւն, 1982թ., Մատթ. Զ 10-13, 727 էջ: 
5. Պերպերյան Ռ., Գրաբարի ուսումը նախակրթարանց մեջ, 

 հttp://www.digilib.am/book/ (Հասանելիէ 01.08.2017-ին): 
6. Սարգսյան Վ., Այբբենարան, «ՄանՄար» հրատարակչություն, Երևան, 

2014թ., 156 էջ: 
7. Սարգսյան Վ., Մայրենի 1, «ՄանՄար» հրատարակչություն. Երևան, 2013թ., 

64 էջ: 
8. Սարգսյան Վ., Գրիգորյան Ս. և այլք, Մայրենի 2, «ՄանՄար» հրատարակ-

չություն, Երևան, 2014թ., 158 էջ: 
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Обучение древнеармянскому языку в начальной школе на основе Обучение древнеармянскому языку в начальной школе на основе Обучение древнеармянскому языку в начальной школе на основе Обучение древнеармянскому языку в начальной школе на основе 
циклической модели обученияциклической модели обученияциклической модели обученияциклической модели обучения    

Амирханян Алиса Амирханян Алиса Амирханян Алиса Амирханян Алиса     
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: родной язык, арменистика, букварь, учебник, конструктив-

ное образование, написание, произношение, трехступенчатый цикл, открытие, 
внедрение идеи, применение идеи 

Мы считаем, что учитель, который использует конструктивные методы обу-
чения и стремится стимулировать и развивать естественную любознательность 
учеников, должен объяснить структуру и значение слова «букварь», прежде чем 
обучать фактическому содержанию учебника. Только после этого важно укрепить 
любознательность и желание учиться и говорить на родном языке, часто используя 
циклическую модель обучения. 

Мы предлагаем трехступенчатый цикл обучения древнеармянскому языку, 
начиная с элементарных классов. Слова Соломона Мудрого, известные нашим уче-
никам в качестве первого предложения на армянском языке («Признавать мудрость 
и назидания, знать дела великих»), стали символом каждой школы и часто встреча-
ются в передней части школьных зданий. 

 
 
 

Teaching Teaching Teaching Teaching OOOOld ld ld ld AAAArmenianrmenianrmenianrmenian    inininin    Elementary School BasedElementary School BasedElementary School BasedElementary School Based    
on the Learningon the Learningon the Learningon the Learning    Cycle ModelCycle ModelCycle ModelCycle Model    

Amirkhanyan Alisa Amirkhanyan Alisa Amirkhanyan Alisa Amirkhanyan Alisa     
Key words: Key words: Key words: Key words: native language, Armenian studies, the Alphabet, textbook, 

constructive education, writing, pronunciation, three-stage cycle, discovery, idea 
introduction, idea implementation 

We believe that a teacher who uses constructive teaching methods and aims at 
stimulating and developing students’ natural inquisitiveness should explain the structure 
and meaning of the word “alphabet” before teaching the actual content of the textbook. 
In addition, it is important to strengthen students’ inquisitiveness and desire to learn and 
speak in their mother tongue by frequently using the learning cycle model. 

We propose a three-stage cycle of teaching Old Armenian starting from 
elementary classes. After all, the words of Solomon the Wise ("To know wisdom and to 
be wise, to know the words of the genius''), known to our students as the first sentence 
in Armenian, have become the symbol of every school and are often found at the front 
of school buildings. 
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ՏեղեկատվականՏեղեկատվականՏեղեկատվականՏեղեկատվական––––հաղորդակցականհաղորդակցականհաղորդակցականհաղորդակցական    տեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաների        
դիդակտիկականդիդակտիկականդիդակտիկականդիդակտիկական    ներուժըներուժըներուժըներուժը    

ԱռաքելյանԱռաքելյանԱռաքելյանԱռաքելյան    ՄարիամՄարիամՄարիամՄարիամ    
    

    ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիա, 
կրթական համակարգի տեղեկատվայնացում, հեռավար կրթություն, հիպեր-
տեքստ, շարունակական կրթություն, տեղեկատվական գրագիտություն, քննադա-
տական մտածողություն 

 Կրթական համակարգի տեղեկատվայնացումը և ՏՀՏ-ների կիրառումը 
ուսումնական գործընթացում կրթության բովանդակության բարեփոխումների 
հիմքն են: Այսօր տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն ակտիվորեն թափանցում են 
մարդկային գործունեության ոլորտ, ապահովում հասարակության ներսում տե-
ղեկատվական հոսքերի տարածումը և այդպիսով ձևավորում համաշխարհային 
տեղեկատվական տարածություն: Անշուշտ, ազդելով հասարակական կյանքի բո-
լոր ոլորտների վրա՝ վերջիններս չեն կարող չանդրադառնալ կրթական համա-
կարգի վրա: Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների թափանցումը 
կրթության ոլորտ թույլ է տալիս որակական փոփոխությունների ենթարկել ինչ-
պես ողջ կրթական համակարգը, այնպես էլ ուսուցման բովանդակությունը, մե-
թոդները և կազմակերպման ձևերը (2,131-133): Ըստ Հայաստանի Հանրապետու-
թյան կրթության զարգացման 2016-2025 պետական նախագծի՝ կրթության զար-
գացման գլխավոր նպատակն է կրթական այնպիսի համակարգի ձևավորումը, 
որը յուրաքանչյուր քաղաքացու կյանքի բոլոր փուլերում հնարավորություն է տա-
լիս ստանալու իր պահանջմունքներին, մտավոր կարողություններին ու ձգտում-
ներին համապատասխան որակյալ կրթություն, բավարարում է տնտեսության ու 
հասարակության պահանջները, լիարժեք ծառայում է ազգային շահերին (4,7): 
Ընդ որում՝ կրթության որակի բարելավման քաղաքականությունը պետք է զու-
գորդվի կրթական ծառայությունների մատչելիության բարձրացման և կրթության 
մեջ առավելագույն ընդգրկվածության ապահովման ծրագրերով (4,14): Առավելա-
պես կարևորվում են՝ 

1. հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում ժամանակակից 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառության ընդլայնումը, 

2. ՏՀՏ կրթական ծրագրերի բարելավումը (4,13): 
 ՏՀՏ հասկացությունը ներառում է բոլոր այն միջոցները, որոնք ծառայում են 

տեղեկատվության ստեղծման, պահպանման, մշակման և զանգվածային լսարա-
նին փոխանցման համար: Այսօր տեղեկատվության զանգվածային տարածման 
անկյունաքարը համարվող համացանցը պարունակում է բազմաթիվ կրթական 
պորտալներ տարբեր տարիքային խմբերի և կրթական կարիքների համար, էլեկ-
տրոնային բառարաններ ու հանրագիտարաններ, տեսալսողական նյութեր և այլ 
ուսումնական ռեսուրսներ: Ներկայումս կան բազմաթիվ արբանյակային հեռուս-
տաալիքներ և ռադիոհաղորդումներ, որոնք նույնպես կարող են օգտագործվել 
կրթական նպատակներով: Սակայն ՏՀՏ-ների զուտ առկայությունը չի կարող լի-
նել լեզվակրթության արդյունավետության երաշխիք: Մասնագիտական գրակա-
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նության մեջ քիչ չեն հանդիպում դեպքեր, երբ, օրինակ, համացանցային ռեսուրս-
ների ոչ գրագետ ներդրումը ուսումնական գործընթացում հանգեցրել է սովորող-
ների մոտ դասավանդվող լեզուն կրող երկրի մշակույթի վերաբերյալ կեղծ կարծ-
րատիպերի ձևավորմանը, ընդհուպ մինչև ռասիզմի ու քսենոֆոբիայի դրսևորմա-
նը (7,11): Ուստի կրթական նպատակներով ՏՀ տեխնոլոգիաների արդյունավետ 
օգտագործման համար պետք է նախ և առաջ բացահայտվեն դրանց դիդակտիկա-
կան գործառույթները, և ստեղծվեն ուսումնադաստիարակչական գործընթացում 
ՏՀ տեխնոլոգիաների ինտեգրման և ներդրման արդյունավետ մեխանիզմները, 
որոնք օտար լեզվի ուսումնական գործընթացում հնարավոր են դարձնում իրա-
կանացնել հետևալ դիդակտիկական գործառույթները: 

1.1.1.1. ՍովորողներիՍովորողներիՍովորողներիՍովորողների    մոտիվացիայի բարձրամոտիվացիայի բարձրամոտիվացիայի բարձրամոտիվացիայի բարձրացում ցում ցում ցում     
 Օտար լեզվի ուսուցման արդյունավետության գործոններից մեկը սովորող-

ների մոտիվացիան է, քանի որ օտար լեզվի տիրապետումը պահանջում է մեծ 
ջանքեր ու ժամանակ՝ անգիր սովորելու նոր բառեր, երկխոսություններ, տեքստեր 
և այն: Ուստի ուսումնական գործընթացը բազմաբնույթ դարձնելը և սովորողնե-
րին ուսումնական գործընթացին ներգրավելը հնարավոր է դառնում ուսումնա-
կան նոր միջոցների՝ ՏՀ տեխնոլոգիաների ներդրմամբ: Դրանցից է սմարթ գրա-
տախտակը (smart board), որը թույլ է տալիս ուսումնական նյութը հագեցնել տե-
սալսողական, անիմացիոն էֆեկտներով և կատարել փոխներգործուն (ինտերակ-
տիվ) լեզվական և խոսքային վարժություններ՝ ուսումնական գործընթացը դարձ-
նելով ավելի ընկալելի և հետաքրքիր:  

2. 2. 2. 2. Ուսումնական գործընթացի Ուսումնական գործընթացի Ուսումնական գործընթացի Ուսումնական գործընթացի ««««ՄուլտիմեդիացումՄուլտիմեդիացումՄուլտիմեդիացումՄուլտիմեդիացում»»»» 
 Մուլիտիմեդիացնել ուսումնական գործընթացը նշանակում է հագեցնել այն 

բազմազան միջոցներով՝ օգտագործելով թվային տեխնոլոգիաների ընձեռած ան-
սահման հնարավորությունները (1,60): Այսպես՝ ակտիվացնելով տեսալսողական 
զգայարանները միաժամանակ՝ մի քանի անգամ հեշտանում է ուսումնական նյու-
թի ընկալումը: Ներկայումս բազմաթիվ փաստեր հաստատում են մեկ վերլուծիչի 
(զգայարանի) դրդման ազդեցությունը մյուսի դրդունակության վրա: Մարդու վեր-
լուծիչների փոխազդեցության փաստերը հանդիպում են նաև առօրյա կյանքում: 
Երաժիշտներին վաղուց հայտնի է, որ նվագախմբի ձայներն ավելի լավ են ընկալ-
վում, եթե համերգասրահը լուսավորված է: Այս դեպքում տեսողական ընկալիչնե-
րի գրգռումը բարձրացնում է լսողական վերլուծիչի զգայունությունը (5,29): Բացի 
այդ՝ տեսալսողական զգայարանների միաժամանակյա ակտիվացումն ապահո-
վում է լեզվական (վերբալ) մտածողությունից անցումը տեսողական (վիզուալ) և 
լեզվական մտածողությունների միասնականացմանը: Օրինակ՝ Линко V6.5 ծրա-
գրային ապահովումը թույլ է տալիս օգտագործել մուլտիմեդիայի բոլոր հնարա-
վորությունները ուսումնական գործընթացում: Ծրագրային ապահովման միջոցով 
կարելի է բոլոր սովորողների համակարգիչների վրա հեռարձակել տեսաձայնա-
յին ֆայլեր, օգտագործել վեբ-տեսախցիկ, ցուցադրել սովորողների նկարահանած 
ուսումնական տեսանյութերը, գտնվել ուսուցչի հետ անհընդհատ կապի մեջ՝ ձայ-
նագրելով սեփական պատասխանները վիրտուալ ձայնագրիչով և այլն (6,4-10): 

3. 3. 3. 3. ՈւՈւՈւՈւսումնական գործընթացի անհատականացումսումնական գործընթացի անհատականացումսումնական գործընթացի անհատականացումսումնական գործընթացի անհատականացում    
 ՏՀ տեխնոլոգիաների արդյունավետ ներդրումը ուսումնական գործընթացը 
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դարձնում է ավելի բազմաբնույթ (դիվերսիֆիկացված)՝ դրանով իսկ բավարարե-
լով յուրաքանչյուր սովորողի անհատական պահանջմունքները: Օրինակ՝ որոշ 
սովորողների համար ավելի արդյունավետ է դասախոսություն լսելը, մյուսների 
համար՝ լուսատախտակով ներկայացմանը հետևելը, տեսանյութեր դիտելը և 
այլն: Բացի այդ՝ ՏՀ տեխնոլոգիաների ներդրումը թույլ է տալիս ամբողջ դասարա-
նի հետ աշխատանքից (ֆրոնտալ դասավանդում) անցում կատարել փոքր խմբե-
րի հետ աշխատանքին, աշխատել ոչ միայն ուժեղ, այլև թույլ աշակերտների հետ: 
Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ համակարգչով աշխատելիս դանդաղա-
շարժ աշակերտները երկու անգամ ավելի շատ են արժանանում ուսուցչի ուշադ-
րությանը (1,70):  

4.4.4.4.Ինքնուրույն ուսումնԻնքնուրույն ուսումնԻնքնուրույն ուսումնԻնքնուրույն ուսումնաճանաչողական գործունեության զարգացում աճանաչողական գործունեության զարգացում աճանաչողական գործունեության զարգացում աճանաչողական գործունեության զարգացում     
 ՏՀՏ-ների կիրառումը ուսումնական գործընթացում մեծապես նպաստում է 

սովորողների ինքնուրույն ուսումնաճանաչողական գործունեության զարգացմա-
նը: Մուտք գործելով համաշխարհային սարդոստայն՝ սովորողն օգտագործում է 
հիպերտեքստեր: Յուրաքանչյուր հիպերհղում կարող է անմիջապես տալ նոր տե-
ղեկատվություն և առաջացնել նոր հարցեր` շարունակվելով անվերջանալի 
շղթայով: Ավելին՝ հիպերհղումները կարող են պարունակել ոչ միայն տեքստային 
տեղեկատվություն, այլև ձայնային, տեսաձայնային և պատկերային նյութեր, 
որոնք կոչվում են հիպերմեդիա: Այսօր ՏՀ տեխնոլոգիաներն ընձեռում են կրթա-
կան ծրագրերի լայն ընտրություն, որոնց կարելի է բաժանորդագրվել համա-
ցանցում և մասնակցել առցանց (www.kaplaninternational.com, www.ets.org, 
https://lingualeo.com) կամ հետևել հեռուստատեսությամբ (English Club TV, British 
Council’s “Word on the Street” TV series) կամ ռադիոյով: Դրանց որոշ մասը նույ-
նիսկ պարունակում է նախնական թեստավորման բաղադրիչ՝ հայտորոշելու սո-
վորողի գիտելիքների և հմտությունների ելակետային վիճակը և նախանշելու 
ուսումնառության համապատասխան տարբերակները: Այսինքն՝ ՏՀ տեխնոլո-
գիաների ներդրումն ապահովում է նաև անձնակենտրոն մոտեցում յուրաքանչ-
յուր սովորողի հանդեպ: 

5.5.5.5.ԼԼԼԼեզվական բնական իրավիճակի ստեղծում եզվական բնական իրավիճակի ստեղծում եզվական բնական իրավիճակի ստեղծում եզվական բնական իրավիճակի ստեղծում     
Օտար լեզուների բնական միջավայրի բացակայության պայմաններում ՏՀՏ-

ների կիրառմամբ կարելի է հասնել գրեթե իրական լեզվական միջավայրի ստեղծ-
ման: Դա հնարավոր է ուսումնական գործընթացում տեսանյութերի ու ձայնա-
գրությունների օգտագործման, տեսակոնֆերանսների կազմակերպման, լեզվա-
կիրների հետ առցանց շփման միջոցով:  

6.6.6.6.Օտար լեզվով հաղորդակցական հմտությունների զարգացում.Օտար լեզվով հաղորդակցական հմտությունների զարգացում.Օտար լեզվով հաղորդակցական հմտությունների զարգացում.Օտար լեզվով հաղորդակցական հմտությունների զարգացում.    
ՏՀ տեխնոլոգիաների կիրառումը նպաստում է սովորողի՝ օտար լեզվով հա-

ղորդակցվելու հմտությունների ձևավորմանը՝ ստեղծելով զանգվածային լսարան-
ների հետ հաղորդակցվելու բացառիկ հնարավորություն: Նշվածի վառ օրինակ են 
հանրամատչելի առցանց դասընթացները (MOOC – Massive Open Online Course), 
որոնց մասնակցելով՝ սովորողը կարող է թե´ իրական ժամանակում չաթ տեխնո-
լոգիաների, զրուցարանների, տեսակոնֆերանսների, վեբինարների, ICQ-ի միջո-
ցով, թե´ ոչ համաժամանակյա՝ էլեկտրոնային փոստի, ֆորումների, բլոգների, 
պոդքաստերի, wiki էջերի միջոցով հաղորդակցվել աշխարհի ցանկացած անկյու-
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նում գտնվող նույն ոլորտի հազարավոր մասնագետների և ուսանողների հետ: 
Իսկ շփումը զանգվածային լսարանի հետ նպաստում է ոչ միայն լեզվական գիտե-
լիքների կատարելագործմանը, այլև խթանում է մտքերը հստակ, տրամաբանորեն 
ու հակիրճ ձևակերպելու կարողություն, հանդուրժողականություն ուրիշի կարծի-
քի, ուրիշ մշակույթի ու սովորույթների նկատմամբ, բանավեճ վարելու և սեփա-
կան տեսակետը փաստարկված, հիմնավորված ներկայացնելու, գործընկերոջ 
կարծիքը լսելու և հարգելու կարողություն (1,61): Այսօր օտար լեզվով հաղորդա-
կցման հմտությունների ձևավորման արդյունավետ գործիք են նաև սոցիալական 
ցանցերը՝ Facebook, Twitter, Sharedtalk, iChat: Դրանք հնարավորություն են ընձե-
ռում իրական ժամանակում հաղորդակցվելու լեզվակիրների հետ ոչ միայն տեքս-
տային հաղորդագրությունների, այլև տեսազանգի միջոցով:  

7.7.7.7.ՍոցիալՍոցիալՍոցիալՍոցիալ----մշակութային հաղորդակցության կոմպետենցիայի ձևավորում մշակութային հաղորդակցության կոմպետենցիայի ձևավորում մշակութային հաղորդակցության կոմպետենցիայի ձևավորում մշակութային հաղորդակցության կոմպետենցիայի ձևավորում     
ՏՀ տեխնոլոգիաների կիրառումը հնարավորություն է տալիս լեզուն օգտա-

գործելու որպես տարբեր լեզվամշակութային հանրույթների ներկայացուցիչների 
հետ շփման միջոց, ծանոթանալու տարբեր երկրների ու ժողովուրդների պատմա-
մշակութային ժառանգությանը, ինչպես նաև ներկայանալու որպես ազգային 
մշակույթի ներկայացուցիչ: Սա իր հերթին նպաստում է սովորողների հումանի-
տար զարգացմանը (1,61): Մասնավորապես՝ Եվրոխորհրդի լեզվակրթության քա-
ղաքականության սկզբունքներից է բխում համագործակցության միջոցով նպաս-
տել փոխըմբռնմանն ու հանդուրժողականությանը, ազգային ինքնության ու մշա-
կութային բազմազանության նկատմամբ հարգանքին (3,9):  

8.8.8.8.Տեղեկատվական գրագիտության զարգացումՏեղեկատվական գրագիտության զարգացումՏեղեկատվական գրագիտության զարգացումՏեղեկատվական գրագիտության զարգացում    
Ուսումնական գործընթացում ՏՀ տեխնոլոգիաների կիրառումը հնարավո-

րություն է ընձեռում զարգացնելու    տարբեր աղբյուրներից անհրաժեշտ տեղե-
կատվություն ձեռք բերելու և այն սեփական կարիքների համար օգտագործելու 
կարողությունը: Թերևս սա արդի տեղեկատվական հասարակություն մուտք գոր-
ծելու առաջին նախապայմանն է, եթե նկատի ունենանք այն հանգամանքը, որ յու-
րաքանչյուր տեղեկություն մի քանի րոպե անց կարող է հնանալ: Այսօր տեղե-
կատվությունը դարձել է համաշխարհային տնտեսության շարժիչ ուժը և, իհարկե, 
կրթության ու գիտատեխնիկական առաջընթացի կարևորագույն բաղադրիչ (8,6): 
21-րդ դարում անհատն իր թե´ անձնական կյանքում, թե´ աշխատանքային և թե´ 
ուսումնական գործունեության մեջ կանգնած է տեղեկատվության առատ և բազ-
մաբնույթ ընտրության առջև: Տեղեկատվությունը հասանելի է գրադարանների, 
համայնքային ռեսուրսների, մասնավոր կազմակերպությունների, մեդիայի ու հա-
մացանցի միջոցով: Այն անհատներին հասնում է չզտված ձևաչափով՝ հարցեր 
առաջացնելով դրա հավաստիության, իսկության և հուսալիության վերաբերյալ: 
Ավելին՝ տեղեկատվությունը հանդես է գալիս նաև մուլտիմեդիայի տեսքով՝ նե-
րառելով գրաֆիկական, ձայնային և տեքստային ձևաչափեր, ինչն էլ նոր մարտա-
հրավերներ է առաջ բերում դրա գնահատման ու ընկալման գործում: Այսինքն՝ 
տեղեկատվության անորոշ որակը և մեծացող քանակը հասարակությանը մար-
տահրավերներ է նետում: Տեղեկատվության մեծ ծավալն ինքնին չի կարող տեղե-
կացված հասարակություն ստեղծել՝ առանց այդ տեղեկատվությունն արդյունա-
վետ օգտագործելու համար անհրաժեշտ լրացուցիչ հմտությունների (9,2): Իսկ 
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այդ լրացուցիչ հմտությունների ձեռքբերումը պայմանավորում է տեղեկատվա-
կան գրագիտությունը:  

9.9.9.9.ՍտեղծագործականՍտեղծագործականՍտեղծագործականՍտեղծագործական    ևևևև    քննադատականքննադատականքննադատականքննադատական    մտածողությանմտածողությանմտածողությանմտածողության    զարգացումզարգացումզարգացումզարգացում        
ՏՀ տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս ստանալու տեղեկություն 

բազմաթիվ աղբյուրներից, դրանք քննադատորեն վերլուծելու, համեմատելու ու 
համադրելու՝ զարգացնելով քննադատական մտածողությունը: ՏՀ տեխնոլոգիա-
ների շնորհիվ սովորողի մոտ կարելի է զարգացնել նաև ստեղծագործական մտա-
ծողությունը՝ ընձեռելով ինքնարտահայտման տարբեր ձևեր՝ տեքստային, տեսա-
ձայնային, պատկերային:  

10.10.10.10.ՀետադարձՀետադարձՀետադարձՀետադարձ    կապիկապիկապիկապի, , , , օբյեկտիվօբյեկտիվօբյեկտիվօբյեկտիվ    գնահատմանգնահատմանգնահատմանգնահատման    ևևևև    ինքնագնահատմանինքնագնահատմանինքնագնահատմանինքնագնահատման    
հնարավորություններհնարավորություններհնարավորություններհնարավորություններ    

Հետադարձ կապն ուսումնառության գործընթացում հսկայական նշանակու-
թյուն ունի ոչ միայն որպես սովորողի ձեռք բերած արդյունքի վերաբերյալ պատ-
կերացում տալու միջոց, այլև խրախուսման, ուսումնառության ճիշտ ուղիների 
որոնման, ուսումնառությունը շարունակելու շարժառիթների ստեղծման գործիք 
(10,187): Մեդիատեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս սովորողին անմի-
ջապես ստանալու սեփական առաջադիմության վերաբերյալ գնահատական՝ 
երբեմն նաև մեկաբանությամբ ուղեկցված: Ավելին՝ ի տարբերություն ավանդա-
կան լսարանային ուսուցման՝ այս դեպքում (մարդկային գործոնի բացակայու-
թյան պայմաններում) այդ գնահատականն ավելի օբյեկտիվ կարող է լինել: 
Որպես նշված գործառույթի օրինակ՝ կարելի է ներկայացնել 
https://www.futurelearn.com/ կրթական պորտալը, որն առաջարկում է Մեծ Բրի-
տանիայի առաջատար համալսարանների կողմից կազմակերպվող մեկից մի քա-
նի շաբաթ տևողությամբ առցանց դասընթացներ ամբողջ աշխարհով մեկ: Բավա-
կան է մուտք գործել համացանց, ընտրել համապատասխան մասնագիտական 
բնագավառը և բաժանորդագրվել: Այս կրթական պորտալը հնարավորություն է 
տալիս միանալու առցանց դասընթացի կազմակերպիչներին՝ սեղմելով “Follow” 
կոճակը, և դասընթացի ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքների թեստային ստուգու-
մից հետո ստանալու համապատասխան միավորներն ու դասընթացի կազմա-
կերպիչների մեկնաբանությունը թե´ առաջադիմության և թե´ բացթողումների 
վերաբերյալ: Պորտալն ունի նաև ինքնաստուգման, առցանց քննարկումների, 
դասընթացի թեմաները ըստ սեփական նախասիրության ուսումնասիրելու, առ-
ցանց մասնակցության հավաստագիր տրամադրելու հնարավորություն:  

11.11.11.11.ՀեռավարՀեռավարՀեռավարՀեռավար    կրթությանկրթությանկրթությանկրթության, , , , ինքնակրթությանինքնակրթությանինքնակրթությանինքնակրթության    ևևևև    շարունակականշարունակականշարունակականշարունակական    կրթությանկրթությանկրթությանկրթության    
լծակներիլծակներիլծակներիլծակների    ստեղծումստեղծումստեղծումստեղծում     

ՏՀ տեխնոլոգիաները հնարավորություն են ստեղծում կրթություն ստանալու 
տարբեր երկրների կրթական հաստատություններում՝ երբեմն լիովին հաղթահա-
րելով տեղի և ժամանակի խոչընդոտը: Սովորողը կարող է միանալ կրթական 
պորտալին ցանկացած տեղում և երբեմն նաև իրեն հարմար ժամանակ, եթե խոս-
վում է ոչ համաժամանակյա ուսուցման կազմակերպման մասին:  

Այսօր լեզուների ուսուցումը դիտարկվում է որպես շարունակական խնդիր 
ողջ կյանքի համար, ուստի խիստ կարևոր է դառնում զարգացնել երիտասարդնե-
րի՝ դպրոցից դուրս նոր լեզվական փորձառություն ձեռք բերելու շարժառիթները, 
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կարողություններն ու վստահությունը, ինչը շարունակական կրթության կարևոր 
նախապայման է (3,10): Իսկ համացանցային ռեսուրսներն այսօր անգնահատելի 
ու անսպառ աղբյուր են տեղեկատվական միջավայրի ստեղծման, կրթության և 
ինքնակրթության կազմակերպման, մասնագիտական և անձնական հե-
տաքրքրությունների ու պահանջմունքների բավարարման համար (7,10): 
Այսինքն՝ ՏՀ տեխնոլոգիաներն անհատի մասնագիտական շարունակական կա-
տարելագործման մաս կազմող ամենակարևոր բաղադրիչների՝ ինքնակրթության 
և շարունակական կրթության ամուր հարթակ են ստեղծում:  

Այսպիսով, ՏՀՏ-ների դիդակտիկական գործառույթները կարելի է մեծապես 
ծառայեցնել լեզվակրթության արդյունավետության բարձրացմանը՝ հիմք ընդու-
նելով արդի կրթական հարացույցի պահանջները՝ ի թիվս կրթության հումանաց-
ման, հումանիտարացման, անձնակենտրոն մոտեցման, կոմպետենտային և գոր-
ծունեական մոտեցման, տեղեկատվայնացման և մեդիականացման: 
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Данная статья направлена на выявление дидактического потенциала инфор-
мационно-коммуникационных технологий как приоритет нынешней глобальной 
информатизации системы образования. В основном внимание акцентируется на ис-
пользование ИКТ в качестве эффективного инструмента для развития информа-
ционной грамотности и навыков критического мышления. 
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ԱնցյալԱնցյալԱնցյալԱնցյալ    կկկկատարյալատարյալատարյալատարյալ    ժամանակաձևիժամանակաձևիժամանակաձևիժամանակաձևի    ուսուցումը՝ուսուցումը՝ուսուցումը՝ուսուցումը՝        
ըստըստըստըստ    գիտելիքներիգիտելիքներիգիտելիքներիգիտելիքների    կառուցմանկառուցմանկառուցմանկառուցման    տեսությանտեսությանտեսությանտեսության    

ԱվագյանԱվագյանԱվագյանԱվագյան    ԱրմինեԱրմինեԱրմինեԱրմինե    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    ճանաչողություն, կառուցողական կրթություն, քերա-
կանական արտահայտություն, ժամանակի քերականական կարգ, իմաստավո-
րում, նոր հասկացություն, բայ, բայիմաստ, խոնարհում, բայի կազություն 

Մեզ շրջապատող աշխարհի ըմբռնման կառույցը (cinstruction of 
understanding)1 փորձառվելիս անվանվում է հասկացությունների միջոցով, որոնք 
խոսքում գործածվում են լեզվաբանական որոշակի «գործիքներով»՝ քերակա-
նական արտահայտություններով: Նոր փորձառությունները, կիրառվելով գոյու-
թյուն ունեցող միջոցներով և հարաբերակցվելով նոր հասկացություններին, 
իմաստավորվում են լեզվական նշանի միջոցով (տե´ս 3,43-45): Քերականության 
մեջ բազմաթիվ են լեզվական նշանները, որոնք հիմնականում արտահայտվում են 
որպես հակադրամիասնության տարրեր: Դրանցից սույն հոդվածում անդրադար-
ձել ենք ժամանակի քերականական կարգի դրսևորումներից մեկին՝ անցյալ կա-
տարյալ ժամանակաձևին:  

Ժամանակի քերականական կարգի երեք արտահայտությունները՝ անցյալը, 
ներկան և ապագան, միջին դպրոցում անվանվում են նոր հասկացություններով 
(տե՛ս աղյուսակ 1): 

Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1    
Անցյալ ժամանակԱնցյալ ժամանակԱնցյալ ժամանակԱնցյալ ժամանակ    Ներկա ժամանակՆերկա ժամանակՆերկա ժամանակՆերկա ժամանակ    Ապառնի ժամանակԱպառնի ժամանակԱպառնի ժամանակԱպառնի ժամանակ    

1. Անկատար անցյալ 1. Անկատար ներկա 1. Ապակատար ներկա 
2. Վաղակատար ներկա  2. Ըղձական ապառնի 
3. Վաղակատար անցյալ  3. Հարկադրական ապառնի 
4. Ապակատար անցյալ  4. Ենթադրական ապառնի 
5. Անցյալ կատարյալ  5. Հրամայական ապառնի 
6. Ըղձական անցյալ   
7. Հարկադրական անցյալ   
8. Ենթադրական անցյալ   

 
Ներկայացված նոր անվանումներն իմաստավորվում են խոսքը վերլուծելու 

գործընթացում: Ավանդական ուսուցման մեթոդաբանությամբ հայոց լեզվի դասե-
րին հիմնականում վերլուծության է ենթարկվում որևէ գեղարվեստական հատ-
ված կամ գրքային նախադասություն: Այս դեպքում առաջարկում ենք ավանդա-

                                                                 
1 Գիտելիքի կառուցման տեսության հիմնադիրը Հարվարդի համալսարանի հոգեբան, 

ճանաչողության տեսաբան, մտավոր գործընթացների ուսումնասիրությամբ հայտնի Ջերոմ 
Բրուներն է (Jerome Bruner):  
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կան ուսուցմանը զուգահեռ քննարկել և վերլուծել նաև աշակերտների բանավոր 
առօրյա խոսքը՝ կիրառելով ձայնագրում հատկապես դասամիջոցներին, քանի որ 
աշակերտների ուսումնառության խորացմանը ձգտող ուսուցիչները կիրառում են 
հաղորդակցման ամբողջական և համարժեք տեխնոլոգիաներ: Նրանք բացահայ-
տում և արժևորում են իրենց աշակերտների տեսակետները նաև դասից դուրս: 
Ընդունելով սովորողների կենտրոնական դերը՝ ուսուցիչները դասարանում 
նրանց համար իմաստալից փորձառություններ2 են կազմակերպում: Այդ կերպ 
խթանում են աշակերտների կողմից սեփական ըմբռնումների ձևավորումը: 

Գիտելիքների կառուցման մեթոդաբանությունը ենթադրում է դասարանա-
կան առաջադրանքների (classroom activities) [3, 44] աստիճանական զարգացում, 
որը խթանում է իրերի ու երևույթների մասին աշակերտների սեփական ենթա-
դրությունների ու վարկածների առաջադրումը: Բոլոր սովորողները դասարան են 
մտնում իրենց կենսափորձով և իրերի ու երևույթների մասին նախնական ենթա-
դրություններով, որոնք արտահայտվում են առաջին հերթին լեզվի միջոցով: Դա-
սարանում կատարվող բովանդակային, նպատակային առաջադրանքները կարող 
են հաստատել կամ ժխտել այս կամ այն հարցի մասին նրանց նախնական ենթա-
դրությունները և վարկածները, որոնք նույնպես պետք է արտահայտվեն լեզվի մի-
ջոցով, այս անգամ նոր հասկացություններով, քերականական նոր արտահայտու-
թյուններով: 

Իմաստի ընկալաման առաջին փուլում հանձնարարվում է աշակերտներին 
լսել իրենց խոսակցությունը, մտապահել դիմավոր բայերը, գրի առնել՝ նշելով ար-
տահայտած ժամանակները: Ներկայացված խոսքերում ուսուցիչն ուշադրությու-
նը հատկապես կենտրոնացնում է անցյալ կատայալ ժամանակաձևով արտա-
հայտված բայաձևերին և աշակերտների հետ պարզում այդ ժամանակաձևի նրբի-
մաստները, արտահայտության ձևերը: Ներկայացնելով նոր հասկացության ան-
վանումը՝ անցյալ կատարյալ, այն համեմատվում է անկատար ներկայի և անկա-
տար անցյալի հետ: Այսպիսով պարզ է դառնում աշակերտների համար, որ գոր-
ծողության ժամանակի քերականական կարգի իմաստին զուգահեռ արտահայտ-
վում է նաև գործողության կերպի՝ անկատարության և կատարելիության գաղա-
փարը:  

Իմաստավորման երկրորդ աստիճանում դուրս գրված օրինակները խմբա-
վորելով՝ ըստ դիմաթվային արտահայտության՝ հանձնարարվում է աշակերտնե-
րին լրացնել հարացույցները, առանձնացնել դիմաթվային վերջավորությունները՝ 
ա, ար, ավ, անք, աք, ան և ի, իր, 0, ինք, իք, ին: 

Իմաստավորման երրորդ աստիճանում հանձնարարվում է կազմել քննարկ-
վող բայերի անորոշ դերբայը, անկատար ձևաբայը՝ որոշելով կազմությունը: Այս-
տեղից պարզ է դառնում, որ դիմաթվային վերջավորությունները գործածվում են՝ 
ըստ բայի կազմության առանձնահատկության: Առաջին խմբի վերջավորություն-
ները հատուկ են սոսկածանցավոր բայերին, իսկ երկրորդ խմբի վերջավորու-
թյունները՝ մյուս բայերին: 
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Իմաստավորման չորրորդ աստիճանի բացատրությունն սկսվում է հարցա-
դրմամբ. Ո՞ւր մնացին սոսկածանցները: Այստեղ բացատրվում է բայի հիմքը «Հիմ-
քը վերջավորությունից առաջ ընկած մասն է» սահմանման հիման վրա: Հիմքի 
իմաստավորումը ներկայցվում է՝ ըստ բայակազմության և խոնարհման ձայնա-
վորի. 

•  պարզ, բազմապատկական, կրավորական ածանցներով բայեր. 
•  պատճառական և սոսկածանցներով բայեր: 
Իմաստավորման այս փուլում հատկապես հաճախադեպ են խոսակցական 

և գրական զուգահեռ ձևերը: Ուսուցիչը պետք է աշակերտներին ներկայացնի 
գրական և խոսվածքային կամ բարբառային տարբերությունները՝ դրանք իմաս-
տավորելով և ոչ թե խոսակցական ձևերը սխալ համարելով. դրանցից յուրաքանչ-
յուրն ունի իր կիրառության ոլորտը: 

Իմաստավորման հինգերորդ աստիճանում բացահայտվում են անցյալ կա-
տարյալի իմաստային առանձնահատկությունները. «Անցյալ կատարյալ ժամա-
նակը ցույց է տալիս խոսելու պահից առաջ մի որոշակի անցյալ ժամանակակե-
տում կատարված, ավարտված գործողություն կամ եղելություն» [1, 371-374]: 
Սահմանումից պարզ է դառնում, որ իմաստային առանձնահատկությունը հարա-
բերվում է անցյալ վաղակատար ժամանակաձևին: Ուրեմն ինչո՞ւ է լեզվում 
ստեղծվել նոր ժամանակձև: Պետք է աշակերտներին հաղորդել, որ ըստ լեզվի 
պատմական զարգացման ուսումնասիրության՝ անցյալ կատարյալ ժամանակա-
ձևը իր ծագմամբ ավելի հին է, և վաղակատարով ձևերն են հետագա զարգացման 
ընթացքում առաջացել: Դրանք իրարից տարբերվում են ըստ ժամանակային 
իմաստի սահմանազատման: Իմաստային այս տարբերությունները առաջարկում 
ենք բացատրել՝ ըստ «Ժամանակակից հայոց լեզու» դասագրքի 2-րդ հատորի 
[Տե´ս 1,194-197]: Անցյալ կատարյալ ժամամակը ցույց է տալիս խոսելու պահին 
ավելի մոտ գործողություն, քան վաղակատարը: Եվ եթե վաղակատար ժամանա-
կը ցույց է տալիս ներկայի համեմատությամբ արդեն կատարված որոշակի տևա-
կանություն ունեցող այնպիսի գործողություն կամ եղելություն, որ իր մասին խո-
սողը պատմում է հիմնականում ոչ որպես ականատես, ապա անցյալ կատարյալ 
ժամանակը ցույց է տալիս անցյալում կատարված այնպիսի գործողություն կամ 
եղելություն, որին խոսողը կա՛մ ականատես է եղել, կա՛մ այնքան հավաստի և 
որոշակի գիտի այդ մասին, որ ներկայացնում է իբրև ականատես, մտովի իրեն 
տեղափոխում է այդ գործողության կատարման իրադրության մեջ:  

Անցյալ կատարյալ ժամանակի մյուս առանձնահատկությունն այն է, որ կա-
րող է ցույց տալ ակնթարթային, կարճ ժամանակամիջոցում կատարված-ավարտ-
ված գործողություն կամ եղելություն: Եթե վաղակատար որոշ բայաձևեր ցույց են 
տալիս անցյալում կատարված գործողության հարատևումը մինչև ներկա ժամա-
նակակետը, ապա անցյալ կատարյալ ժամանակի բայաձևերում ժամանակային 
հարատևումը բացառված է: Այս ձևերում հատկապես ընդգծվում է գործողության 
ավարտվածությունը խոսելու պահից առաջ: Այսպես՝ երբ ասում ենք վառել է, 
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հասկանում ենք անցյալում կատարված, սակայն նաև մինչև ներկան, մինչև խո-
սելու պահը հարատևող գործողություն, իսկ վառեց ձևը ցույց է տալիս անցյալում 
որոշակի ժամանակամիջոցում կատարված և արդեն ավարտված գործողություն: 
Անցյալ կատարյալ ժամանակաձևը կարող է ցույց տալ և՛ վաղ անցյալում, և՛ 
խիստ մոտիկ անցյալում կատարված գործողություն, որի ավարտվածությունը 
որոշակի է: Այստեղ առաջարկում ենք անցյալ կատարյալով օրինակներ դուրս 
գրել ինչպես զուգահեռ գրականության դասից, այնպես էլ մյուս առարկաներից՝ 
բացահայտելով անցյալ կատարյալի կիրառական-իմաստային առանձնահատ-
կությունները ինչպես գեղարվեստական, այնպես էլ գիտական գրականության 
մեջ:  

Անցյալ կատարյալԱնցյալ կատարյալԱնցյալ կատարյալԱնցյալ կատարյալ ժամանակաձևի գործողության ավարտվածությունն ընդ-
գծվում է նաև այն բայերի անցյալ կատարյալի ձևերում, որոնք, կա՛մ ըստ բայի-
մաստի, կա՛մ ժամանակ ցույց տվող բառերի կցման, ցույց են տալիս երկար 
տևական ժամանակամիջոցում կատարված գործողություն կամ եղելություն: Այս 
դրույթը բացահայտելու համար առաջարկում ենք աշակերտներին առանձնացնել 
անցյալ կատարյալ ժամանակաձևին ածանցված ժամանակի իմաստով հանգա-
մանք ցույց տվող բառերն ու արտահայտությունները՝ առմիշտ, այլևս, նախ, 
նախապես, այնուհետև, վերջապես, այսօր ևեթ, իսկույն ևեթ և այլն: 

Իմաստավորման վեցերորդ աստիճանում առաջարկում ենք ներկայացնել 
անցյալ կատարյալի հիմնական իմաստին ածանցված երկրորդական կիրառու-
թյունները: 

1. Ցույց է տալիս ներկա ժամանակին խիստ մոտ, անմիջապես հաջորդող 
գործողություն, որ խոսողն արդեն համարում է հաստատ կատարված: Օր.՝Դե՛, 
գնացինք: 

2. Պայմանի կամ ենթադրության իմաստով արտահայտված նախադասու-
թյուններում արտահայտում է ցանկալի գործողության գաղափար, որի կատարու-
մը ենթադրում է ապառնի ժամանակակետում կատարվող գործողություն: Օր.՝ 
Թե հարցիս պատասխանեցիք, իմ կովը ձեզ լինի: 

3. Անցյալ կատյալ ժամանակի բայաձևերը կիրառվում են նաև ընդհանրա-
կան նշանակությամբ՝ ցույց տալով սովորաբար կրկնվող, որպես ճշմարտություն 
ընդունված իրողություններ: Այս իմաստով անցյալ կատարյալը գործածվում է 
հատկապես ժողովրդական առածների, ասացվածքների մեջ և հավասարարժեք է 
ներկա ժամանկի նույն իմաստով կիրառությանը: Օր.՝ Հարուստի հագին շոր տե-
սան, ասին շնորհավոր, աղքատի հագին տեսան, ասացին՝ որտեղից: 

Կառուցողական դասավանդումն օգնում է սովորողներին փոփոխել, վերա-
կառուցել և յուրացնել նոր տեղեկությունները, քերականական նոր իրողություն-
ները: Այսպիսով՝ տեղեկությունների փոխարեն գիտելիքն է փոխանակվում հա-
մապատասխան հասկացությունների ստեղծման ընթացքում, որը շատ կարևոր է 
թե՛ ուսուցման, թե՛ ուսումնառության համար: Փոխանակված գիտելիքը կարող է 
ընդհանրացման ենթարկվել հետագա ուսումնառության մեջ, նոր իրավիճակնե-
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րում կիրառվել: Արդյունքում աշակերտի մտածողության մեջ կարող են ի հայտ 
գալ ճանաչողական նոր կառույցներ, որոնք մտածողության ընթացքում կդառնան 
ինքնակառավարվող; 

Ներկայացնելով անցյալ կատարյալ ժամանակաձևի արտահայտության և 
բովանդակության առանձնահատկությունները՝ անպայման ընդգծվում է դրա հա-
մադրական կամ պարզ ժամանակաձև լինելը: Հետագա դասերի ընթացքում անց-
յալ կատարյալ ժամանակաձևը հիշվում է ժխտական խոնարհման առանձնա-
հատկությունները քննելիս: Այստեղ ուշադրություն պետք է դարձնել այն հանգա-
մանքին, որ գործողության կատարելիության և անկատարության սահմանները 
խախտվում են, և ժխտական խոնարհման դեպքում անցյալ կատարյալը արտա-
հայտում է անկատար մնացած, չկատարված գործողության գաղափար:  

Անցյալ կատարյալ ժամանակձևի յուրացումը հատկապես կարևոր է նաև 
անկանոն բայերի խոնարհման առանձնահատկությունները քննելիս, քանի որ 
բայերը հատկապես այս ժամանակձևում են դրսևորում անկանոնություններ:  

Գիտելիքների կառուցման աստիճանական ուսուցման մեթոդը զարգացնում 
է աշակերտների մտածելու, ինքնուրույն եզրակացություններ կատարելու, խոսքը 
լսելու և ըմբռնելու կարողությունները: Այս եղանակով կատարված յուրաքանչյուր 
դասի հատկանշական կողմերն են լինում. 

1. դասերի ժամանակ գերակշռում է աշակերտների խոսքը: 
2. Ուսուցիչը հենվում է աշակերտների կատարած եզրակացությունների, 

խոսքը վերլուծելու գործընթացի վրա: 
3. Աշակերտի աշխատանքային մոդելը կարելի է բնութագրել՝ որպես բարձր 

մակարդակի հմտություններով կենտրոնացող: 
4. Ակնկալվում են թե՛ ճիշտ, թե՛ սխալ պատասխաններ, և խրախուսվում են 

ստեղծագործական կամ քննադատական տեսակետները: Սխալ համար-
վող ձևերը ներկայացվում են որպես լեզվական այլ միջավայրի արտահայ-
տություններ: 

5. Աշակերտներից ակնկալվում է ձևավորված գիտելիքները կիրառել խոս-
քում՝ իմաստավորելով լեզվի իմացությունը նաև մյուս գիտությունները 
ուսումնասիրելիս: 

6. Աշակերտները ստեղծագործաբար են կատարում իրենց պարտադրված 
ստանդարտացված թեստերի առաջադրանքները: 

Հաճախ մանկավարժները հրաժարվում են կրթությունը՝ որպես ընդօրինա-
կում ընկալելու իրենց մոտեցումից, քանի որ այդ դեպքում հեշտ է դասը տրված 
կայուն ձևի մեջ դնելը՝ ըստ որոշակի չափման, կառավարման և հաշվետվության 
ընդունված միջոցների և ձևերի: Սակայն կրթության նկատմամբ կառուցողական 
մոտեցման նպատակը ըմբռնման խորության ապահովումն է: Այս դեպքում հեշտ 
չէ արդյունքները նույնքան ակնհայտ ցուցադրելը , սակայն կարելի է դիտարկել, 
թե աշակերտներն ինչպես էին մտածում, խոսում և դասը յուրացնելուց հետո ինչ-
պես են մտածում և արտահայտում իրենց գիտելիքները: 
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Որպես օրինակ վերցնելով անցյալ կատարյալ ժամանակաձևի ուսուցումը  
7-րդ դասարանում՝ նշենք, որ ավանդական մեթոդներ կիրառող ուսուցիչը կսահ-
մանափակվի դասագրքում [2, 113-114] առկա փաստերի վերատադրությամբ: Իսկ 
կառուցողական մեթոդներով աշխատող ուսուցիչը կլսի աշակերտների խոսքը, 
կիմաստավորի դրանք, կհանձնարարի աշակերտներին լսել ուրիշների խոսքը, 
իմաստավորել գրական և խոսակցական ձևերը, մայրենի լեզվի իմացությունը կի-
րառել նաև միջառարկայական միավորման տիրույթում, ինչպես նաև կհանձնա-
րարի ստեղծագործական աշխատանք՝ կիրառել տալով անցյալ կատարյալ ժա-
մանակաձևով բայեր և այլն: Նշված աշխատանքների կատարմամբ աշակերտնե-
րը կկարողանան տվյալ լեզվական իրողության արտաքին և ներքին առանձնա-
հատկությունների մասին ավելի լայն պատկերացում կազմել: 

Լեզվական իրողությունների կառուցողական դասավանդումն ունի հետևյալ 
առանձնահատկությունները. 

1. աշակերտներն ավելի շուտ կենտրոնանում են կարևոր առանձնահատ-
կությունների, քան փաստերի վրա 

2. կապեր են հաստատում գիտելիքների տարբեր մասերի միջև 
3. մեկնաբանում են թե՛ իրենց և թե՛ այլոց խոսքերը, նշում դրանց արտահայ-

տության առանձնահատկությունները: 
Գիտելիքի կառուցողականությունը հասկանալու համար ուսուցիչները, 

իրական կապի մեջ մտնելով աշակերտների հետ, պետք է համագործակցության 
ու ստեղծագործական մոտեցման միջոցով ճանապարհներ բացեն ինքնակրթու-
թյան համար: 
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Обучение прошедшему совершенному времениОбучение прошедшему совершенному времениОбучение прошедшему совершенному времениОбучение прошедшему совершенному времени    
по теориипо теориипо теориипо теории    построения знанийпостроения знанийпостроения знанийпостроения знаний    

Авагян АрминеАвагян АрминеАвагян АрминеАвагян Армине    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: познание, структурное образование, грамматическое 
выражение, грамматическая система времени, осмысление, новое понятие, глагол, 
значение глагола, спряжение, составление глагола 

Структура восприятия окружающего нас мира именуется посредством 
понятий, которые в слове применяются определенными лингвистическими 
«инструментами» – грамматическими выражениями. Новые опыты, которые при-
меняются существующими средствами и соотносятся с новыми понятиями, осмыс-
ливаются посредством языкового знака. В грамматике многочисленны языковые 
знаки, которые в основном выражаются как элементы единства противоположнос-
тей. В данной статье уделено место одному из проявлений грамматической сис-
темы времени – прошедшему совершенному времени. 

Представлены шесть степеней осмысления, при которых раскрываются форма 
и содержание нового понятия прошедшего совершенного. 

Метод постепенного обучения построения знаний развивает у учащихся 
навыки мышления, совершения самостоятельных заключений, умение слушать и 
воспринимать слово. 

 
 

TeTeTeTeaching the aching the aching the aching the Past PPast PPast PPast Perfect erfect erfect erfect Tense ATense ATense ATense According to the ccording to the ccording to the ccording to the     
Knowledge Building TKnowledge Building TKnowledge Building TKnowledge Building Theoryheoryheoryheory    

Avagyan ArmineAvagyan ArmineAvagyan ArmineAvagyan Armine    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: cognition, constructive education, grammatical expression,grammatical 
order of time,giving sense, new concept, verb, verb meaning, conjugation, verb 
formation 

During the process of being experienced the structure of understanding of the 
world around us is named by means of some concepts, which are used in the speech by 
certain linguistic “tools” grammatical expressions. The new experiences, being used by 
existing means and correlating with new concepts come to make sense by means of 
linguistic sign. There are numerous linguistic signs in the grammar which are mainly 
expressed as elements of dichotomy. Among them we have referred in this article to one 
of the manifestations of the grammatical class of time – The Past Simple Tense. 

Six degrees of giving sense are represented in the process of which the form and 
the content of the new concept of the Past Perfect are revealed. 

The gradual teaching method of knowledge building develops the pupils’ abilities 
of thinking, independent decision making, listening and understanding the speech. 
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Դիդակտիկ խաղերիԴիդակտիկ խաղերիԴիդակտիկ խաղերիԴիդակտիկ խաղերի    ուսուցողականուսուցողականուսուցողականուսուցողական    նշանակությունընշանակությունընշանակությունընշանակությունը    
տարրականտարրականտարրականտարրական    դասարաններումդասարաններումդասարաններումդասարաններում    

Արղության ԱրմինեԱրղության ԱրմինեԱրղության ԱրմինեԱրղության Արմինե    
 

 ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... ճանաչողական հետաքրքրություն, համագործակցա-
յին հմտություններ, խաղային իրավիճակներ, ինքնահաստատում, արժեհամա-
կարգի ձևավորում, երևակայական կարողություններ, ստեղծագործական ունա-
կություններ, անհատականություն 

Մանկավարժության մեջ «ուսուցում» եզրով սահմանվում է մի գործընթաց, 
երբ գիտելիքն ու հմտությունները կիրառելի են դառնում, որի արդյունքում փոխ-
վում է երեխայի վարքագիծը, նաև այնպիսի գործընթաց, երբ սովորողը, գիտելիք-
ներից և տեղեկություններից բացի, կարիք ունի մտածողության մշակման և հա-
մագործակցային հմտությունների ձևավորման ու զարգացման: Այդ առումով ան-
գնահատելի է խաղի՝ որպես ուսուցման և դաստիարակության մեթոդի կիրառու-
մը դասագործընթացում, մասնավորապես տարրական դասարաններում: «Արդի 
ժամանակաշրջանում դպրոցի կարևորագույն խնդիրներից է դառնում աշակերտ-
ների ճանաչողական հետաքրքրությունների, նրանց ստեղծագործական մտածո-
ղության, ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու կարողությունների ձևավորումն ու 
զարգացումը» [2, 85]:  

Արդյունավետ ուսուցումը նպաստում է երեխայի ինքնակազմակերպմանը և 
ինքնուրույնությանը. այն սկսվում է կրտսեր դպրոցականների համար ուսուցչի 
կողմից համապատասխան միջավայրի ստեղծումից: Ուսուցիչը լավ է հասկա-
նում, որ վեց տարին նոր լրացած երեխայի մոտ իշխում է ընկերների հետ բաց-
օթյա խաղերի ձգտումը: «Բնության, խաղերի, երաժշտության, հեքիաթների սքան-
չելի աշխարհը, որը շրջապատում էր երեխային մինչև դպրոց գնալը, չպետք է 
փակվի նրա առջև դպրոցի դռներով: Երեխան միայն այն ժամանակ անկեղծ կսի-
րի դպրոցը, դասարանը, երբ ուսուցիչը կպահպանի նրա համար այն ուրախու-
թյունները, որոնք երեխան ուներ մինչև այդ» [4, 147]: Այդ է պատճառը, որ տար-
րական դասարաններում ուսուցումը կազմակերպելիս պետք է հաճախ ստեղծել 
խաղային իրավիճակներ և աշակերտներին հնարավորություն ընձեռել՝ մտնելու 
իրենց համար հիմնական և կարևոր համարվող գործունեության ոլորտ: Չէ՞ որ 
խաղն առավել գրավիչ է դարձնում ուսուցումը, կենտրոնացնում երեխայի ուշադ-
րությունը, խթանում մտածողությունը: Խաղի միջոցով ճշգրտվում և ընդլայնվում 
են երեխայի պատկերացումները շրջապատի, բնության, հայրենիքի, ծնողների և 
ընդհանրապես աշխարհի մասին, դաստիարակվում են ուշիմություն, աշխուժու-
թյուն, զսպվածություն և այլ դրական հատկանիշներ:  

Հովհ. Թումանյանը նույւնպես մեծ կարևորություն է տալիս խաղին. «Խաղը 
մարդու օրինական պահանջն է, նրա լրջությունն է, նրա էությունն է: Կյանքում 
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ամեն բանի նա խաղով է մոտենում, դա նրա ձևն է, նրա մեթոդն է: Եվ ամեն բան, 
ինչ որ նրան տրվում է խաղով, ուրախությունով ընդունում է, հեշտ էլ յուրացնում՝ 
առանց ձանձրանալու, առանց հոգնելու» [1, 36]: Հենց այդ նպատակով էլ տարրա-
կան դասարաններում (հատկապես՝ առաջին) հարկավոր է ավելի շատ կազմա-
կերպել ուսուցողական խաղեր: Ուսուցիչը պետք է իմանա, որ խաղի բովանդա-
կությունը և կանոնները պետք է հասկանալի լինեն երեխաներին, խաղի բովան-
դակությունը պետք է համապատասխանի աշակերտների գիտելիքների մակար-
դակին, խաղերը պետք է լինեն կոնկրետ և նպատակային, իսկ դրանց քանակն ու 
տևողությունը՝ չափավոր: Խաղը պետք է նպաստի գիտելիքների հարստացմանը 
և հետաքրքրությունների ձևավորմանը:  

 Խաղը երեխայի համակողմանի զարգացման, ինքնահաստատման, ինքնա-
կատարելագործման կարևոր միջոց է, որը բացահայտում է նրա բնավորության 
շատ կողմեր: Խաղի միջոցով երեխային կարելի է և՛ կրթել, և՛ դաստիարակել: Խա-
ղի ընթացքում երեխան դրսևորում է որոշակի ինքնուրույնություն, ձգտում է ինք-
նահաստատման, ձևավորվում են բնավորության որոշակի գծեր: Խաղի ընթաց-
քում երեխաները ազատ են և ինքնուրույն, ունեն հավասար իրավունքներ և ինք-
նադրսևորման լայն հնարավորություններ: Խաղն ապահովում է հասակակիցնե-
րի հետ փոխշփումներ, հաճելի մթնոլորտ և համագործակցելու լավագույն պայ-
մաններ:  

Դասի տարբեր փուլերում անցկացվող խաղերի տեսակներից կարելի է 
առանձնացնել այն ուսուցողական խաղերը, որոնք համապատասխանում են դա-
սի թեմային և կազմակերպվում են առանձին թեմաների ուսուցումը նախապատ-
րաստելու, անցածը խորացնելու, ամրապնդելու և ամփոփելու նպատակով: Երկ-
րորդ դասարանում մայրենի լեզվի դասաժամերին իրականացվող բառակազմա-
կան և վերլուծական-գործնական աշխատանքները, որոնք կազմակերպվում են 
խաղերի ձևով, նպաստում են սովորողների՝ հայրենիքի ճանաչողության խորաց-
մանը և լեզվական աշխատանք կատարելու հմտությունների ձևավորմանը: Երե-
խաներն աստիճանաբար կարողանում են պարզ բառերից կազմել բարդ և բար-
դածանցավոր, ինչպես նաև հոդակապով և անհոդակապ բառեր: Այդ կարողու-
թյուններն առավել զարգացնելու նպատակահարմար միջոց են հաճախակի կազ-
մակերպվող բառավերլուծական բնույթի մի շարք խաղեր, որոնց ժամանակ աշա-
կերտներն առիթ են ունենում ընտրելու արմատը կամ ածանցը: 

 Ներկայացնենք ուսուցողական խաղի օրինակ: Դասարանը բաժանվում է 
չորսհոգանոց խմբերի: Յուրաքանչյուր խումբ ստանում է պաստառ, որի վրա 
նկարված է ծաղիկ: Մեջտեղում գրված արմատ-բառի (օրինակ՝ գործ) օգնությամբ 
սովորողները տրված ժամանակի ընթացքում թերթիկների վրա գրում են բառ-
արմատ կամ ածանց, որոնք կցվում են գործ բառին, և ստացվում է նոր՝ բարդ կամ 
ածանցավոր բառ:  

Ուսուցողական խաղի ևս մեկ օրինակ: 
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 «Զվարճալի ծաղիկներ» խաղը կազմակերպելու ժամանակ ես զրուցում եմ 
երեխաների հետ ծաղիկների թեմայով, ճշտում և ամրակայում նրանց պատկերա-
ցումները ծաղիկների մասին, այնուհետև երեխաներին բաժանում եմ խաղաքար-
տեր: Յուրաքանչյուր խաղաքարտին գրում եմ որևէ ծաղկի հատկանիշ կամ 
առանձնահատկություն ցույց տվող բառ: Երեխան պետք է գուշակի, թե ո՛ր ծաղկի 
մասին է խոսքը և ի՛նչ գիտի այդ ծաղկի մասին: Այս խաղը երեխաների մեջ դաս-
տիարակում է գեղագիտական ճաշակ: 

 Կրտսեր դպրոցականների մասնակցությունը դիդակտիկ խաղերին նպաս-
տում է նրանց ինքնադրսևորմանը և ինքնահաստատմանը: Դրանք ձևավորում են 
հաջողության, հաղթանակի հասնելու կայուն ձգտում, հետևաբար նաև կամային 
որակներ: Երկրորդ և երրորդ դասարաններում նպատակահարմար է, որ աշա-
կերտը մաթեմատիկական և տրամաբանական խնդիրների համար ունենա 
առանձին տետր, որ կարողանա ինքնուրույն գրառել ինչպես դասարանում, այն-
պես էլ տանը կատարած մաթեմատիկական խաղերի նկարագրությունը և լու-
ծումները: Ելնելով ուսումնական նյութի բովանդակությունից՝ անցկացնում եմ 
տարբեր խաղեր ինչպես մաթեմատիկայից, այնպես էլ մյուս առարկաներից: Օրի-
նակ՝ «Անցնենք դարպասը» խաղը, որի կատարման խնդիրն է ամրապնդել 
աշակերտի՝ թվերի կազմության վերաբերյալ ունեցած գիտելիքները: Խաղի ժա-
մանակ նախօրոք պատրաստվում են դարպաս և երեխաների թվին համապա-
տասխան հաշվեքարտեր: Յուրաքանչյուր երեխա ստանում է մեկական քարտ: 
Դարպասի վրա ուսուցիչը ամրացնում է որևէ քարտ, օրինակ՝ 10-ի: Երբ խաղն 
սկսվում է, երեխաները փնտրում են իրենց զույգերը (պետք է քարտերի վրայի 
թվերի գումարը կազմի 10), որպեսզի անցնեն դարպասով: Ուսուցիչը ստուգում է, 
թե երեխաները ճիշտ են արդյոք կազմել զույգերը: 

 Լեզվական խաղերը լրացնում են լեզվական վարժությունների համակարգը: 
Որպես խաղային միջոց՝ դրանք ունեն սրամիտ ու զվարճալի բնույթ և հնարավո-
րություն են ընձեռում գրավելու երեխաների ուշադրությունը, երկար ժամանակ 
նրանց օգտակար ու արդյունավետ աշխատանքով զբաղեցնելու: Լեզվական խա-
ղերը նպաստում են լեզվական գիտելիքների ձեռքբերման դժվարությունների 
հաղթահարմանը: 

 Լեզվական ուսուցողական խաղի օրինակ: Խաղն անվանում ենք «Խուլ ու 
համր բեռնակիրներ»: Նպատակն է ձևավորել պարզ ընդարձակ նախադասու-
թյունները համառոտագրելու ունակություն, զարգացնել սովորողների երևակա-
յությունը: Անհրաժեշտ նյութերն են՝ թղթից պատրաստված նավակ և պարկեր, 
որոնց վրա հնարավոր լինի գրել բառեր՝ գրված առանձին քարտերի վրա: Նավա-
կը պետք է նկարել և կտրել այնպես, որ այն «լողա» ջրում: Նախապես աշակերտ-
ներին պետք է բացատրել «խուլ», «համր», «բեռնակիր» բառերի իմաստները: 
Այնուհետև գրատախտակին փակցվում է «ջրում լողացող» նավակը: Խուլ ու համր 
բեռնակիրները մի վայրից մյուսը տեղափոխում են ոչ միայն պարկերով բեռներ, 
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այլև այդ պարկերի վրա ամրացված բառերով որոշակի նախադասություններ: 
Այսպիսով կապ է ապահովվում այդ երկու վայրերի բնակիչների միջև: Ճանա-
պարհին փոթորիկ է բարձրանում, և հնարավոր է՝ նավակը խորտակվի, ուստի 
պետք է բեռը թեթևացնել: Բեռնակիրները պիտի հերթով ջուրը նետեն պարկերը: 
Հարկավոր է նավակում թողնել այն պարկերը, որոնց վրա ամրացված բառերն 
արտահայտում են սկզբնական նախադասության գլխավոր, հիմնական միտքը: 
Օրինակ՝ բեռնակիրները պետք է տեղ հասցնեն «Երեխաները խաղում էին և ըն-
թացքում ծափահարում իրենց ընկերներին»: Վերջում նավակում մնում են այն 
պարկերը, որոնց վրա ամրացված են «խաղում» և «ծափահարում» բառերը, քանի 
որ այդ բառերով կարելի է արտահայտել նախադասության գլխավոր միտքը: Վեր-
ջում աշակերտների ուշադրությունը հրավիրվում է այն հանգամանքին, որ նա-
խադասության հիմնական միտքն արտահայտող բառերը ենթական և ստո-
րոգյալն են, և միայն դրանցով կազմված նախադասությունը կոչվում է պարզ հա-
մառոտ նախադասություն: 

Այսպիսի բովանդակությամբ խաղեր կարելի է կազմակերպել՝ հեքիաթներ, 
առակներ և առածներ կարդալով կամ դրանք բեմականացնելով: Ընթերցում եմ 
առածը, ասացվածքը կամ հեքիաթը և բացատրում դրա իմաստը: Աշակերտներին 
հանձնարարում եմ գտնել և ընթերցել նախորդ թեմաներից հեքիաթի կամ ասաց-
վածքի հետ կապված հատվածները և գտնել նրանց միջև ընդհանրություններ: 
Հեքիաթների, առածների և ասացվածքների ուսումնասիրումը նպաստում է երե-
խաների արժեհամակարգի ձևավորմանը: Այս մոտեցմամբ ես երեխաներին սովո-
րեցնում եմ հարգել մեծերին, օգնել ծերերին, լինել աշխատասեր, ընկերասեր, 
պատվախնդիր, սուտ չխոսել, հարգել դիմացինի կարծիքը և այլն: Հեքիաթը ըն-
թերցելու միջոցով ես նպաստում եմ երեխայի ոչ միայն լեզվական, խոսակցական, 
տրամաբանական և ստեղծագործական կարողությունների զարգացմանը, այլև 
սոցիալական հմտություններին:  

Փորձը ցույց է տալիս, որ մյուս գրական ժանրերի համեմատությամբ հե-
քիաթները, առածները և ասացվածքներն առավել քան արժեքավոր են սովորող-
ների մտածողական ու երևակայական կարողությունների, ինչպես նաև բարոյա-
կան ու հոգևոր արժեքների ձևավորման առումով: Խաղ-բեմականացումը առավել 
արդյունավետ է լինում, եթե մինչև բեմականացումն աշակերտները լիարժեք ըն-
կալում են իրենց տրվող դերերի բովանդակությունը: «Դասավանդման և դաս-
տիարակության ժամանակ է, որ առաջանում են բազմաթիվ խնդիրներ, և տար-
րական դասարանների ուսուցիչն է, որ ուսուցման մեթոդաբանության, մանկա-
վարժական վարպետության և ճկունության շնորհիվ կամաց-կամաց փոխում է 
երեխայի հետ աշխատելու բնույթը՝ ավելի շատ ուշադրություն դարձնելով նրա և՛ 
անձնային, և՛ իմացական հնարավորությունների զարգացմանը» [4, 68]: Մինչդեռ 
նպատակային ուսուցում կազմակերպելու համար տարրական դասարանների 
ուսուցիչը պետք է հետամուտ լինի սովորողների հետաքրքրությունների բացա-
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հայտմանը, համագործակցային կարողությունների զարգացմանը, հաղորդակցա-
կան ունակությունների, անհատականության, տրամաբանական մտածողության, 
վերլուծական կարողությունների ձևավորմանը: «Ուսուցչի խնդիրն է իր ունեցած 
մեթոդական զինանոցից ընտրել համապատասխան մեթոդը՝ ելնելով իրականաց-
վող գործընթացի նպատակներից: Խաղը երեխայի համակողմանի զարգացման, 
ինքնահաստատման, ինքնակատարելագործման կարևոր միջոց է, որը բացահայ-
տում է երեխայի բնավորության բոլոր կողմերը» [3, 31]: 

 Խաղն օգնում է ուսուցման գործընթացում բազմաթիվ նպատակների իրա-
կանացմանը: Լուծվում են ինչպես կրթական, այնպես էլ դաստիարակչական 
բնույթի, կարգապահության, հաղորդակցման, միմյանց լսելու կարողության և 
համագործակցության զարգացման հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ:  

Ամփոփելով վերն ասվածը՝ կարելի է ասել, որ ուսուցողական խաղերի 
միջոցով հնարավոր է ձևավորել և զարգացնել աշակերտների ստեղծագործական 
կարողությունները, մասնավորապես հաշվողական և լեզվական հմտությունները: 
Խաղերն օգնում են ուսուցչին առավել մատչելի տարբերակով ներկայացնելու 
դասի թեմատիկան՝ ձևավորելով երեխայի երևակայելու, զգացմունքներն ու գոր-
ծողությունները ինքնուրույն կարգավորելու ունակությունները:  

 Այսպիսով՝ թեմատիկ խաղերի կարևոր նշանակությունն է խորացնել 
կրտսեր դպրոցականների ճանաչողական հետաքրքրությունները, դասը դարձնել 
առավել հետաքրքիր, անսովոր և ցանկալի, զարգացնել երեխայի ուսումնառու-
թյան դրդապատճառները, բարձրացնել աշխատունակությունը: 
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ОбучаОбучаОбучаОбучающее значение дидактических игрющее значение дидактических игрющее значение дидактических игрющее значение дидактических игр    
в начальных классахв начальных классахв начальных классахв начальных классах    

АргуАргуАргуАргутян Арминетян Арминетян Арминетян Армине    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: познавательный интерес, коммуникационные умения, 
игровые ситуации, самоутверждение, формирование системы ценностей, мнимые 
способности, лингвистические упражнения, восприятие, творческие способности, 
индивидуальность 

В статье представлены примеры использования игр в собственной педагоги-
ческой деятельности. Объясняется учебно-познавательное значение игры в раз-
витии мышления и сотруднических умений младших школьников. С помощью 
обучающих игр можно сформировать и развить творческие способности учащихся, 
в частности, вычислительные и языковые навыки. Игры помогают учителю более 
доступно преподнести тему урока, развить воображение, навыки самостоятельного 
регулирования своих эмоций и действий. 

 
 
 

The The The The Consequence of Using Consequence of Using Consequence of Using Consequence of Using Didactic GDidactic GDidactic GDidactic Gamesamesamesames    
in in in in Elementary CElementary CElementary CElementary Classeslasseslasseslasses    

Arghutyan ArmineArghutyan ArmineArghutyan ArmineArghutyan Armine    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: cognitive interest, collaborative skills, playing situations, self-
identification, linguistic exercises, the formation of value system, imaginary abilities, 
creative skills, individuality 

The paper presents examples of games frequently using in elementary classes in the 
result of own pedagogical practice.  

The educational-cognitive importance of games is explained in the sense of 
developing elementary students thinking and collaborative skills.  
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Գնահատականի ռիսկային ազդեցություննԳնահատականի ռիսկային ազդեցություննԳնահատականի ռիսկային ազդեցություննԳնահատականի ռիսկային ազդեցությունն    
անձի ձևավորման և զարգացման վրաանձի ձևավորման և զարգացման վրաանձի ձևավորման և զարգացման վրաանձի ձևավորման և զարգացման վրա    

    Բաղդասարյան ԼիլիթԲաղդասարյան ԼիլիթԲաղդասարյան ԼիլիթԲաղդասարյան Լիլիթ    
    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. գնահատական, չափանիշ, արժևորում, ռիսկ, անհա-

տական գիտակցություն, ընթացիկ գնահատում, ուսուցանող գնահատում, գնա-
հատման ձևեր, ռուբրիկ 

Համաշխարհային արդի զարգացումներն իրենց անմիջական ներգործու-
թյունն են ունենում կրթական համակարգերի վրա` առաջադրելով տարատեսակ 
խնդիրներ: 

Մատաղ սերնդի լավագույն կրթության, այն արդյունավետ նախապատ-
րաստման և իրականացման հիմնախնդիրները բոլոր ժամանակներում էլ հուզել 
են մտածողներին: Այսօր կրթական գործընթացում գերակա խնդիր է դարձել ան-
ձի հոգեբանական, բարոյական, մտավոր, ֆիզիկական առողջության պահպանու-
մը: Այս առումով առկա են մի շարք բացասական գործոններ, որոնք խաթարում 
են անձի բնականոն և առողջ ապրելակերպը: Անհրաժեշտ է քննության առնել 
մասնավորապես «գնահատականը»` որպես բացասական գործոն, որպես անձի 
առողջական վիճակի վտանգ:  

Ըստ բառարանային (Է. Դ. Աղայան «Արդի հայերենի բացատրական բառա-
րան») բացատրությունների՝ «գնահատականը» սովորողների առաջադիմությունը 
որոշող չափանիշ է, կարծիք: Այն՝ որպես փիլիսոփայական կատեգորիա, որոշա-
կի վերաբերմունք է ստեղծում մարդկային գործունեության, նրա վարքի, դրանց 
նշանակության նկատմամբ բարոյական սկզբունքներին և որոշակի նորմերին 
համապատասխան:  

Գնահատականը գնահատման արդյունքն է: Անհրաժեշտ է տարբերակել 
«գնահատում», «գնահատական» հասկացությունները: «Գնահատել» նշանակում է 
արժևորել, որակել, կարծիք հայտնել, իսկ «գնահատականը» նիշ է, թիվ, սահման, 
մակարդակ: Ե. Վ. Բանշիկովնան գրում է. «Թվանշանն աշակերտների գիտելիքնե-
րի մակարդակի չափանիշն է` սահմանված պետական ձևաչափերով: Գնահա-
տումը սովորողի ստեղծագործական գործունեության, ներուժի, ձգտումների բա-
ռացի որակավորումն է: Թվանշանը բխում է գնահատումից, և այդ իսկ պատճա-
ռով գնահատումը պետք է ուղղորդի թվանշանին, այլ ոչ թե հակառակը» [11]: 

Գնահատման հիմնական նպատակն է սովորողի գիտելիքների մակարդակի, 
կարողությունների ու հմտությունների տիրապետման ստուգումը, արժեքային 
որակների ձևավորման ապահովումը և դրանց հիման վրա ուսումնական գործըն-
թացի արդյունավետության, ուսումնական որակի բացահայտումն ու վերահսկու-
մը [9]: 

Գնահատումը նպաստում է նաև սովորողի ինքնահաստատմանը և ինքնա-
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զարգացմանը[13]: 
Գնահատել նշանակում է սահմանել ինչ-որ բանի մակարդակը, աստիճանը 

կամ որակը [4;53]: Գնահատականի միջոցով ուսուցիչն արժևորված հարաբերու-
թյուններ է ստեղծում իր և աշակերտների միջև: Նա գնահատականի միջոցով 
ձևավորում և խմբավորում է աշակերտների հարաբերությունը, ինչի շնորհիվ 
ուսուցիչը բարոյական և գեղագիտական դիրքորոշում է տալիս աշակերտներին: 
Գնահատականի դերն այն է, որ արժևորման մակարդակով վերաբերմունք է 
ստեղծում աշակերտի նկատմամբ:  

Դժվար չէ ենթադրել, որ գնահատականը կարող է լինել ինչ-որ չափ օբյեկ-
տիվ, հիմնավորված, թափանցիկ, արդարացի, կարող է լինել նաև խիստ սուբյեկ-
տիվ: Մարդկային գործոնը, նրա աշխարհայացքն ու սուբյեկտայնությունը մշտա-
պես առկա են, հետևաբար գնահատականները հարաբերական են: Գնահատելու 
համար անհրաժեշտ է նաև տիրապետել այդ արվեստին: Շատ հաճախ անհամա-
պատասխան գնահատականը ծնում է հիասթափություն և վիրավորանք` բացա-
սաբար ազդելով անձի «ես»-ի վրա, խաթարելով նրա առողջական վիճակը: Հայտ-
նի է վալեոլոգիա (հունարեն «valeo» բառից է, որ նշանակում է առողջություն, 
առողջ լինել1) գիտությունը՝ որպես անձի առողջության և առողջության պահպան-
ման մասին գիտություն: «Կրթության համակարգում վալեոլոգիայի նպատակը 
սեփական անձի նկատմամբ վերաբերմունքի ձևավորումն է` որպես զգացմուն-
քային, սոցիալական նշանակությամբ օժտված, առանձնահատուկ էակի, որն ապ-
րում է աշխարահաստեղծման օրենքներով» [2;3]: 

Սովորողների առողջության անվտանգության, ապահովության հետ կապ-
ված խնդիրների կարգավորումը վալեոլոգիայի հիմնական խնդիրն է [7;34]: Հայտ-
նի են առողջության վրա ազդող մի շարք գործոններ` սոցիալական, մանկավար-
ժական, բժշկական, էկոլոգիական և այլն: Ն. Մոխնաչը գրում է. «Ուսումնական 
գործունեության ընթացքում երեխաների մեծամասնությունը կորցնում է իր 
առողջությունը և հետագա կյանք մուտք են գործում թուլացած առողջությամբ» 
[8;67]: Այս աոումով շատ գիտնականներ, մանկավարժներ փորձել են լուծել 
խնդիրներ, որոնք ազդում են երեխայի առողջության վրա: Լուծման եղանակներից 
մեկն էլ առանց գնահատականի ուսուցման գործընթացի իրականացումն էր` 
նպատակ ունենալով երեխային ազատել հոգեբանական, բարոյական, մտավոր 
տանջանքներից, մտահոգություններից: 

Առանց գնահատականի ուսուցման գաղափարն իր զարգացումն է գտել    
19–րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկզբին: Այդ ժամանակամիջոցում առավել մեծ 
ուշադրություն էր դարձվում անձի հետաքրքրությունների, ինքնուրույնության, 

                                                                 
1 Առաջին անգամ այս եզրն օգտագործել է Ի. Ի. Բրեխմանը 1982 թ.-ին: Անհատի, ընտա-

նիքի, կոլեկտիվի բնակչության, էթնոսի  առողջության խնդիրները գտնվում են բազմաթիվ  
գիտակարգերի, հասարակական և պետական ինստիտուտների ուշադրության կենտրո-
նում, հետևաբար վալեոլոգիան ինտեգրատիվ գիտակարգ է [5;12]: 
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ստեղծագործական մտածողության, նախաձեռնողականության զարգացմանը: 
Միավորային գնահատմանը դեմ էին շատ մտածողներ: Ի.Ֆ.Ռաշևսկին ասում էր. 
«Մի՞թե դուք կարծում եք, որ միայն ձեր նշանակած միավորների միջոցով է, որ 
երեխաներն իմանում են, թե ինչպես են իրենք սովորում, բոլոր դպրոցականներն 
էլ դա ուսուցչից լավ են հասկանում, նրանք բոլորից լավ գիտեն, թե ինչի են իրենք 
արժանի...Նրանց համար կարևոր է, թե ինչ եք դուք իրենց նշանակում: Նրանք 
իրենց ճակատագիրը տեսնում են ձեր ձեռքերում, դրա համար էլ նրանք բոլորը 
մտածում են՝ ձեզնից բարձր միավորներ ձեռքբերելու մասին, և ոչ թե լավ սովորե-
լու: Շատ օգտակար կլիներ, որ ուսումնական հաստատություններն աշխատեին 
առանց գնահատականներ նշանակելու» [6;72]: 

Ե.Ս.Վոլկովը համարում էր, որ միավորները նշաններ են, որոնք անհրաժեշտ 
են ուսուցիչներին, կազմակերպիչներին, փոխտնօրեններին, մանկավարժական 
խորհրդին, և դրանք ընդհանրապես անպիտան են ու վնասակար, եթե ընկնում են 
երեխաների ձեռքը [6;74]: 

Վրացի մեծ մանկավարժ, հոգեբան Շ.Ա.Ամոնաշվիլու մեթոդական հիմնա-
կան մոտեցումներից է առանց գնահատականների ուսուցմամբ երեխաների մոտ 
գնահատման և ինքնագնահատման կարողությունների ձևավորումը:  

1918 թվականի մայիսի 31-ի ՌՍՖՍՀ Լուսժողկոմատի «Գնահատականը հա-
նելու մասին» որոշման համաձայն՝ փորձ արվեց հանել գնահատականներն 
ուսումնական գործընթացից, լայնորեն կիրառվեցին ինքնավերահսկման տարբեր 
ձևեր, մասնավորապես թեստային առաջադրանքներ [4;17]: Սակայն կարճ ժամա-
նակ անց դարձյալ սկսեցին սովորողների գիտելիքների ընթացիկ և պարբերական 
հաշվառումը: Խորհրդային ժամանակաշրջանում սովորողների գիտելիքների 
հաշվառումը կատարվում էր հինգբալային համակարգով: 

Հետագայում (2008թ.) ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատություն-
ների սովորողների գիտելիքների, կարողությունների և հմտությունների ընթացիկ 
ստուգումն ու գնահատումը սկսեց իրականացվել 10-միավորային սանդղակով, 
որը պիտի նպաստեր ուսուցման գործընթացի բարելավմանը:  

Համաձայն կրթական բարփոխումների և ռազմավարության` բացի 10-միա-
վորային համակարգից՝ ուսումնական գործընթացում պիտի կիրառվեր նաև գնա-
հատման որակական եղանակներ` բնութագրային և ստուգարքային: Այս կա-
պակցությամբ պետք է ավելացնել, որ գնահատման որակական եղանակները, 
մասնավորապես՝ բնութագրային գնահատումը պետք է ավելի լայն կիրառում 
ստանար, քան միավորայինը, քանի որ բնութագրելիս ընտրում ենք բառաշարք, 
ձևակերպում մտքեր, որոնք ավելի կողմնորոշիչ են երեխայի հետագա զարգաց-
ման, շտկման, ուղղորդման համար, իսկ միավորը պարզապես թիվ է, որն ընդ-
գծում է սահման, կոնկրետ մակարդակ: Հաճախ նույն թիվն են ստանում երկու, 
երեք աշակերտներ, սակայն չեն զանազանում իրենց տարբերությունները, մեկը 
բավարարվում է այդ արժեքով, մյուսն ընկնում է մտածմունքների մեջ, մեկն էլ չա-
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րությամբ է լցվում անարդար վերաբերմունքի համար: Այս լաբիրինթոսային 
մտավոր և հոգեբանական վիճակը բացասաբար է ազդում երեխայի առողջության 
վրա:  

Համաձայն հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների սովորող-
ների ընթացիկ գնահատման մեթոդաբանության` առաջին դասարանում ընթա-
ցիկ և ամփոփիչ գնահատականներ չեն նշանակվում: Ընթացիկ գնահատումը կա-
տարվում է բնութագրման միջոցով, իսկ տարեկան ամփոփիչ գնահատման նպա-
տակով կազմվում է յուրաքանչյուր սովորողի աճի բնութագիր, որի ձևը, լրացման 
և սովորողների ծնողներին տեղեկացման կարգը սահմանվում է նախարարու-
թյան կողմից: Միավորներով և ստուգարքային գնահատումը կիրառվում է՝ սկսած 
երկրորդ դասարանից: Այս կապակցությամբ հարկ է նշել, որ (ինչպես վկայում է 
Ֆրանսիայի, Ֆինլանդիայի և մի շարք այլ առաջավոր երկրների փորձը) նպատա-
կահարմար է տարրական դպրոցում ընդհանրապես գնահատականներ չնշա-
նակվեն. դեռ ավելին` բացառվեն քննությունները: Հաշվի առնելով կրտսեր դպրո-
ցականի տարիքային առանձնահատկությունները` անհամապատասխան գնա-
հատականը ռիսկային («ռիսկը» որևէ բանի հնարավոր վտանգն է, կորուստ) ազ-
դեցություն է ունենում անձի ձևավորման ու զարգացման վրա, վնասում երեխայի 
հոգեկան, ֆիզիկական, մտավոր առողջությունը: 

Հանրակրթության պետական չափորոշչում գրված է, որ տարրական կրթու-
թյան հիմնական նպատակներից է սովորողի «բարոյահոգեբանական, հայրենա-
սիրական, գեղագիտական, էկոլոգիական և ֆիզիկական դաստիարակությունը և 
առողջ ապրելակերպի հիմքերի արմատավորումը» [10; 3]: Այստեղ մատնացույց է 
արվում կրտսեր դպրոցականի համակողմանի և ներդաշնակ դաստիարակու-
թյունն ու առողջության պահպանման կարևորությունը: 

«Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների սովորողների ընթա-
ցիկ գնահատման մեթոդաբանություն» նորմատիվային փաստաթղթում նշվում է 
նաև, որ տարրական դպրոցն ավարտողն ուսումնական տարվա վերջին լրացնում 
է հատուկ մշակված հարցարան, որը հնարավորություն է ընձեռում պարզելու 
ուսումնական գործընթացի արդյունքում նրա ձեռք բերած գիտելիքները, կարո-
ղություններն ու հմտությունները, ինչպես նաև մտագործունեության մակարդա-
կը: Այս ստուգումների արդյունքներն ունեն միայն տեղեկատվական բնույթ: 
Ցավոք, մեր օրերում այդ գործընթացը վերածվել է ծանր հոգեբանական ճնշումնե-
րով, վախերով ու լարվածությամբ ուղեկցվող քննության: 

Սովորողի ուսումնառության իրական պատկերը ստանալու նպատակով 
անհրաժեշտ է կիրառել և համադրել ստուգման տարբեր ձևեր ու տեսակներ [3;2]: 
Առաջնահերթ կարևորություն ունի ուսուցանող կամ ձևավորող գնահատումը: 
Ուսուցանող գնահատման ժամանակ սովորողներն ուսուցչի օգնությամբ, ինքնա-
գնահատմամբ ու փոխադարձ գնահատումների միջոցով պարզում են տվյալ 
ուսումնական նյութի յուրացման ընթացքի արդյունքները և իրենցից յուրաքանչ-
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յուրի առաջադիմության իրական պատկերը:  
Ուսուցանող (ձևավորող) գնահատումն իրականացվում է առանց գնահատա-

կանը գրանցելու և սովորաբար ուղեկցվում է ուսումնական առաջադրանքի կա-
տարման կամ նյութի յուրացման վերաբերյալ ուսուցչի կողմից սովորողին արված 
առաջարկություններով, դիտողություններով և կամ մեկնաբանություններով [3;5]: 

Հայտնի փաստ է և մեկնաբանության կարիք չունի, որ սովորողների մեծ մա-
սը սովորում է գնահատականի համար, մինչդեռ սովորելը պիտի այլ իմաստ կրի, 
սովորողը պիտի գիտակցի գիտելիքի, կարողությունների և հմտությունների դերն 
իր կյանքը ճիշտ կազմակերպելու և ապրելու համար:  

Մենք խորապես համոզված ենք, որ տարրական դպրոցում սովորողների գի-
տելիքների, կարողությունների, հմտությունների վերահսկողությունն առանց 
գնահատականի իրականացնելու, փոխարենը երեխայի աճը, ուժեղ և թույլ կողմե-
րը, հաջողություններն ու վրիպումները բնութագրելու դեպքում չի խաթարվի երե-
խայի ինքնակայացման, ինքնահաստատման բնականոն ընթացքը: Այն փաստը, 
որ սովորողը դեռ խնդիրը չի կարողանում լուծել, հիմք չէ դատողություններ անե-
լու նրա մտավոր ընդունակությունների մասին, կամ եթե դեռ չի կարողանում 
հստակ վերարտադրել, կառուցել բանավոր խոսք, արագ կողմնորոշվել, հստակ 
պատասխանել, ուրեմն սովորողը թույլ աշակերտ է: Անհամապատասխան գնա-
հատականն ազդում է սովորողի ինքնագնահատականի վրա (թերագնահատում, 
գերագնահատում): Կրտսեր դպրոցական տարիքում սովորողները ձեռք են բե-
րում տարրական գիտելիքներ, ինքնադրսևորման, ինքնարտահայտման, ինքն-
իրացման փորձեր են անում, սակայն դեռևս չեն կարողանում ամբողջությամբ 
դրսևորել իրենց ներուժը, հետևաբար վաղ է կարծիք արտահայտել և որոշել սովո-
րողի առաջադիմության մակարդակը: Կրտսեր դպրոցական տարիքում անձի 
ինքնագնահատականը ձևավորվում է ուսուցչի գնահատականի ազդեցության 
ներքո: Երեխաները մեծ ուշադրություն են դարձնում, թե ինչպես են մեծահասակ-
ները գնահատում իրենց հնարավորությունները: Այն երեխան, որն ուսումնական 
գործընթացի սկզբում ունեցել է դժվարություններ և ցածր է գնահատվել, կարծում 
է, որ ամբողջ կյանքում այդպես էլ պիտի շարունակվի, և հակառակը, ով հաջողու-
թյուններ է ունեցել, սպասում է, որ մշտապես իրեն հաջողությունը պիտի ուղեկցի:  

Գնահատականը բացասական ազդեցություն ունի նաև դեռահասության և 
ավագ դպրոցական տարիքում: Այն ազդում է անձի ինքնակայացման վրա, նրա 
սոցիալական դիրքի ու տեղի վրա [12]: Բացասական երևույթ է նաև, երբ գիտելիք-
ների, կարողությունների և հմտությունների գնահատականում ամփոփվում է սո-
վորողի վարքը` ազդելով նրա ուսումնական առաջադիմության վրա: Դեռահա-
սության և ավագ դպրոցական տարիքում այդ փաստը խոր հիասթափություն է 
ծնում: 

Ինչ խոսք, «վերահսկողությունն ունի կարևոր կրթական ու զարգացնող նշա-
նակություն: Այն նպաստում է ուսուցչի կողմից դպրոցականների համակողմանի 
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ուսումնասիրությանը, գիտելիքները, կարողություններն ու հմտությունները խո-
րացնելուն և կատարելագործելուն, աշակերտների իմացական հետաքրքրու-
թյունները զարգացնելուն» [1;124]: Սակայն ավելի շուտ վերահսկողությունը 
պետք է ուսուցչի համար աշխատանքը պլանավորելու, փոփոխություններն ար-
ձանագրելու, նպատակին հասնելու աստիճանը պարզելու, արդյունքը փաստելու 
միջոց լինի: Այս դեպքում տեղին է բնութագրային գնահատումը, որն ավելի շուտ 
տեղեկատվական բնույթ է կրում ինչպես ուսուցչի, այնպես էլ ծնողի և շահագրգիռ 
մարդկանց համար: 

    
Ուսուցման գործընթացի վերահսկման ճանապարհային քարտեզըՈւսուցման գործընթացի վերահսկման ճանապարհային քարտեզըՈւսուցման գործընթացի վերահսկման ճանապարհային քարտեզըՈւսուցման գործընթացի վերահսկման ճանապարհային քարտեզը    

    
 
Առաջարկում ենք տարրական դպրոցում ուսուցման գործընթացի վերա-

հսկողության նպատակով կիրառել միայն բնութագրային գնահատման ձևեր, օրի-
նակ` ռուբրիկ: 

Ռուբրիկը գնահատման հնար է, ձև, որը հնարավորություն է տալիս հստակ 
գնահատել նախօրոք սահմանված չափանիշների միջոցով2: Այն սանդղակ է, որի 
միջոցով արտահայտվում է աշակերտի առաջընթացը (գիտելիքի յուրացման աս-
տիճանը, առաջադրանքի կատարման որակը, հմտությունները, և այլն)՝ ըստ սահ-
մանված չափանիշների: Չափանիշների ցանկն այն որակներն (բաժիներն) են, 
որոնք կարևորվում են տվյալ գործընթացը գնահատելիս: 

                                                                 
2 «Ռուբրիկ» բառը ծագել է լատիներեն «rubrica» (կարմիր կավ) բառից: Նախկինում 

կարևոր բառերը գրվում էին կարմիր կավով: «Ռուբրիկ» բառի հայերեն համարժեքներն են 
«գնահատման սանդղակ» կամ «սյունակաշար»: 
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Ռուբրիկում սահմանվում են չափանիշներին բավարարելու մի քանի մա-
կարդակներ: Յուրաքանչյուր մակարդակին բավարարելու պահանջները շարա-
դրվում են պարզ, մատչելի ձևով:  

Տվյալ հոդվածով նպատակ ունեինք բոլոր մտածողների, գիտնականների, 
մանկավարժների ուշադրությունը կրկին կենտրոնացնելու կրթական գործընթա-
ցում մատաղ սերնդի հոգեբանական, բարոյական, մտավոր, ֆիզիկական առող-
ջության պահպանման վրա` անմասն չթողնելով գնահատականի բացասական 
ազդեցությունը, որը որպես անհատի կարծիք վնասում է անձի ձևավորման և 
զարգացման առողջ ընթացքը: 

 
 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
    

1. Աստվածատրյան Մ.Գ. և ուրիշներ, Ուսուցիչների վերապատրաստման 
գործընթացի կատարելագործումը, Այռեքս, Երևան, 2007թ., 336 էջ: 

2. Գևորգյան Լ.Վ., Մանկավարժական վալեոլոգիա, դասախոսություններ, 
Գյումրի, 2014թ., 32 էջ: 

3. «Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների սովորողների ընթա-
ցիկ գնահատման մեթոդաբանություն», Երևան, 2008թ., 9 էջ: 

4. Պոլոնսկի Վ.Մ., Դպրոցականների գիտելիքների գնահատումը, Երևան, 
«Լույս» 1983թ,, 91 էջ: 

5. Вайнер Э.Н., Валеология: Учебник для вузов.- М.: Флинта: Наука, 2001.-416с. 
6. Джуринский А. Н., История образования и педагогической мысли.-М.: 

Владос-Пресс, 2004.-254 с. 
7. Дыxан Л. Б., Кукушин Б. С., Трушкин А. Г., Педагогическая валеология. Март, 

2005.-527 с. 
8. Моxнач Н.Н., Валеология. Конспект лекций: Учебное пособие для вузов, 

Ростов-на-дону, Феникс, 2004.-256с. 
9. www. dpir.mskh.am>node 

10. www.e-gov.am>kar>2011/07, «Հանրակրթության պետական չափորոշիչ», 
Երևան, 2011թ., 56 էջ: 

11. www.lomonpansion.com/articles_2_3282.html 
12. www.moluch.ru/archive/80/13816 
13. www.irtek.am>views>act, «Հանրակրթության պետական կրթակարգ», ՀՀ 

ԿԳՆ, 2004թ.:  
 
 

        



– 274 – 

    
    

Рисковое воздействие оценки Рисковое воздействие оценки Рисковое воздействие оценки Рисковое воздействие оценки     
на формирование и развитие личностина формирование и развитие личностина формирование и развитие личностина формирование и развитие личности    

Багдасарян ЛилитБагдасарян ЛилитБагдасарян ЛилитБагдасарян Лилит    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: оценка, критерий, система ценностей, риск, индивидуальное 
сознание, текущее оценивание, формы оценивания, рубрика 

В статье рассматривается вопрос сохранения психологического, нравствен-
ного, интеллектуального, физического здоровья личности в образовательном 
процессе. И в этом контексте подчеркивается роль оценивания, которое может 
быть как положительным, так и отрицательным. Особо подчеркивается негативное 
воздействие оценки и предлагаются формы и методы оценивания, которые, по 
нашему мнению, будут вне зоны риска, как например: безотметочное обучение, 
оценочное суждение и так далее. 

 
 
 

    
Risk Impact of GradeRisk Impact of GradeRisk Impact of GradeRisk Impact of Grade    

    on Personality Formation and Developmenton Personality Formation and Developmenton Personality Formation and Developmenton Personality Formation and Development    
Baghdasaryan LilitBaghdasaryan LilitBaghdasaryan LilitBaghdasaryan Lilit    

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: grade, criterion, system of values, risk, individual consciousness, 

teaching assessment, assessment forms, rubric. 
The article is concerned with the problems of psychological, moral, mental and 

physical health protection of the individual in the education process. In this context the 
role of assessment, which can be both positive and negative, is emphasized. The article 
highlights the negative impact of grades and suggests forms and methods of assessment, 
which, in our opinion, won’t be at risk, such as teaching without grades, evaluative 
judgment, etc. 
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ԴպրոցիԴպրոցիԴպրոցիԴպրոցի    մանկավարժականմանկավարժականմանկավարժականմանկավարժական    կոլեկտիվումկոլեկտիվումկոլեկտիվումկոլեկտիվում    
աաաառաջացողռաջացողռաջացողռաջացող    կոնֆլիկտներիկոնֆլիկտներիկոնֆլիկտներիկոնֆլիկտների    պատճառներըպատճառներըպատճառներըպատճառները    ևևևև        

հաղթահարմանհաղթահարմանհաղթահարմանհաղթահարման    ուղիներըուղիներըուղիներըուղիները    
Բեժանյան ՍեդաԲեժանյան ՍեդաԲեժանյան ՍեդաԲեժանյան Սեդա    
Ասլանյան ԱննաԱսլանյան ԱննաԱսլանյան ԱննաԱսլանյան Աննա    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... կոնֆլիկտ, կոնֆլիկտի հաղթահարում, ներանձնային և 

միջանձնային կոնֆլիկտներ, կոնֆլիկտների կառավարում, կոնֆլիկտների կառա-
վարման մեթոդներ 

Կոնֆլիկտը սոցիալական և անձնական կյանքի հարցերի լուծման պատճա-
ռով առաջացած հակասությունն է: Սակայն ոչ բոլոր հակասությունները կարելի է 
անվանել կոնֆլիկտ: Օրինակ՝ մանկավարժական կոլեկտիվում ղեկավարը, ման-
կավարժները կարող են չհասկանալ իրար, սակայն միաժամանակ աշխատել հա-
մաձայնեցված ձևով: 

Կոնֆլիկտն իշխանության, կարգավիճակի կամ միջոցների պակասի պատ-
ճառով առաջացած պայքար է կողմերի հավակնությունները բավարարելու կամ 
հակառակորդի նպատակները չեզոքացնելու համար: 

Հասարակության իդեալական տարբերակում մարդկային գործունեությունը 
հիմնվում է կոլեկտիվում համերաշխության և համագործակցության վրա: Կոլեկ-
տիվում ապրելու և ստեղծագործելու հնարավորությունը բացառում է կոլեկտի-
վում կոնֆլիկտների գոյությունը: Սակայն ցանկալին և իրականությունը չեն նույ-
նականացվում, հետևաբար կոլեկտիվներում հաճախ են առաջանում կոնֆլիկ-
տային իրադրություններ: Ցավոք կոնֆլիկտներ տեղի են ունենում նաև մանկա-
վարժական կոլեկտիվներում [2:67]: 

Ցանկացած կոնֆլիկտ ունի իր զարգացման դինամիկան և անցնում է 
հետևյալ փուլերով՝ 

1. կոնֆլիկտի առաջացում, 
2. մասնակիցների կողմից իրավիճակի գիտակցում, 
3. կոնֆլիկտային վարք, 
4. կոնֆլիկտի լուծում (կառուցողական, ապակառուցողական, սառեցում): 
Տարբեր կոնֆլիկտների պարագայում առաջանում են տարբեր նպատակներ: 
 

Կոնֆլիկտի տիպըԿոնֆլիկտի տիպըԿոնֆլիկտի տիպըԿոնֆլիկտի տիպը    Փոխադարձ գործողությունների նպատակըՓոխադարձ գործողությունների նպատակըՓոխադարձ գործողությունների նպատակըՓոխադարձ գործողությունների նպատակը    
Պատերազմ Ընդդիմակցի ոչնչացում 
Խաղ Հաղթանակ 
Վեճ Համոզում 
Կողմերի հետաքրքրվածության 
աստիճանները 

Կոնֆլիկտի արտահայտման ձևերը 

Նախասիրությունների բախում 
Հետաքրքրությունների բախում 
Հիմնարար արժեքների բախում 

Մեկուսացում 
Մրցակցություն 
Բաց կոնֆլիկտ (վտանգավոր) 
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Կոնֆլիկտի առաջացման համար անհրաժեշտ նախապայման է կոնֆլիկտա-
ծին երևույթների առկայությունը։ Որպես այդպիսիք՝ կարող են լինել, օրինակ, 
ընդդիմակցի վիրավորահարույց պահվածքն ու արտահայտությունները [1:53 ]: 

 Առանձնացնում են մանկավարժական կոլեկտիվում հանդիպող կոնֆլիկ-
տածին երևույթների մի քանի տարատեսակներ. 

�  Անմիջական բացասական վերաբերմունք` հրամայական տոն, սպառ-
նալիքներ, նկատողություններ, մեղադրական արտահայտություններ, 
ծաղրանք, խոցող և ընդգծված հեգնանք։ 

�  Մեծամիտ-զիջողամտական վերաբերմունք` ստորացուցիչ սփոփանք 
կամ գովաբանություն, հանդիմանանք, կեսկատակ-կեսլուրջ ծաղրանք։ 

� Պարծենկոտություն` սեփական անձի շուրջ իրական կամ մտացածին 
ձեռքբերումների և հաջողությունների մասին պատմությունների հորի-
նում։ 

� Մենտորական (խրատական) վերաբերմունք` կտրուկ գնահատական-
ներ, դատողություններ, արտահայտություններ, սեփական խորհուրդնե-
րի, տեսակետի պարտադրում շրջապատի մարդկանց, անցյալի տհաճ 
իրադարձությունների հիշեցում, բարոյախրատական դասեր տալու հակ-
վածություն։ 

� Անազնվություն և կեղծավորություն` իմացածի մտածված կոծկում, 
ստախոսություն կամ դրա հակվածություն, մարդու գիտակցության վրա 
մտածված ներազդում։ 

�  Էթիկայի կանոնների խախտում` ակամա պատճառած տհաճություն-
ներ, որոնց համար ներողություն չի հայցվում, դիմացինին անտեսելու 
անքաղաքավարի սովորություն (չբարևելը, խոսակցության մեջ չներգրա-
վելը, անբարյացակամությունը), խոսակցին ընդհատելու հակվածու-
թյուն, սեփական պարտականությունները դիմացինի վրա բարդելու մի-
տում։ 

� Ռեգրեսիվ (հետաճ ապրող մարդու) վարքագիծ` միամիտ և հասարակ 
հարցեր, անտեղի վիճարկումներ, ճշմարիտ նկատողություն ստանալու 
դեպքում մեղավորությունն ուրիշների վրա բարդելու հակվածություն 
[3:38 ]: 

Ելնելով վերոբերյալից՝ առանձնացնում ենք կոնֆլիկտի լուծման հետևյալ 
ուղիները՝ 

� համագործակցության մթնոլորտի ստեղծում, 
� հարաբերությունների և հաղորդակցման պարզության ձգտում, 
�  կոնֆլիկտի առկայության ճանաչում, 
� պայմանավորվածություն կոնֆլիկտի հաղթահարման մասին (որտեղ և 

ինչպես են սկսվում հաղթահարման աշխատանքները), 
�  կոնֆլիկտի ուրվագծում, այսինքն՝ որոշել այն որպես փոխադարձ խնդիր, 

որը պետք է լուծվի, 
�  համաձայնության ստացում, 
�  լուծման ժամանակահատվածի որոշում, 
�  պլանի կատարում, 
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�  արդյունքի գնահատում: 
Մանկավարժական կոլեկտիվում առաջացող կոնֆլիկտների հաղթահար-

մանն ուղղված՝ դպրոցի տնօրեններն ու փոխտնօրենները պետք է կիրառեն կոնֆ-
լիկտի կառավարման կառուցողական մեթոդներ. 

� աշխատանքի նկատմամբ պահանջների պարզաբանում, որևէ մանկա-
վարժից կամ մանկավարժական կոլեկտիվից սպասվող արդյունքների 
պարզաբանում: Ընդ որում՝ ղեկավարը պարզաբանում է այս հարցերը ոչ 
թե իր համար, այլ որ ենթակաները հասկանան, թե ինչ է իրենցից 
ակնկալվում որոշակի իրավիճակում: 

� դպրոցի հիերարխիկ կառուցվածքի ստեղծում, որպեսզի ցանկացած ման-
կավարժ իմանա իր դիրքը, իրավասությունները և պարտականություն-
ները: 

�  խրախուսման համակարգի ճիշտ կիրառություն, որը թույլ կտա իջեցնել 
կոնֆլիկտների առաջացման հավանականությունը: 

Վանաձորի թիվ 5, 10, 23 դպրոցների մանկավարժներին տրվել են «Կոնֆլիկ-
տային վարքի նախատրամադրվածության որոշման» թեսթեր: Արդյունքում 
ստացվել է, որ՝ 

 

 
 

� Խաղաղասերներ – Չեն սիրում կոնֆլիկտներ ստեղծել, անգամ եթե 
դրանք լուծելի են, հեշտությամբ խուսափում են կոնֆլիկտային իրավի-
ճակներից: Եթե նրանք ստիպված են վեճի բռնվել, միշտ մտածում են 
իրենց պաշտոնական և ընկերական հարաբերությունների մասին: «Պլա-
տոնն իմ ընկերն է, բայց ճշմարտությունն ավելի թանկ է» երբեք նրանց 
նշանաբանը չի եղել: 

� Ոչ կոնֆլիկտայիններ – Նրանց մասին ասում են, որ իրենք կոնֆլիկտա-
յին են, սակայն նրանք կոնֆլիկտի մեջ են մտնում միայն, երբ այլ ելք չի 
լինում: Նրանք պնդում են իրենց կարծիքը առանց մտածելու, թե դա ինչ 
հետևանքներ կարող է ունենալ իրենց դիրքի և անձնական կյանքի վրա: 

� Կոնֆլիկտայիններ – Վեճը և կոնֆլիկտը նրանց համար «օդ» են, առանց 
որոնց նրանք չեն կարող ապրել, նրանց մեծ մասը չափազանց ման-
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րախնդիր է: Սիրում են ուրիշներին քննադատել, բայց
իրենց մասին քննադատություն: Այս տիպի մարդիկ սիրում
ձայնել իրենց կարծիքը, անգամ եթե սխալ են: 

Մանկավարժական կոլեկտիվում առաջացած կոնֆլիկտները
իրենց բացասական ազդեցությունը ինչպես մանկավարժների 
թյունների, այնպես էլ ուսումնական գործունեության որակի վրա 

Մանկավարժների շրջանում կատարված հարցումների արդյունքում 
ցել ենք հետևյալ արդյունքները. 

 

 
ՏիպըՏիպըՏիպըՏիպը    Ռազմավարության Ռազմավարության Ռազմավարության Ռազմավարության 

էությունըէությունըէությունըէությունը    
ԱրԱրԱրԱրդդդդյունավյունավյունավյունավետ ետ ետ ետ 
կիրառման կիրառման կիրառման կիրառման 
պայմաններպայմաններպայմաններպայմաններ    

ԹերություններԹերություններԹերություններԹերություններ

Մրցություն Ձգտում է հասնել իրե-
նին՝ անգամ ուրիշնե-
րին վնասելով: Ենթա-
դրում է ուշադրության 
կենտրոնացում հենց 
իր հետաքրքրություն-
ների վրա և հաշվի չի 
առնում ուրիշների 
ցանկությունները: 

Ելքը շատ կարևոր է: 
Տիրապետում է 
որոշակի իշխանու-
թյան: Արագ լուծման 
անհրաժեշտություն: 

Պարտության
առաջանում
րարվածության
ցում, հաղ
քում՝ մեղ
խեղաթյուր
բերություն

Խուսափում Որոշումների պա-
տասխանատվությու-
նից փախուստ, բնու-
թագրվում է ուշադ-
րության բացակայու-
թյամբ, ինչպես իր, 
այնպես էլ ուրիշների 
հետաքրքրություն-
ների նկատմամբ: 
 

Ելքը կարևոր չէ: Իշ-
խանության բացա-
կայություն: 
Հանգստի պահպա-
նում: Ժամանակ շա-
հելու ցանկություն: 

Կոնֆլիկտի
խումը

30%

15%
18%

12%

25%

ԿոնֆլիկտներիԿոնֆլիկտներիԿոնֆլիկտներիԿոնֆլիկտների լուծմանլուծմանլուծմանլուծման ձևերըձևերըձևերըձևերը

Համագործակցություն

Փոխզիջում

Փախուստ

Մրցակցություն

ÀÝÏ×áõÙ

բայց չեն սիրում լսել 
սիրում են բարձրա-

կոնֆլիկտները ունենում են 
 փոխհարաբերու-

վրա [4:27]: 
հարցումների արդյունքում ստա-

 

ԹերություններԹերություններԹերություններԹերություններ    

Պարտության դեպքում 
առաջանում է անբավա-

վածության զգա-
հաղթանակի դեպ-
մեղքի զգացում, 
թյուրված հարա-
թյուններ: 

Կոնֆլիկտի տեղափո-
մը գաղտնի ոլորտ: 

ձևերըձևերըձևերըձևերը

Համագործակցություն

Մրցակցություն



– 279 – 

Ընկճում Հակասությունները 
հաղթահարվում են 
սեփական հե-
տաքրքրությունների 
հաշվին: Ենթադրում է 
ուրիշների հետա-
քրքրությունների 
առավել մեծ կարևո-
րում, ընդ որում՝ սե-
փական հետաքրքրու-
թյունները անցնում են 
ետին պլան: 

Հակասությունների 
առարկան ավելի 
կարևոր է մյուսի հա-
մար: Խաղա-
ղությունը պահ-
պանելու ցանկու-
թյուն: Ճշմարտու-
թյունը մյուս կողմում 
է: Իշխանության բա-
ցակայություն: 

Դուք զիջեցիք: Որոշումը 
հետաձգվում է: 

Փոխզիջում Որոշումների 
փնտրտուք փոխա-
դարձ զիջումների 
հաշվին, ենթադրում է 
երկու կողմերի փո-
խադարձ օգուտ: 

Նույնատիպ իշխա-
նություն: Միմյանց 
հակասող 
հետաքրքրություն-
ներ: Ազատ ժամա-
նակի բացակայու-
թյուն: 

Ստացվում է սպասվածի 
միայն կեսը: Կոնֆլիկտի 
առաջացման պատճառ-
ները ամբողջությամբ 
վերացված չեն: 

  Անարդյունավե-
տության այլ ձևեր 

 

Համագոր-
ծակցություն 

Այնպիսի լուծում 
գտնել, որը բավարա-
րում է բոլոր կողմե-
րին, համարվում է բո-
լորի հետաքրքրու-
թյունները հաշվի առ-
նելու ռազմավարու-
թյուն: 

Կա ժամանակ: 
Որոշումը կարևոր է 
երկու կողմերի հա-
մար: Հակառակ կող-
մի տեսանկյան 
հասկացում: 

Ժամանակի և էներգիա-
յի վատնում: Չերաշխա-
վորվածություն: 

  Հարաբերություն-
ները պահպանելու 
ցանկություն: 

 

Ելնելով հետազոտության արդյունքներից՝ մենք մշակեցինք կոնֆլիկտների 
լուծման հետևյալ հիմնական հնարքերը: 

� Մի՛ պատասխանեք ագրեսիային ագրեսիայով: 
�  Մի՛ վիրավորեք և մի՛ նսեմացրեք ընդդիմակցին ո՛չ բառերով, ո՛չ 

ժեստերով, ո՛չ հայացքով: 
�  Հնարավորություն տվեք ընդդիմակցին արտահայտվելու: 
� Փորձեք արտահայտել Ձեր ընկալումը ընդդիմակցի առաջացող 

դժվարությունների նկատմամբ: 
� Մի՛ կատարեք շտապ եզրակացություններ, մի՛ տվեք չմտածված և 

չկշռադատված խորհուրդներ: 
�  Առաջարկեք ընդդիմակցին քննարկել առաջացած խնդիրները հանգիստ 

մթնոլորտում: 
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Статья посвящена изучению причин возникновения межличностных кон-
фликтов в педагогической среде, поиску методов управления ими в современном 
педагогическом коллективе. Исследования проведены в педагогических коллекти-
вах средней общеобразовательной школы. В работе использованы данные опроса 50 
учителей, целью которого стало изучение уровня психологической комфортности, 
преобладающего стиля поведения в конфликтной ситуации, а также общего уровня 
конфликтности коллектива.  
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Խաղի դերն ու նշանակությունը նախադպրոցականիԽաղի դերն ու նշանակությունը նախադպրոցականիԽաղի դերն ու նշանակությունը նախադպրոցականիԽաղի դերն ու նշանակությունը նախադպրոցականի    
կակազության կակազության կակազության կակազության շտկման գործումշտկման գործումշտկման գործումշտկման գործում    

Գրիգորյան ԶարուհիԳրիգորյան ԶարուհիԳրիգորյան ԶարուհիԳրիգորյան Զարուհի    
    

Հանգուցային բառեր և արտահայտություններ.Հանգուցային բառեր և արտահայտություններ.Հանգուցային բառեր և արտահայտություններ.Հանգուցային բառեր և արտահայտություններ. կակազություն ունեցող 
երեխա, խաղային գործունեություն, լոգոպեդական աշխատանք, շտկողազար-
գացնող միջոցներ, մոդելային իրավիճակներ, ծնողների տեսական գիտելիքներ և 
գործնական կարողություններ    

Հայտնի է, որ նախադպրոցական տարիքի երեխայի առաջատար գործու-
նեությունը խաղն է: Այն համարվում է առաջատար, քանի որ խաղի միջոցով տե-
ղի են ունենում երեխայի հոգեկանի զարգացումը, ուսուցումն ու դաստիարակու-
թյունը: Խաղում դրսևորվում է երեխայի վերաբերմունքը շրջապատող աշխարհի, 
մարդկանց, առարկաների և երևույթների նկատմամբ: Երեխայի անհանգստու-
թյունը, վախերը, չիրականացած ցանկությունները նույնպես դրսևորվում են նրա 
խաղերում: Խաղը նպաստում է նախադպրոցականի ճանաչողական, հուզակամա-
յին և բարոյական զարգացմանը, նորմերի յուրացմանը, բառապաշարի հարստաց-
մանը, հաղորդակցական հմտությունների ձևավորմանը: Կարելի է ասել, որ երե-
խայի և՛ ֆիզիկական, և՛ հոգեկան առանձնահատկությունները, ինչպես նաև նրա 
ընդունակություններն ու հոգեկան հակազդումները խորապես պայմանավորված 
են խաղի բնույթով: 

Երեխայի խաղն ընթանում է խոսքի ուղեկցմամբ: Նա խոսում է նույնիսկ այն 
ժամանակ, երբ մենակ է խաղում: Խոսքի դերն ու նշանակությունը մարդու կյան-
քում շատ մեծ է: Այն հանդես է գալիս որպես հաղորդակցման հիմնական միջոց և 
իրականացնում է մի շարք գործառույթներ [2, 6, 11]. 

1. խոսքի միջոցով մենք ստանում և հաղորդում ենք ինֆորմացիա, 
2. յուրացնում ենք հասարակական-պատմական փորձը, 
3. կարգավորվում է մարդու վարքն ու գործունեությունը: 
Խոսքային խանգարումները, լինելով բավականին տարածված և երբեմն 

դժվար հաղթահարելի, բացասաբար են անդրադառնում երեխայի հաղոր-
դակցման, հոգեկան զարգացման և անձի ձևավորման վրա: Անշուշտ, դրանք հան-
գեցնում են նաև տարբեր տիպի երկրորդային խանգարումների կոգնիտիվ և հու-
զական ոլորտներում, խաղային, ուսումնական և աշխատանքային գործունեու-
թյան մեջ: Երկրորդային խանգարումներն էլ իրենց հերթին թույլ չեն տալիս ամ-
բողջապես բացահայտել երեխայի մտավոր ունակություններն ու կարողություն-
ները: Այս երեխաների մոտ հաճախ ձևավորվում են բնավորության այնպիսի բա-
ցասական գծեր, ինչպիսիք են անվստահությունը սեփական ուժերի նկատմամբ, 
պարփակվածությունը, նյարդայնությունը և այլն, որոնք խոչընդոտում են նախա-
դպրոցականի լիարժեք և ներդաշնակ զարգացումը [4, 8, 9]: 

Լոգոպեդական պրակտիկայում երեխաների խոսքային խանգարումները 
շտկելու նպատակով նույնպես լայնորեն կիրառվում են տարբեր տեսակի խաղեր: 
Հատկապես դրանք արդյունավետ միջոցներ են կակազություն ունեցող երեխայի 
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հետ աշխատելիս, քանի որ վերջիններիս յուրահատուկ խոսքը և առանձնահա-
տուկ վարքը արտացոլվում են առաջին հերթին խաղային գործունեության մեջ: 
Սեփական թերության գիտակցումը դժվարացնում է այս երեխաների ընդգրկումը 
խաղի մեջ. նրանք չափազանց ամաչկոտ են, ունեն ցածր ինքնագնահատական, 
անվստահ են, խաղի ընթացքում դժվարանում են իրենց առջև նպատակ դնել, 
հաղթահարել դժվարությունները: Առավել ծանր կակազության դեպքերում այս-
պիսի երեխաներն առհասարակ հրաժարվում են հասակակիցների հետ խաղա-
լուց, ինչը հանգեցնում է մի շարք հոգեբանական խնդիրների: 

Լոգոպեդական աշխատանքը սահմանվում է որպես մանկավարժական մի-
ջոցառումների համակարգ` ուղղված երեխայի խոսքի բազմակողմանի ուսումնա-
սիրմանը և զարգացման հիմնական խնդիրների բացահայտմանը, նրա նախա-
պատրաստմանը դպրոցին, վերջապես երեխայի անձի ներդաշնակ զարգացմա-
նը` հաշվի առնելով խոսքային խանգարումների հաղթահարման կամ փոխհա-
տուցման անհրաժեշտությունը [1, 7]: 

Կակազություն ունեցող երեխայի ընտանիքը կարող է ինչպես նպաստել 
տվյալ խոսքային խանգարման շտկմանը, այնպես էլ խոչընդոտել, արգելակել: 
Երեխայի մոտ կարող է առաջանալ թերարժեքության բարդույթ, միայնակության 
զգացում, դեպրեսիա, ինչպես նաև կարող են նկատվել ֆիզիոլոգիական խնդիր-
ներ՝ քնի և սնվելու խնդիրներ, գիշերամիզություն, մղձավանջներ և այլն: Լոգո-
պեդների պրակտիկ գործունեության բազմամյա փորձը փաստում է, որ խոսքային 
խանգարումներով երեխաների ծնողները պատրաստ չեն շտկող գործունեություն 
իրականացնելուն. հաճախ նրանք ընդունակ չեն օբյեկտիվորեն գնահատելու 
իրենց երեխայի զարգացման մակարդակը, բավարար ուշադրություն չեն դարձ-
նում նրա խոսքի թերություններին: Այդ իսկ պատճառով էլ ծնողի իրազեկված լի-
նելը երեխայի զարգացման, նրա խնամքի, խնդրի շտկման վերաբերյալ կօգնեն 
ճիշտ զարգացնելու ու դաստիարակելու կակազող երեխային:  

Մասնագիտական գրականության և պրակտիկայի տվյալները փաստում են, 
որ բազմաթիվ թերապևտիկ-առողջական և շտկողազարգացնող խնդիրների լուծ-
ման համար անհրաժեշտ է բարենպաստ և բարեհարմար պայմանների ստեղծու-
մը: Զարգացման այս կամ այն շեղումների, այդ թվում և կակազության հաղթա-
հարման կարևոր և նշանակալի պայմաններից է ընտանիքը [2, 3, 10]:  

 Ներկայումս ողջ աշխարհում առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում 
ընտանիքի դերին: Դա բացատրվում է նախևառաջ ընտանիքի առաջնահերթ 
դերով երեխաների զարգացման, դաստիարակման, սոցիալական ներառման և 
սոցիալիզացիայի հարցում: Ընտանիքն իր յուրահատուկ ազդեցությունների ուժով 
և խորությամբ երեխայի պոզիտիվ զարգացման կարևորագույն գործոնը և ան-
հրաժեշտ պայմանն է: Երեխան պետք է համոզված լինի, որ իր ընտանիքում իրեն 
սիրում են, հասկանում, ընդունում: Ընտանիքում երեխայի համար չափազանց 
կարևոր է իրեն զգալ անվտանգ և պաշտպանված: 

Ընտանիքի և լոգոպեդի համատեղ աշխատանքը նպաստում է խոսքային 
խանգարումներ ունեցող երեխայի նախապատրաստմանը դպրոցական ուսուցմա-
նը: Այս խնդիրը հատկապես կարևոր է կակազություն ունեցող երեխաների համար: 
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Վերջին տարիների գիտական հետազոտությունների արդյունքները, նաև 
մանկավարժության, հոգեբանության, սոցիոլոգիայի բնագավառներում ձեռքբեր-
ված փորձը նպաստեցին ընտանեկան պայմաններում զարգացման շեղումներով, 
այդ թվում և խոսքային խանգարումներով, երեխաների ուսուցման և դաստիա-
րակման միջոցների, մեթոդների և մոտեցումների էական փոփոխությանը: 

Կակազություն ունեցող երեխայի ընտանիքը բնութագրվում է երեխայի զար-
գացման հոգեֆիզիկական առանձնահատկությունների վերաբերյալ իրազեկման 
անբավարար մակարդակով, խանգարումների բարդացման կանխարգելմանն 
ուղղված պայմաններ կազմակերպելու հմտությունների և կարողությունների բա-
ցակայությամբ: 

Ընտանիքի կողմից ցուցաբերված օգնությունը էապես լրացնում է իրակա-
նացվող լոգոպեդական, մանկավարժական և այլ միջոցառումների համալիրը: 
Սակայն հայալեզու համապատասխան գրականության սակավությունը և ծնող-
ների անկարողությունը` ինքնուրույն տիրապետելու անհրաժեշտ միջոցներին, 
մեթոդներին, հնարքներին և հմտություններին, ընդհանուր առմամբ նվազեցնում 
են ընտանիքում իրականացվող դաստիարակչական, շտկողական և զարգացնող 
աշխատանքի արդյունավետությունը [5]: 

Մ.Բուռլակովան (1997, 2001), Տ.Ֆիլիչևան (1999) գտնում են, որ ծնողներին 
ցուցաբերվող օգնության շնորհիվ կարելի է առավելագույնս գրագետ կազմակեր-
պել այնպիսի պարապմունքներ ու խաղեր, որոնց միջոցով երեխաների խոսքը 
կդառնա համեմատաբար ազատ, սահուն և արտահայտիչ, իսկ հնչարտաբերու-
մը` գրագետ: 

Կակազություն ունեցող երեխաների խաղերի կազմակերպումը տնային 
պայմաններում պահանջում է որոշակի կանոնների իմացություն: Շտկողազար-
գացնող աշխատանքը, ուղղված ընտանեկան պայմաններում կակազության բար-
դացման կանխարգելմանը, էլ ավելի արդյունավետ կլինի այդ կաննոների կիրառ-
ման դեպքում: 

Նշենք այդ կանոններից մի քանիսը [9]:  
1. Խաղը երեխային պետք է հաճույք պատճառի: Մի՛ ստիպեք երեխային 

խաղալ, փոխարենը ստեղծեք այնպիսի պայմաններ, որ նրա մոտ առաջանա 
հետաքրքրություն, դրսևորվի ստեղծագործական և իմացական ակտիվություն: 

2. Հարստացրեք երեխայի խաղը նոր բովանդակությամբ և կանոններով, հե-
քիաթի կամ պատմվածքի ընթերցմամբ, մոդելների պատրաստման միջոցով, և 
թող երեխաները ստեղծեն նոր խաղեր, կատարեն նոր դերեր: 

3. Խաղում ստեղծված միջավայրը պետք է լինի անկաշկանդ: Մի´ զսպեք 
երեխայի շարժողական ակտիվությունը, թո՛ւյլ տվեք նրան ցատկել, վազել, նստել 
հատակին և այլն: 

4. Սխալ է երեխաներին պարտադրել խաղի ընթացքում կիրառել այդ խաղի 
համար նախատեսված նյութերն ու առարկաները: Ցանկալի է, որ խաղային պա-
րագաները երեխաներն ինքնուրույն և սեփական նախաձեռնությամբ պատրաս-
տեն: 

5. Գովե՛ք երեխային, հատկապես եթե նա առաջին անգամ հաջողությամբ 
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յուրացրել է գործողությունները կամ պատասխանատու դերը: 
6. Ուսումնասիրեք, վերլուծեք, թե ինչպես է երեխան կատարում խաղի կա-

նոնները, դերերը, խաղային գործողությունները: Գրի՛ առեք նրա ձեռքբերումները, 
անհաջողություններն ու հիասթափությունները, որպեսզի կարողանաք օգնել 
նրան յուրացնելու խաղային վարքն ընդհանուր առմամբ: 

Ընտանեկան պայմաններում կազմակերպվող դիդակտիկ խաղերի ընթաց-
քում կարգավորվում է կակազություն ունեցող երեխաների խոսքի տեմպը, հնչե-
ղությունն ու արտահայտչականությունը, կատարելագործվում է հնչարտադրու-
թյունը, հարստանում բառապաշարը: Այս համատեքստում անհրաժեշտ է 
կարևորել նաև երաժշտական-դիդակտիկ խաղերը կակազություն ունեցող երե-
խաների հետ շտկողազարգացնող աշխատանքի ընթացքում: Նման խաղերի ըն-
թացքում ծնողի խնդիրն է թուլացնել լարվածությունը և զարգացնել հաղոր-
դակցվելու ցանկությունը: 

Կակազություն ունեցող երեխաների մոտ հաճախ նկատվում են զանազան 
շեղումներ շարժողական ոլորտում: Ուստի այս երեխաների համար չափազանց 
կարևոր են նաև շարժական խաղերը: Շարժական խաղերի ընթացքում նրանք 
կատարելագործում են անհրաժեշտ շարժումները, փորձում մասնակցել խմբային 
խաղերին: Հատկապես նշանակալի են այն շարժական խաղերը, որոնք 
ուղեկցվում են խոսքով: Լոգոպեդական պրակտիկայում այդպիսի խաղերը հայտ-
նի են «լոգոպեդական ռիթմիկա» անվանումով: Խոսքով ուղեկցվող շարժական 
խաղերը նպաստում են կակազություն ունեցող երեխաների ճիշտ շնչառության, 
ձայնի և հնչարտադրության զարգացմանը, ինչպես նաև շարժումների տեմպի 
համադրմանը խոսքին:  

Ընտանեկան պայմաններում կակազություն ունեցող երեխաների հետ ան-
հրաժեշտ է կազմակերպել նաև ստեղծագործական խաղեր: Այս խաղերի առանձ-
նահատկությունն այն է, որ այսպիսի երեխաներին ընձեռվում է հնարավորու-
թյուն առավելագույնս արտահայտելու սեփական մտքերը, գիտելիքները, երևա-
կայելու, արտահայտելու տպավորությունները՝ շրջապատող իրականության վե-
րաբերյալ: 

Ստեղծագործական խաղերի շարքում հատուկ տեղ են զբաղեցնում սյուժե-
տադերային խաղերը: Եթե պատրաստի ներկայացում-խաղերում կակազող երե-
խան սովորում է խոսել` օգտվելով պատրաստի տեքստից, ապա սյուժետադերա-
յին խաղերում նրա ինքնուրույն խոսելու անհրաժեշտությունը բավական մեծա-
նում է: Այս խաղերում երեխաներն ընդհանրացնում են սեփական փորձն ու 
տպավորությունները, սովորում օգտվել ճիշտ խոսքից ամենատարբեր կենցա-
ղային պայմաններում: 

Կակազություն ունեցող երեխաները սովորաբար անհամարձակ են, ճնշված 
սեփական արատի գիտակցումից, ուստի սյուժետադերային խաղերը կարող են 
կարգավորել նրա փոխհարաբերությունները շրջապատի հետ և առաջացնել սե-
փական ընդունակությունների և խմբում սեփական դերի ճիշտ գնահատման զգա-
ցում: Խաղում արտացոլելով սեփական գործունեությունը` կակազող երեխան 
մարզում է խոսքն ու վարքը այն իրադրություններում, որոնք իրեն չափազանց 
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հարազատ են և անհրաժեշտ: 
Լոգոպեդները խորհուրդ են տալիս ծնողներին տնային պայմաններում սյու-

ժետադերային խաղերը կիրառել միայն այն դեպքերում, երբ նրանք վստահ են, որ 
երեխան ի վիճակի է ազատ պատասխանելու հարցերին, ինքնուրույն հարցեր 
տալու, վերապատմելու պարզ տեքստեր: Սկզբում առաջատար դերը ծնողը պետք 
է վերցնի իր վրա: Նա կազմակերպում է խաղը, հարցեր է առաջադրում: Աստիճա-
նաբար խաղի դերերը փոխվում են` կախված երեխայի ազատ խոսելու ընդունա-
կությունից: Հետագայում երեխաներն ինքնուրույն են կազմակերպում խաղը, 
հանդես են գալիս առաջնորդի դերում, գնահատում են խաղի արդյունքները, իսկ 
ծնողն ուղղորդում և վերահսկում է խաղի ընթացքը: 

Նշենք, թե ինչ նշանակություն ունի խաղը կակազություն ունեցող երեխայի 
համար [6]: Խաղում՝ 

1. տեղի է ունենում երեխաների խոսքային հմտությունների ու վարքի մար-
զում և ամրապնդում, 

2. երեխան սովորում է կիրառել նոր ձեռքբերված խոսքային հմտություն-
ներն առօրյայում, 

3. երեխան ձեռք է բերում տարբեր խոսքային իրադրություններում ճիշտ 
ինքնադրսևորման հմտություններ, նրա մոտ դաստիարակվում է ճիշտ վերաբեր-
մունք ինչպես շրջապատողների, այնպես էլ սեփական Ես-ի նկատմամբ: 

Ակնհայտ է դառնում, որ կակազող երեխաների ընտանիքներին բժշկասո-
ցիալական, հոգեբանամանկավարժական և շտկողազարգացնող օգնության ցու-
ցաբերումը արդիական և հրատապ խնդիր է: Ուստի նման երեխայի ընտանեկան 
դաստիարակության հիմնական բաղկացուցիչները պետք է լինեն ծնողների՝ հա-
ջորդաբար ձեռք բերվող տեսական գիտելիքներն ու գործնական հմտությունները:  

«Տեսական գիտելիքներ» բաժնում մենք նպատակահարմար ենք գտել ընդ-
գրկել հետևյալ թեմաները. 

� կակազություն ունեցող ունեցող երեխայի հոգեֆիզիկական զարգացման 
առանձնահատկությունները, 

� կակազություն ունեցող երեխաներին հակացուցված խաղեր կամ պա-
րապմունքներ, 

� գործունեության տարբեր տեսակներում հոգեֆիզիկական լարվածության 
թուլացմանն ուղղված պայմաններ, 

� երեխաների կակազության բարդացման կանխարգելմանն ու հոգեկան 
գործունեության երկրորդային շեղումների շտկմանն ուղղված միջոցա-
ռումներ, 

� կակազություն ունեցող երեխաների նախապատրաստումը դպրոցական 
ուսուցման: 

«Գործնական հմտություններ և ունակություններ» բաժնում ընդգրկել ենք 
հետևյալ թեմաները. 

� ընտրել կակազություն ունեցող երեխաների հոգեֆիզիկական լարվածու-
թյան թուլացմանն ուղղված խաղեր և վարժություններ, 

� մոդելավորել այնպիսի իրադրություններ, որտեղ երեխան կկարողանա 
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դրսևորել իր խոսքային ընդունակությունները, 
� կազմակերպել աշխատանք` ուղղված լոգոպեդի կողմից ճիշտ դրված 

խոսքի օգտագործմանը, 
� կազմակերպել կակազություն ունեցող երեխայի դպրոցական ուսուցմանը 

նախապատրաստական աշխատանքը: 
Չափազանց կարևոր տեղ ենք հատկացրել լայն տարածում գտած մեթոդին` 

իրական իրադրությունների մոդելավորմանը: Մեթոդի էությունը այն է, որ 
ստեղծվում են այնպիսի հատուկ իրադրություններ կամ հանգամանքներ, որոն-
ցում կակազություն ունեցող երեխան կկարողանա անկաշկանդ, առանց լրացու-
ցիչ լարվածության դրսևորել ինքն իրեն: Իրադրությունների մոդելավորումը են-
թադրում է դերերի բաշխում մասնակիցների միջև, որոնք սկսում են փոխգործակ-
ցել, իսկ փոխգործակցումը ենթադրում է հաղորդակցում, դատողություններ, որո-
շակի քայլեր: Այսինքն՝ իրադրությունների մոդելավորումը պահանջում է մասնա-
կիցների, այդ թվում և կակազություն ունեցող երեխայի խոսքի կիրառում: 

Չափազանց կարևոր է, որ ծնողները կակազություն ունեցող երեխայի հետ 
իրականացվող շտկողազարգացնող պարապմունքների ընթացքում, կառուցելով 
և կիրառելով տարբեր իրական իրադրություններ, հատուկ ուշադրություն դարձ-
նեն իրենց երեխաների անհատական-հոգեբանական առանձնահատկություննե-
րին: Հաճախ կակազություն ունեցող երեխաները վախենում կամ ամաչում են հա-
ղորդակցվելուց ոչ միայն օտար մարդկանց, այլև իրենց ընտանիքի անդամների 
հետ: Նման երեխաներից շատերը խուսափում են իրենց հարցը ձևակերպելուց, 
ամաչում և ձգտում են լռելու: Ուստի կակազություն ունեցող երեխայի ակտիվ մաս-
նակցությունը հատուկ մոդելավորած իրադրություններում չափազանց կարևոր է 
իրենց հաղորդակցման հմտությունների զարգացման, ինչպես նաև հասակա-
կիցների և մեծահասակների հետ փոխհարաբերություններ կառուցելու համար: 
Արդյունքում նրանք կսովորեն անկաշկանդ և հանգիստ հաղորդակցվել: Խաղային 
գործունեության ընթացքում տեղի է ունենում նման երեխաների անձնային 
շեղումների շտկում և դրա հիման վրա նաև նրանց ճիշտ խոսքի ձևավորում [10]: 

Մոդելային իրավիճակները տարբերվում են միմյանցից ինչպես բովանդա-
կությամբ, այնպես էլ բարդության աստիճանով: Առանձնացվում է բարդության 
երեք աստիճան [6]. 

� իրավիճակներ, որտեղ երեխան կատարում է գործողություններ`առանց 
խոսքի կիրառման, 

� իրավիճակներ, որտեղ երեխան և ծնողը միասին են կատարում գործո-
ղությունները` միաժամանակ օգտագործելով խոսքը, 

� իրավիճակներ, որտեղ գործողությունները կատարում են երեխան, ծնողը 
և ընտանիքի այլ անդամները , սակայն առաջատար դերը երեխայինն է: 

Ցանկացած անծանոթ իրավիճակ կարող է լրացուցիչ հոգեբանական լարվա-
ծություն ստեղծել կակազություն ունեցող երեխաների մոտ, որը թուլացնելու 
նպատակով ծնողներին խորհուրդ է տրվում իրականացնել նախապատրաստա-
կան աշխատանք հետևյալ հերթականությամբ. [9] 

● խաղի, խաղային իրավիճակի նախնական բացատրում, 
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● նախնական ծանոթացում առաջադրանքին կամ դերին, 
● խաղային իրավիճակում մասնակցություն` առանց խոսքի կիրառման, 
● լիարժեք ներառում խաղային իրավիճակում: 
Մեր կողմից առաջարկվել են իրական իրավիճակների օրինակելի մոդելներ, 

որոնք կարող են կիրառել ծնողներն ընտանեկան պայմաններում` կակազություն 
ունեցող երեխաների հետ պարապմունքների ժամանակ: Ստորև ներկայացնենք 
դրանցից մի քանիսը. 

1. Իրավիճակներ, որտեղ երեխան կատարում է գործողություններ`առանց 
խոսքի կիրառման: 

● Ծնողը հանգիստ, մեղմ ձայնով և խոսքի դանդաղ տեմպով` առաջնորդվե-
լով լոգոպեդի խորհուրդներով, առաջարկում է երեխային զբաղվել գունավոր մա-
տիտներով կամ ջրաներկերով նկարչությամբ ամենատարբեր թեմաներով` տար-
վա եղանակ, մեր ընտանիքը, կենդանաբանական այգի, սիրելի խաղալիք: 
Կարևոր է, որ երեխան հնարավորինս չխոսի կամ քիչ խոսի: Այդ նպատակով ծնո-
ղը կարող է նրան ասել, որ երեխայի սիրելի խաղալիքը քնել է և խոսելու դեպքում 
նա կարող է արթնանալ: Հաջորդ անգամ կարելի է երեխայի հետ «սուզվել» օվ-
կիանոսի հատակը`խոսելու դեպքում ջուրը կլցվի բերանի և քթի մեջ: Սովորաբար 
երեխաներն անմիջապես ընկալում են իրավիճակը և չեն խախտում խաղի պայ-
մանները: 

● Ծնողն առաջարկում է երեխային զբաղվել պլաստիլինի ծեփով որևէ սիրե-
լի հեքիաթային հերոսի, կենդանու թեմայով և այլն: 

● Երեխային առաջարկվում է ծնողի կողմից ընտրված մանկական կինո- 
կամ մուլտիպլիկացիոն ֆիլմի համատեղ դիտում: Ֆիլմն ընտրվում է լոգոպեդի 
խորհրդով` հանգիստ, անկաշկանդ բովանդակությամբ: Դիտման ընթացքում ծնո-
ղը դանդաղ, հանգիստ ձայնով մեկնաբանում է ֆիլմի բովանդակությունը: 

2. Իրավիճակներ, որտեղ երեխան և ծնողը միասին են կատարում գործողու-
թյունները` միաժամանակ օգտագործելով խոսքը: 

● Ծնողն առաջարկում է երեխային զբաղվել նկարչությամբ, նկարների գու-
նավորմամբ, ծեփով, նա հանգիստ և դանդաղ ձայնով անընդհատ հարցեր է տա-
լիս երեխային: Ծնողի նպատակն այն է, որ երեխան կատարի իր գործողություն-
ները` միաժամանակ կիրառելով խոսքը: 

● Մենք կարծում ենք, որ ծնողն ամեն պահի` թե´ խոհանոցում, թե´ տարբեր 
կենցաղային աշխատանքներ կատարելիս, զբոսնելիս, գնումներ կատարելիս, կա-
րող է խաղալ և աշխատել երեխայի հետ: 

● Խոհանոցում ճաշ պատրաստելիս ծնողը կարող է կառուցել տարատեսակ 
խաղեր: 

● «Օգնի՛ր ինձ և տո՛ւր այն բանջարեղենը, որն ունի կարմիր գույն, կլոր է, 
քաղցր (լոլիկ). կամ տո՛ւր ինձ այն միրգը, որը դեղին է, երկար, քաղցր և փափուկ 
(բանան) և այլն»: 

● «Արի՛ վերցնենք մրգեր աղցան պատրաստելու համար: Վերցնենք կար-
միր, կլոր խնձորը և բաժանենք մի քանի մասի: Տեսնո՞ւմ ես, մի միրգը (ամբողջ) 
մենք բաժանեցինք մասերի, իսկ հիմա միացնենք մասերն իրար. ստացվեց մի ամ-
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բողջ խնձոր:» 
Ակնհայտ է, որ խաղն իրականացնելու համար հատուկ ժամանակ և ջանքեր 

գործադրելու կարիք չկա և այս կարճ ժամանակահատվածում երեխան կարող է 
սովորել «միրգ, բանջարեղեն» հասկացությունները: 

Նման եղանակով կարելի է կազմակերպել բազմաթիվ խաղեր: 
Երեխայի հետ խաղալիքները հավաքելիս կարելի է որոշել, թե որ կենդանի-

ներն են ընտանի, որոնք՝ վայրի, որ կենդանին որտեղ է ապրում, կամ ինչ են սի-
րում ուտել նրանք. 

● շուն – ընտանի կենդանի է, մարդու հավատարիմ ընկերն է, սիրում է 
ուտել ոսկոր, միս, 

● արջ – վայրի կենդանի է, ապրում է անտառում, սիրում է ուտել մեղր, մոշ, 
հաղարջ, 

● կով – ընտանի կենդանի է, ամռանն ուտում է թարմ խոտ, ձմռանը` չորա-
ցած: Կովը մարդուն կաթ և միս է տալիս, կաթից մարդը պատրաստում է կարագ, 
պանիր: 

3. Իրավիճակներ, որտեղ գործողությունները կատարում են երեխան, ծնողը 
և ընտանիքի այլ անդամները , սակայն առաջատար դերը երեխայինն է:  

● Ծնողն առաջարկում է երեխային որևէ դերային խաղ քույրերի և եղբայր-
ների հետ: Խաղի սյուժեն կարող է առաջարկել ծնողը, սակայն դերերը պետք է 
բաշխի կակազություն ունեցող երեխան: Ցանկալի է, որ իր համար նա ընտրի 
գլխավոր դերերից մեկը` սեփական ցանկությամբ, կամ լինի խաղ վարողը: Այս 
դեպքում չափազանց կարևոր է, որ երեխան կենտրոնացնի իր ուշադրությունը ոչ 
թե սեփական խոսքի, այլ կատարվող գործողությունների վրա: 

Անկաշկանդ խոսքի պարտադիր պայմաններից է մկանային և հուզական 
լարվածության թուլացումը: Կակազող երեխաների մեծ մասը խոսքային հաղոր-
դակցման ընթացքում ունենում են տագնապի, վախի, անվստահության զգացում: 
Ցանկացած, նույնիսկ աննշան սթրեսային իրավիճակ կարող է խոցելի դառնալ 
նրանց նյարդային համակարգի համար, առաջացնել նյարդային և մկանային լար-
վածություն և խորացնել կակազության արտաքին դրսևորումները: 

Հայտնի է, որ կակազություն ունեցող երեխաները անկաշկանդ են խոսում, 
երբ նրանք հանգիստ են: Իսկ հանգիստ վիճակը հիմնականում ապահովվում է 
ընդհանուր մկանային թուլացմամբ: Ինքնուրույն թուլացնել մկանները, այսինքն՝ 
ձերբազատվել լրացուցիչ լարվածությունից կարելի սովորել այն դեպքում, երբ 
մշտապես և գիտակցաբար վերահսկվում է այդ մկանների գործունեությունը: 
Մկանային համակարգի կամայական թուլացման կարողություններն ու հմտու-
թյունները կարելի է ձեռք բերել հատուկ վարժությունների օգնությամբ: Շնորհիվ 
այդ վարժությունների` այսպիսի երեխաները կարող են սկզբում զգալ մկանների 
ուժեղ լարվածություն, այնուհետև դրանց թուլացում: Այդ նպատակով ծնողներին 
առաջարկում ենք վարժությունների համալիր` ուղղված ձեռքերի, ոտքերի, մարմ-
նի, վզի, հնչարտաբերման օրգանների մկանների թուլացման: Այսպիսով՝ ընտա-
նեկան պայմաններում իրական խաղային իրավիճակների մոդելավորումը՝ 
ուղղված երկրորդային հոգեբանական շեղումների (ագրեսիվություն, նյարդայնու-



– 289 – 

թյուն, մեկուսացում և այլն) շտկմանը, ինչպես նաև օրգանիզմի, այդ թվում և խոս-
քային ապարատի մկանային լարվածության թուլացման վարժությունների հա-
մալիրը կարևոր օղակ են ողջ լոգոպեդական աշխատանքի համալիրում:    

Ընտանեկան պայմաններում կակազություն ունեցող երեխաների իմացա-
կան ոլորտի (ուշադրության, հիշողության, մտածողության և այլն) զարգացմանն 
ուղղված խաղերը և հանձնարարությունները պետք է համապատասխանեն երե-
խայի տարիքին: 

Մեր կողմից ընտրվել, համակարգվել և հարմարեցվել են ավագ նախադպրո-
ցական տարիքի երեխաների համար նախատեսված ստորև ներկայացված խաղե-
րը, որոնք կարող են ծառայել որպես նմուշօրինակներ: 

•  «Ի՞նչը ավելացավ» խաղը, որի ընթացքում երեխայի առջև դրվում են 
նկարներ (4-5 հատ), լոգոպեդը երեխայի հետ միասին դիտում և անվանում է այդ 
նկարները, այնուհետև երեխան պետք է փակի աչքերը (կամ շրջվի), որի ընթաց-
քում դրված նկարների շարքում ավելացվում է 1 (կամ 2) նկար, երեխան պետք է 
աչքերը բացի (կամ շրջվի) և ասի, թե ինչն (ինչերն) է ավելացել: 

•  «Ի՞նչն է փոխվել» խաղի ընթացքում երեխային ցույց է տրվում օրինակ-
նկար, որտեղ պատկերված է, որ տիկնիկը գնում է դպրոց, երեխան պետք է 
ուշադիր դիտի նկարը, որից հետո այդ նկարը պահում ենք և երեխայի առջև դնում 
ենք մեկ այլ նկար, որտեղ միայն փոխված են տիկնիկի աչքերի գույնը և տիկնիկի 
պայուսակի վրայի նախշը: Երեխան պետք է ուշադիր նայի և ասի (կամ ցույց տա), 
թե ինչն է փոխվել: 

•  «Գտի՛ր» խաղի ժամանակ երեխային ցույց է տրվում նկար, որտեղ պատ-
կերված են բազմաթիվ առարկաներ, այդ թվում` նաև գնդակ, լոգոպեդը երեխային 
հրահանգ է տալիս. «Ուշադիր նայի՛ր և նկարների միջից գտի՛ր գնդակը»: 

•  «Ցո՛ւյց տուր բոլոր կատուներին» խաղի ընթացքում երեխայի առջև դրված 
է նկար, որտեղ պատկերված են կատուներ, որոնք «թաքնված են» սեղանի տակ, 
ծառի հետևում, տանիքում և այլուր: Երեխան պետք է գտնի և ցույց տա բոլոր կա-
տուներին` ըստ հրահանգի: 

•  «Նկարիչը շփոթվել է»: Երեխայի առջև դրված են նկարներ, որտեղ պատ-
կերված առարկաները «սխալ տեսք» ունեն: Այսպես, օրինակ, նապաստակն ունի 
փոքրիկ, կլոր ականջներ, փիղն ունի փոքրիկ, կլոր կնճիթ, դուռը չունի բռնակ և 
այլն: 

Խաղերի կազմակերպումն ընտանիքում չափազանց կարևոր է այն առումով, 
որ խաղին մասնակցում են ընտանիքի բոլոր անդամները: Կարելի է միասին ընտ-
րել խաղը, մի փոքր խոսել նրա մասին, ծանոթանալ կանոններին, և, եթե կան հա-
մապատասխան նյութեր խաղն իրականացնելու համար, լավ կլինի` երեխան 
նախօրոք ծանոթանա դրանց: Եթե չկան համապատասխան նյութեր, կարելի է 
պատրաստել դրանք տանը միասին: Եթե խաղի համար անհրաժեշտ է տարբեր 
կենդանիների հագուստ, երեխան ծնողների հետ կարող է պատրաստել ստվա-
րաթղթե դիմակներ, հագուստ, մեկ այլ խաղի համար «կախարդական փայտիկ-
ներ» և այլն: 

Կարևոր է նաև երեխայի հետ միասին ստեղծել համապատասխան միջա-
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վայր խաղի իրականացման համար: Օրինակ՝ «Վարսավիր» խաղի համար ծնողը 
կարող է երեխային օգնել դասավորել խաղի համար նախատեսված պարագանե-
րը (սանր, մկրատ, հայելի, վարսահարդարիչ, գոգնոց և այլն): 

Այսպիսով, յուրաքանչյուր ծնող կարող է իր երեխայի հետ միասին ստեղծել 
խաղերի շարք, որը նրանք կարող են խաղալ յուրաքանչյուր պահի` ուտելիս, 
հագնվելիս, զբոսնելիս, քնելիս և այլն: Յուրաքանչյուր խաղ, իհարկե, կարող է են-
թարկվել փոփոխությունների` ըստ երեխայի նախասիրությունների, տարիքի և 
զարգացման անհատական առանձնահատկությունների: 

 
 
 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: заикающийся ребенок, игровая деятельность, логопедичес-
кая работа, коррекционно-развивающая работа, модельные ситуации, домашние 
игры, теоретические знания и практические умения родителей 

В статье показана роль игры как ведущего вида деятельности в развитии речи 
заикающегося ребенка дошкольного возраста. Представлены образцы игр, предназ-
наченных для детей дошкольного возраста, страдающих заиканием, а также спе-
циальные средства и методические указания для формирования и развития у роди-
телей специальных теоретических знаний и практических умений по организации 
и проведению этих игр с заикающимися детьми дошкольного возраста в домашних 
условиях. 

    
    
    

The Role and SThe Role and SThe Role and SThe Role and Significance of the ignificance of the ignificance of the ignificance of the GGGGameameameame    
in Correcting the Sin Correcting the Sin Correcting the Sin Correcting the Stuttuttuttuttering tering tering tering PPPPreschoolerreschoolerreschoolerreschooler    

                            Grigoryan ZaruhiGrigoryan ZaruhiGrigoryan ZaruhiGrigoryan Zaruhi    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: a stuttering child, gaming activity, logopedic work, corrective-
developing means, model situations, theoretical knowledge and practical skills of parents 

The article shows the role of the game as a leading activity in the development of 
speech of a preschool age stuttering child. There are presented samples of games 
intended for preschool children suffering from stuttering, as well as special tools and 
methodological instructions for parents that form and develop special theoretical 
knowledge and practical skills in organizing and conducting these games with stuttering 
preschool children at home. 
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««««ՍասնաՍասնաՍասնաՍասնա    ծռերծռերծռերծռեր» » » » էպոսիէպոսիէպոսիէպոսի    գաղափարականգաղափարականգաղափարականգաղափարական    բովանդակությունըբովանդակությունըբովանդակությունըբովանդակությունը    
թեմայիթեմայիթեմայիթեմայի    ուսուցումըուսուցումըուսուցումըուսուցումը    

ԴանիելյանԴանիելյանԴանիելյանԴանիելյան    ԱնահիտԱնահիտԱնահիտԱնահիտ    
    

Հանգուցային բառեՀանգուցային բառեՀանգուցային բառեՀանգուցային բառեր.ր.ր.ր. ժողովուրդ, դյուցազնավեպ, գաղափար, ազատություն, 
հայրենասիրություն, անմահություն 

«Սասնա ծռեր»    էպոսից և նրա գրական մշակումներից հատվածներ 
աշակերտները միջին դասարաններում արդեն անցել են  և ծանոթ են նյութին: 

10-րդ դասարանում էպոսի ավելի խորացված ու համակողմանի ուսումնա-
սիրությունը հնարավորություն է տալիս ավելի շատ ուշադրություն դարձնելու 
նրա գաղափարական բովանդակությանը, բացահայտելու ժողովրդական այս հո-
յակերտ կոթողի նյութը, վեր հանելու նրա ասելիքի հիմնահարցերը, դաստիարա-
կելու աշակերտներին դյուցազնավեպի ոգով:  

Չնայած էպոսի գաղափարական բովանդակության ուսուցմանը առանձին 
ժամ ենք հատկացնում, սակայն այն անցնելիս առաջին ժամից իսկ աշակերտների 
հետ հանգամանորեն, շերտ առ շերտ բացահայտում ենք գաղափարական բովան-
դակությունը՝ կապված տվյալ ժամին անցնելիք թեմայի հետ (սյուժե, կերպարնե-
րի վերլուծություն և այլն): Իսկ գաղափարական բովանդակությանը հատկացված 
ժամը հնարավորություն է տալիս նախորդ ժամերին ասվածը համակարգելու, 
նոր բացահայտումներ կատարելու և ընդհանրացման համար: 

Նախքան էպոսի գաղափարական բովանդակությունը հանգամանորեն բա-
ցահայտելը պատկերացում ենք տալիս այս ժանրի մասին, ընդհանուր գծերով 
ծանոթացնում այլ ազգերի էպոսներին: Այն հարցին, թե ինչու այսօր էպոս չի 
հորինվում, պատասխանում ենք, որ էպոս հորինվում է մարդկության մանկու-
թյան շրջանում: 

Ապա մեր էպոսի ստեղծման ժամանակաշրջանի, նրա մեջ գաղտնագրված 
գաղափարների, բարոյական սկզբունքների, մեր ժողովրդի կողմից մարդու և 
մարդկայինի մասին պատկերացումների, ժողովրդի հավաքական կենսափորձով 
վավերացված մշտնջենական արժեքների մասին ենք խոսում, շեշտում, որ այդ 
արժեքները յուրաքանչյուր դարաշրջանում ընկալվում և իմաստավորվում են յու-
րովի: 

Դասարանը կահավորում ենք էպոսի թեմաներով ստեղծված նյութերով՝ 
Հ.Կոջոյանի նկարների, Հր.Քոչարի «Սասունցի Դավիթ» արձանի վերատպություն-
ները, գրքեր (էպոսի տարբեր հրատարակություններ, գրական մշակումներ՝ Թու-
մանյանի «Սասունցի Դավիթ»-ը, Իսահակյանի «Սասմա Մհեր»-ը, Չարենցի «Սա-
սունցի Դավիթ»-ը, Հ.Օշականի «Սասունցի Դավիթ թատերգությունը»): Պատերին 
փակցված պաստառներին մեծերի խոսքերն են էպոսի մասին: Օրինակ՝ «Ոչ մի 
բանի մեջ ժողովուրդներն այնքան պարզ ու պայծառ չեն երևում, որքան էպոսում» 
(Հ. Թումանյան):  

Մինչ էպոսի ուսումնասիրության ավարտը դասասենյակի՝ էպոսին հատ-
կացված անկյունում ավելանում են աշակերտների՝ էպոսի թեմաներով արած 
նկարները, ստեղծած տիկնիկ-կերպարները: Թղթապանակների մեջ աշակերտնե-



– 293 – 

րը հավաքում են իրենց գրած ռեֆերատները, շարադրությունները, մտքերը, բա-
նաստեղծություններն էպոսի թեմաներով: Աշակերտների մի խումբ էլ աշխատում 
է էպոսից իրենց ընտրած հատվածի բեմականացումը պատրաստելու համար: 
Կատարվում են այլ աշխատանքներ ևս: 

Կարևորում եմ «Սասնա ծռեր» դյուցազներգության նյութի, ստեղծման ժա-
մանակաշրջանի, ուսումնասիրողների կարծիքների մասին գիտելիքներ տալն 
աշակերտներին: 

Քանի որ աշակերտները նախօրոք՝ ամռան ընթացքում, կարդացել են էպոսը, 
իրենց տետրերում նշումներ են կատարել, անդրադարձել կերպարներին, համա-
ռոտ ներկայացրել նրանց, նախորդ դասարաններում էլ հատվածներ են անցել 
էպոսից, հանձնարարվում է ստեղծել էպոսի տետր, որտեղ կատարում են տարբեր 
աշխատանքներ: Օրինակ՝ որպեսզի ստուգեմ՝ արդյոք կարդացել են էպոսը, դի-
մում եմ տարբեր մեթոդների: Հանձնարարում եմ էջը ուղղահայաց բաժանել երկու 
մասի: Տալիս եմ առաջադրանք՝ համեմատել հին և նոր էպոսները, ապա գրել ընդ-
հանրությունները (Վենի դիագրամ մեթոդ): Հին էպոս ենք պայմանականորեն հա-
մարում ժողովրդական բանահյուսությունից մեր անցած նախորդ նյութերը՝ Գող-
թան երգերը, առասպելները՝ ամբողջացրած «Վիպասանք» վերնագրի տակ: Հանձ-
նարարում եմ համեմատել հին և նոր էպոսներում ժողովրդական մտածողության 
դրսևորումները և այլն: Աշակերտները հիմնականում կարողանում են ար-
տահայտել իրենց մտքերը: 

Ապա աշխատում եմ ընդլայնել նյութի մասին աշակերտների իմացության 
շրջանակները: 

«Մեր էպոսը հայ ցեղի ապրած կյանքի և հոգեկան կարողությունների հոյա-
կապ գանձարանն ու իր մեծության անհերքելի վկայությունն է աշխարհի առջև» 
(Հ.Թումանյան): 

Էպոսի գաղափարական բովանդակությունն ուսումնասիրելիս խնդիր եմ 
դնում աշակերտների մեջ դաստիարակել այն ներկայացնող հիմնական տարրե-
րը՝ ազնվություն, հայրենասիրություն, բարձր բարոյականություն: Աշխատում եմ 
զարգացնել նրանց ազգային մտածողությունը, պետականության նկատմամբ 
ունեցած վերաբերմունքը: 

«Սասնա ծռեր»-ը մի ամբողջ համակարգ է, որը կրթում, դաստիարակում է 
մի ամբողջ ժողովրդի: 

Քանի որ էպոսի ուսուցումը նախատեսված է 10-րդ դասարանում, և քանի որ 
պատանիներն ավելի շատ են հակված ինքնուրույնության, ուստի աշխատում եմ 
պատրաստի մեկնաբանություններ և գաղափարներ չտալ, այլ իրենց՝ աշակերտ-
ների միջոցով բացահայտել էպոսի գաղափարական բովանդակությունը: 

Գիտենք, որ մեր ազգի՝ իբրև տեսակի գոյության հիմքը հայրենասիրությունն 
է, որը լավագույնս դրսևորվում է էպոսում: Հայրենասիրությունն էպոսի կերպար-
ների համար առիթից առիթ ի հայտ եկող երևույթ չէ: Դա նրանց առօրյա կեցու-
թյան ձևն է և դրսևորվում է նրանց բոլոր արարքներում՝ օտար զավթիչների դեմ 
մղած կռվում, երկրի շենացմամբ զբաղվելիս, հասարակական անարդարություն-
ների դեմ պայքարում, հանուն ընտանեկան ավանդույթների պահպանման գոր-
ծունեության ժամանակ, նույնիսկ բարկության և կամ քնարական տրամադրու-
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թյան պահերին: Բոլոր դեպքերում նրանք չեն կորցնում իրենց մարդկային կեր-
պարը. արդարամիտ են, վեհանձն, մանկական մաքուր պարզությամբ, բռնության 
դեմ՝ անողոք: 

Սասնա դյուցազունների չորս սերունդներն էլ բնութագրվում են հայրենիքին 
ու ժողովրդին անձնուրաց ու անմնացորդ նվիրվածությամբ, նվաճողների և բռնա-
կալների նկատմամբ հետևողական վճռականությամբ մղած պայքարով: Հազա-
րամյակներ շարունակ անհավասար մաքառումների մեջ սեփական գոյության 
իրավունքը հաստատելու համար մղած պայքարն են ներկայացնում նրանք՝ պահ-
պանելով մեր ազգային արժեքները, որոնք ժամանակի ընթացքում փոխում են 
իրենց ձևը, բայց բովանդակությունը նույնն է մնում: 

Հատկապես Սասունցի Դավթի կերպարի միջոցով սիրելի հերոսի սխրագոր-
ծությունները պատկերելիս ժողովուրդը ազատություն է տալիս իր երևակայու-
թյանը, հիպերբոլիկ պատկերներով պանծացնում նրան: Իսկ բռնակալ Մելիքին և 
նրա կամակատարներին սպանիչ ծաղրով է ներկայացնում: 

Ասվում է, որ մեր էպոսում ամրագրված արժեքները դեռևս պահպանում են 
իրենց կենսունակությունը (վկան՝ ապրիլյան քառօրյա պատերազմը): Հետևու-
թյուն են անում, որ այսօր ինչ կատարվում է, էպոսի մեջ դրա հիմքը կա: Բերում են 
օրինակներ: 

Համեմատում են դրական և բացասական կերպարներին՝ 
● ուժի տեսակետից (Դավիթ և Մելիք), 
● երդմանը հավատարիմ լինելու տեսակետից (Արմաղան, ապա՝ Խալիֆ և 

Մելիք): 
Իրենք են առաջարկում համեմատության այլ հիմքեր և տալիս պատասխան-

ներ: 
Խոսում ենք մեր հերոսների նկատմամբ վերաբերմունքի մասին (էպոսում, 

այսօր): 
Նկատում ենք, որ կա միտում՝ մեր մեջ եղած ուժեղին թուլացնելու: 
Էպոսից Խանդութի երկրպագուների կողմից Դավիթին խմեցնելով թուլաց-

նելու օրինակն են բերում, այլ օրինակներ՝ մեր պատմությունից և այսօրվա իրա-
կանությունից: 

Էպոսի գաղափարական գծերից է ազատասիրությունը: Այնտեղ ազատու-
թյունը ներկայացվում է որպես բնական իրավունք ամեն մի մարդու համար: 

Հերոսները, պաշտպանելով իրենց ազատությունը, ուրիշներին չեն զրկում 
այդ իրավունքից: Սասունում բոլորը հավասար են և ազատ: Իրենց համար հա-
տուկ կարգավիճակ մարդկային որևէ խմբում (ընտանիք, ազգակիցներ, համերկ-
րացիներ և այլն) չեն էլ գիտակցում, ուր մնաց՝ պահանջեին: Նրանք ազատ էին ու 
վեր մարդկանց ստեղծած արհեստական օրենքներից: 

Աշակերտներին առաջարկում եմ կարծիքներ փոխանակել ազատության 
մասին այսօրվա պատկերացումների շուրջ: 

Գաղափարական բովանդակության գծերից է պետականության նկատմամբ 
ունեցած վերաբերմունքը, որը մեր էպոսում կարևորվել է և դրսևորվել տարբեր 
հերոսների արարքներում և խոսքերում: Օրինակ՝ Ծովինարը Խալիֆին հարցնում 
է, թե նրանց երկրում կարգ, օրենք չկա՞, որ հղի կնոջն ուզում են սպանել: Ձենով 
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Օհանը Դավիթին ասում է. «Եթե մենք մեր դրած օրենքը չպահենք….»։ Կամ, 
ասենք, Քեռի Թորոսի օրինակը. Սասնա բոլոր հերոսները մեռան, Քեռի Թորոսը 
չմեռավ, իսկ երբ Փոքր Մհերը մնաց անժառանգ և անմահ (հայրական անեծքը 
գործեց), Քեռի Թորոսը «կսկծու» մեռավ (որովհետև պետականությունն էլ չէր շա-
րունակվելու): Աշակերտները բերում են այլ օրինակներ ևս: Սակայն շեշտվում է և 
այն, որ մեր ժողովրդի իդեալները մարմնավորող դյուցազունները անտարբերու-
թյամբ և արհամարհանքով են վերաբերվում իշխանական դիրքին և թագավորա-
կան գահերին: Նրանցից յուրաքանչյուրը կանգնում է թագավոր դառնալու հնա-
րավորության առաջ, նույնիսկ բոլորին առաջարկվում է այդ, սակայն բոլորն էլ 
մերժում են նման հնարավորությունը: Նրանք պայքարում են ժողովրդի շահի հա-
մար, իրենց համարում են նրա մի մասնիկը. 

 Բա մենք Սասնա տնեն չե՞նք, 
 Չէ՛, մենք Սասնա տնեն ենք…[3, 42]: 
Նրանք անմնացորդ սիրով ու հոգատարությամբ են կապված ժողովրդին: 

Ժողովրդասիրությունը էպոսի ոչ միայն տղամարդ, այլև կին հերոսներին բնորոշ 
հատկանիշ է: Էպոսն սկսվում է Ծովինարի անձնազոհ արարքով: Հայրենասեր և 
ժողովրդասեր հերոսուհին կատարում է իր ընտրությունը. 

Ես մեկ ջան եմ, երթամ, կորսըվիմ, 
Քանց մեր Հայաստան երկիր ավերի, 
Էն հազար-հազար հոգիք կորուսանին [3, 42]: 
Հայրենիքի նկատմամբ պատասխանատվության զգացումն է մղում Դեղձուն 

Ծամին՝ հագնելու ամուսնու զենքն ու զրահը և պաշտպանելու Սասունը: Արմա-
ղանը երդմնազանց է լինում, իր մահվան գնով Սասնա տանը ժառանգ է թողնում: 

Նույն նպատակով, բայց ոչ թե սիրո թելադրանքով, այլ սեփական երկրի շա-
հի համար Իսմիլ Խաթունը նենգությամբ Մեծ Մհերից ժառանգ է ունենում: Նույն 
այդ շահի թելադրանքով, երբ Դավիթը սպանում է Մելիքին, հարազատ որդու 
դիակի առաջ Իսմիլ Խաթունը առաջարկում է նրան տեր կանգնել Մելիքի կնոջն 
ու երկրին: 

Մեր ժողովուրդը միջնադարում անգամ լուսավոր հայացք է ունեցել կնոջ 
նկատմամբ՝ նրան վերապահելով ոչ միայն տղամարդուն հավասար իրավունք-
ներ, այլև պարտականություներ: Էպոսում հայ կանայք համարձակ են, ինքնու-
րույն: Խանդութն ու Գոհարը մենամարտում են իրենց փեսացուների հետ նրանց 
ուժը ստուգելու համար: 

Սիրուց Դավիթի հետևից ոտաբոբիկ վազող Խանդութը մի ավելորդ համբույ-
րից վիրավորվում, հարվածում է սիրած տղամարդուն և ասում. 

– Դու քո հոր կտրիճն ես, ես՝ իմ: 
Արժանապատվության բարձր զգացողությամբ են օժտված մեր էպոսի դրա-

կան կերպարները: Միայն ազնիվ մարդիկ կարող են արժանապատիվ վարք 
դրսևորել: 

Էպոսի գաղափարական գծերից է ազնվությունը: Ազնվությունը նպատակին 
հասնելու ուղիղ ճանապարհն է մեր հերոսների համար: Նրանք ազնիվ ու անկեղծ 
են և՛ իրենք իրենց, և՛ այլ մարդկանց հետ հարաբերություններում: Ազնվությունից 
է ծնունդ առնում նրանց մարդասիրությունը: Էպոսում բազմաթիվ են օրինակնե-
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րը, որոնք գտնում են և ներկայացնում աշակերտները: 
Մեր ազնիվ հերոսը՝ Դավիթը, քնած Մելիքի վրա զենք չի բարձրացնում, 

արթնացնում է, որ կռվեն: Համեմատում ենք ադրբեջանցի Սաֆարովի՝ կացնով 
քնած մարդուն սպանելու զազրելի արարքի հետ, հետևություներ անում: 

Ազնիվ աշխատանքով են ապրում մեր էպոսի հերոսները: Սասունում չկար 
մարդու շահագործում մարդու կողմից: Երբ աշխատավոր մարդիկ լսում են, որ 
Սասունում հարկ ու տուրք չեն վերցնում, բոլոր կողմերից գնում են այնտեղ: 

Սասնա դյուցազունները վերացնում են հարկերը, ոչնչացնում կողոպտիչնե-
րին, իսկ կողոպուտը վերադարձնում ժողովրդին: Նրանցից ոչ մեկի մտքով ան-
գամ չի անցնում նույնիսկ պարտված թշնամու ունեցվածքին ձեռք տալ: Դավիթը 
Մելիքին սպանելուց հետո նրա զորքին ազատ է արձակում, ինքը վերադառնում է 
Սասուն՝ մի սայլի վրա դրած տանելով միայն Մելիքի ականջը՝ որպես նրա 
ոչնչացման ապացույց, ոչ թե ռազմավար: 

«Ա՜խ, երանի՝ ով մարդ կգա ու մարդ կերթա անարատ…» թումանյանական 
երազանքը էպոսում մեր ժողովուրդը մարմնավորել է Սասնա դյուցազուններից 
հատկապես Դավիթի կերպարում: Իր ազնվությամբ, անմեղությամբ, մանկական 
մաքուր պարզությամբ, արդարամտությամբ ու վեհանձնությամբ է բնութագրվում 
նա: 

Մեր դյուցազունները բնութագրվում են և փոխադարձ հարգանքով ու 
հանդուրժողականությամբ, սիրելիների նկատմամբ ջերմ հոգածությամբ ու ան-
մնացորդ սիրով: 

Խաղաղասիրությունը, խաղաղ կյանքով ապրելու գաղափարն է մեր դյուցա-
զուններին մղում պայքարելու ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլև ընդհանրապես մյուս 
ժողովուրդների համար: Էպոսում զարգանում է այն գաղափարական գիծը, որ 
ժողովուրդներն իրար նկատմամբ թշնամանք չունեն, թշնամություն հրահրողնե-
րը իշխողներն են: 

Էպոսում համամարդկային գաղափարներ են ներկայացվում. խաղաղության 
պայքարը պատերազմի դեմ, կառուցման պայքարը՝ ավերման դեմ, արդարության 
պայքարը՝ անարդարության դեմ: 

Հարուստ ու բազմազան են էպոսի գաղափարական բովանդակության այս 
կամ այն գիծը ներկայացնող օրինակները: Դրանք դուրս են գրում և ներկայաց-
նում աշակերտական խմբերը, որոնցից յուրաքանչյուրին հանձնարարվում է գա-
ղափարական բովանդակության մի գծի վերաբերյալ էպոսից բերել օրինակներ: 

Առաջարկում եմ պրոբլեմային զանազան հարցեր, օրինակ՝ 
● Սասունը հիմնում են Սանասարը և Բաղդասարը, ինչո՞ւ է հենց Դավիթը 

կոչվում Սասունցի, 
● նոր ծագող արևը կար (Մեծ Մհեր), էլ ինչո՞ւ էր պետք մայր մտնող (Փոքր 

Մհեր) արևը, 
● հողեղեն Դավթից հետո ինչո՞ւ մեր ժողովրդի վերջին հերոսը (Փոքր 

Մհերը) լույս դարձավ, 
● ժողովուրդներն իրենց մտածողությամբ նմա՞ն են, բերել օրինակներ, 
● ինչո՞ւ է Մելիքը հորի մեջ մեռնում (որովհետև չար ուժերը գետնի տա՞կ 

են): 
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Գաղափարական բովանդակությունն ուսուցանելիս շեշտում եմ, որ մեր հայ-
րենիքը մեր քրիստոնյա էությունն է, աստվածատուր մեր ինքնության կերպը, մեր 
տեսակը, որ պիտի կրենք: Հայրենիքի ոչ միայն տարածքային-նյութական ընկա-
լում պիտի ունենանք, այլև հոգևոր: Հայրենիքը մարդկանց տվյալ հանրության 
հոգևոր աշխարհի կերպն է: 

Գաղափարները, որոնք ներկայացվում են էպոսում, այն դարձնում են մեր 
ժողովրդի ինքնության վկայագրերից մեկը և մեր ժողովրդի՝ էությամբ քրիստոնյա 
լինելու ապացույցն են: 

Ինչո՞ւ ծռեր: Դասագրքում մեկնաբանված է, որ ժողովուրդն իր սիրելի հե-
րոսներին «ծուռ» է կոչել՝ նկատի ունենալով նրանց՝ սովորականից շեղված, ար-
տասովոր, խենթ, քաջազուն լինելը: Ավելացնում եմ ևս մեկը: Քանի որ մեր «ծուռ» 
հերոսները մեր ժողովրդի մարմնավորումն են, նրանց մեջ ժողովուրդը տեսել է 
ինքն իրեն՝ քրիստոնյային՝ աստվածաստեղծ մարդուն, որն ի սկզբանե շեղվեց 
աստվածադիր օրենքներից և ծռվեց (մեղք գործեց), ուստի էպոսի գլխավոր հերոս-
ները, մարդ-կատարյալների դասին պատկանելով անգամ, ծուռ են: Այսինքն՝ 
նրանք վերացական կերպարներ չեն, այլ իրական մարդիկ՝ իրենց թերություննե-
րով ու առավելություններով:  

Այս ծռերը պայքարում են չարի դեմ: Էպոսում չարի դեմ պայքարն է առաջին 
պլան մղված: Այդ չարը նվաճող, հարկապահանջ, իր իսկ ժողովրդին հարկա-
դրանքով պատերազմի տանող Մսրա Մելիքն Է: Նրան չի սիրում և իր՝ Մսրա ժո-
ղովուրդը: 

Դարեր շարունակ հայերը պետականություն չեն ունեցել: Հայապահպան-
ման անվիճելի գործոն է հայ եկեղեցու գոյությունը: Անգնահատելի է նրա դերը 
մեր ժողովրդի կյանքում: Պատահական չէ, որ գլխավոր հերոսը՝ Դավիթը, իր գոր-
ծունեությունն սկսում է՝ Մարութա սարի վանքը վերականգնելով: Խորհուրդն այս 
է. Դավիթը ոչ միայն վանքը կառուցեց, այլև վերականգնեց հավատն իր եկեղեցու 
նկատմամբ: 

Հիշենք, թե միջնադարում որքա՜ն աղանդներ կային, որոնք մեր Առաքելա-
կան եկեղեցու դեմ էին: Անգամ էպոսի գլխավոր հերոսի անունն է «Աստվածա-
շնչից»: Աստվածաշնչյան Դավիթը Աստծո կողմից նշանակված թագավոր էր, և 
հայ ժողովուրդն էլ երազում էր ունենալ մի այդպիսի արդար առաջնորդ: Հայի 
իդեալը իսկական քրիստոնյա լինելն է, և իր գլխին եկած աղետների պատճառը 
հայը փնտրում էր ոչ թե այլոց, այլ իր մեջ, իր՝ հավատ ունենալում թերանալու մեջ: 

Էպոսի ավարտը կարելի է մեկնաբանել և այս կերպ: Փոքր Մհերը զավակ չի 
ունենում: Գուցե պիտի հասկանանք, որ հայ մարդն իր ֆիզիկական էությամբ հա-
սել է կատարյալ վիճակի, այլևս նրան մարմնական, երկրային կատարելություն 
պետք չէ, և կարիք չկա նորոգվելու, նոր սերնդի մեջ ի հայտ գալու: Աստվածա-
տուր նրա նյութեղեն ձևը Փոքր Մհերի կերպարում արդեն կատարյալ է: 

Մենք կատարյալ չենք հոգևոր առումով: Ուրիշ ի՞նչ կարող է ասել Փոքր 
Մհերի հայրը, ինչպես մարդկությանը՝ մարդկության մեծ Հայրը, եթե ոչ՝ ապաշ-
խարի՛ր. գնա՛, փակվի՛ր ժայռի մեջ և սպասի՛ր: Ժայռը մեր ժայռեղեն Հայաստանն 
է: Փոքր Մհերը հայ ժողովուրդն է, որ պիտի ապրի աշխարհագրական այս կե-
տում՝ սեղմված ժայռերի մեջ, և պիտի սպասի Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը: 
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«Ցորեն դառնա քանց մասուր մի և գարի՝ քանց ընկույզ մի» արտահայտությունը 
փոխաբերական միտք է, այսինքն՝ պիտի կատարվի բոլոր քրիստոնյաների երա-
զանքը. նոր աշխարհ պիտի ստեղծվի: 

Մեր էպոսի հերոսները սերնդեսերունդ պայքարում են նախ դև-չարերի, 
ապա՝ մարդ-չարերի, վերջում՝ իր իսկ մեջ եղած չարիքի՝ իր ծուռ էության դեմ:  

Պատահական չէ, որ էպոսի ստեղծման ժամանակ (8-10-րդ դդ.) ծնվեց մեր 
հզոր հանճարը՝ Նարեկացին (10-րդ. դ.), որի գործի հիմնական գաղափարը հենց 
դա էր՝ մարդու՝ իր իսկ մեջ, ինքն իրեն դեմ մղած պայքարով, ինքնամաքրմամբ, 
ապաշխարելով կատարելագործվել և իր աստվածաստեղծ նախկին վիճակին 
հասնել: 

Պատմական հարուստ փորձ և հասուն գիտակցություն ունեցող մեր ժողո-
վուրդը դարեր շարունակ իր նվիրական խոհերն ու երազանքներն է ամրագրել 
մեր ազգային վեպի մեջ, և այն օգնել է մեզ մեր թշնամիների դեմ մղած պայքա-
րում: 

Դարեր շարունակ էպոսը կրթել է մեր ժողովրդին՝ տալով նրան կատարյալ 
մարդու իր իդեալը՝ մանկական մաքուր պարզություն (անաղարտություն), արժա-
նապատվություն, արդարամտություն, վեհանձնություն ունեցողին, որ նաև մար-
դասեր է, այլասեր, ժողովրդասեր, խաղաղասեր, ազատասեր, հայրենասեր, բարե-
կամասեր, եղբայրասեր և չարի դեմ պայքարող: Պատահական չէ սեր արմատի 
կրկնությունը: Այն քրիստոնեական մեր էությունը բնութագրող կարևոր պայման 
է: Հավատի և հույսի հետ՝ նաև սեր…. 

Մեր էպոսը մարդկության ստեղծած ամենահանճարեղ գեղարվեստական 
գործերից է: Նրա մեջ ամփոփված գաղափարները կենսունակ են այսօր և հետա-
գայում էլ կուղղորդեն մեր ժողովրդին դեպի կատարելություն: 

Աշակերտները, բացահայտելով էպոսի գաղափարական բովանդակության 
հիմնահարցերը, կունենան տեսլական՝ ինչպիսի՞ն դառնալ, դեպի ո՞ւր շարժվել: 

Չէ՞ որ մեր այսօրվա իրականությունը, մեր հեռուստահաղորդումները, մթնո-
լորտը այն բարեբեր հողը չեն, որտեղ պիտի ծլի ու աճի հայի տեսակը: Մատաղ 
սերունդը օդի պես կարիք ունի՝ սնվելու մեր ժողովրդական բանահյուսությամբ, 
մեր դասական գրականությամբ ու արվեստով: 

 
 

ԳրԳրԳրԳրականությականությականությականություուուունննն    
1. Գրական ստեղծագործություն. վերլուծության ուղիները և սկզբունքները, 

Երևան, 1983թ.: 
2. Գրիգորյան Գ., Հայ ժողովրդական բանահյուսություն, Երևան, 1980 թ.: 
3. Հակոբջանյան Ա., «Սասունցի Դավիթ» էպոսի գաղափարական բովանդա-

կության բացահայտումը («Հայոց լեզուն և գրականությունը դպրոցում», 
Երևան, 1982 թ., թիվ 1): 

4. Մկրյան Մ., Հայ հին գրականության պատմություն, Երևան, 1976 թ.: 
5. Ջուհարյան Թ., Հայ գրականության մեթոդիկա, Երևան, 1980 թ.: 
6. «Սասունցի Դավիթ. Հայ ժողովրդական հերոսավեպ», Երևան, 1981 թ.: 

 



– 299 – 

Идеологическое содержаниеИдеологическое содержаниеИдеологическое содержаниеИдеологическое содержание        
эпоса эпоса эпоса эпоса ««««Сасна ЦрерСасна ЦрерСасна ЦрерСасна Црер»»»»    и его обучениеи его обучениеи его обучениеи его обучение    

Даниелян АнаитДаниелян АнаитДаниелян АнаитДаниелян Анаит    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: народ, эпос, идея, свобода, патриотизм, бессмертие 
Изучение идеологического содержания бессмертного произведения нашего 

народа – эпоса «Сасунци Давид», дает наилучшую возможность соответствовать 
стандартным требованиям предмета «Армянская литература» 9-го класса. 

Для того, чтобы воспитать учеников в духе эпоса не только на уроках, изу-
чающих идеологическое содержание эпоса, но и на других уроках мы исследуем 
скрытые идеи, моральные принципы и самодостаточные ценности коллективного 
жизненного опыта людей. 

Изучая эпос, ученик понимает, что наши герои поколениями борятся против 
деяний зла, затем зла, которое творит человек и, в конце концов, зла, которое в нем 
самом, в его кривой сущности. И в запертой скале /в нашей скалистой земле/ само-
очищением, покаянием и самосовершенствованием армянам придется ждать транс-
формации мира (второго пришествия Христа). 
 
 

""""Sasna Tsrer" Sasna Tsrer" Sasna Tsrer" Sasna Tsrer" EEEEpic’s pic’s pic’s pic’s Ideological Content, Ideological Content, Ideological Content, Ideological Content, TTTTeachingeachingeachingeaching        
Danielyan AnahitDanielyan AnahitDanielyan AnahitDanielyan Anahit    

SummaSummaSummaSummaryryryry 
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: people, epos, idea, freedom, patriotism, immortality 
Teaching the ideological content of the immortal work of our people epic "Sasuntsi 

David" gives the best opportunity for the 9th grade to meet the standard requirements of 
Armenian literature.  

Not only for the purpose of educating the spirit of the epic in students, but also for 
the idea of ideological content, and also in the epic, we explore hidden ideas, moral 
principles and self-sufficient values of the collective life experience of people. 

Studying the epic, the pupil understands that our heroes for generations are 
struggling against the acts of evil, then the evil that man creates and, in the end, the evil 
that is in him, and his crooked soul. And in the locked rock /our rocky land/ self-
purification, repentance and self-improvement, Armenians will have to wait for the 
transformation of the world (the second coming of Christ). 
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Կրտսեր դպրոցականի բառապաշարիԿրտսեր դպրոցականի բառապաշարիԿրտսեր դպրոցականի բառապաշարիԿրտսեր դպրոցականի բառապաշարի    
հարստացման իմ փորձիցհարստացման իմ փորձիցհարստացման իմ փորձիցհարստացման իմ փորձից    

ԴավթյանԴավթյանԴավթյանԴավթյան    ՍիրուշՍիրուշՍիրուշՍիրուշ    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. բառապաշար, խոսքի տեսակներ, խոսքի զարգացում, 
լեզվական մտածողություն, բառային աշխատանքներ, բառ, բառիմաստ, տեսողա-
կան հիշողություն 

Խոսքի զարգացումը կրթադաստիարակչական մեծ նշանակություն ունի 
աշակերտի համար:  

Լեզուն, մարդկային հաղորդակցման միջոց լինելով հանդերձ, միաժամանակ 
մտածողության միջոց է: Այստեղից բխում է, որ աշակերտի մտքերը ճիշտ ձևով 
արտահայտելու, հստակ ձևակերպելու անհրաժեշտությունը ըստ էության միտքը 
ճիշտ կառուցելու, ճիշտ և հստակ մտածելու պահանջ է: Նշանակում է՝ խոսքի 
զարգացումն իր շատ կողմերով նպաստում է աշակերտի տրամաբանական մտա-
ծողության զարգացմանը:  

Խոսքի զարգացումը նրա մշակումը, կատարելագործումը և հարստացումն է 
այն հաշվով, որ ապահովվի խոսքի ճիշտ, նպատակային ու գեղեցիկ կառուցումը 
թե՛ բառերի ընտրության, թե՛ քերականական և թե՛ առհասարակ խոսքի կառուց-
վածքի բոլոր բաղադրիչների, բոլոր օրինաչափությունների տեսակետից [1, 5, 6]: 

Երեխան դպրոց է ընդունվում լեզվական որոշակի կարողությամբ. նա մայ-
րենի լեզվով խոսում, արտահայտում է իր մտքերը: Բայց դպրոց նոր ընդունված 
երեխայի բառապաշարը դպրոցական պահանջների տեսակետից սովորաբար 
բավարար չի լինում, և ուսումնառության հենց սկզբից մեծ ու դժվարին աշխա-
տանք է տարվում խոսքի զարգացման ուղղությամբ [1, 4]: Դեռևս նախաայբբենա-
կան շրջանում աշակերտը ծանոթանում է հնչյունին, վանկին, բառին, նախադա-
սությանը: Հետագայում իմանում է, որ խոսքը կարող է լինել արտաքին և ներքին, 
գրավոր և բանավոր, գրական և ոչ գրական…. 

Ներքին խոսքից բխում է արտաքին խոսքը, որը դրսևորվում է երկու ձևով` 
բանավոր և գրավոր:  

Լինելով միևնույն երևույթի` մտածողության դրսևորման տարբեր ձևեր՝ բա-
նավոր և գրավոր խոսքերը գտնվում են փոխադարձ կապի ու պայմանավորվա-
ծության մեջ [3, 98]:  

Յուրաքանչյուր լեզվի բանավոր և գրավոր կողմերը կազմում են մեկ միաս-
նություն: Ուստի գրավոր խոսքի հաջողվածությունը կախված է բանավոր խոսքի 
համակարգվածությունից: Գրելը բարդ գործողություն է, որին մասնակցում են 
լսողական, արտասանական, տեսողական և շարժողական գործոնները [2, 4]: 

 Քանի որ ցածր դասարաններում երեխաները ավելի շատ հենվում են տեսո-
ղական մտապատկերների և ոչ թե քերականական կանոնների վրա, ուստի բառա-
յին աշխատանքները իրականացվում են ավելի շատ ցուցադրելով, խաղերի մի-
ջոցով, որպեսզի աշակերտը տեսնի, գրի, կարդա և մտապահի այդ բառերը [1, 25]: 

Աշակերտի խոսքի զարգացումը կատարվում է ամեն օր, յուրաքանչյուր դա-
սի ժամանակ: Մաթեմատիկայի դասերին, երբ երեխան խնդիրը կարդալուց հետո 
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պատմում է, հետևում ենք, թե ինչ հաջորդականությամբ է ձևակերպում մտքերը, 
ինչպես է պայմանը առանձնացնում պահանջից: Ծանոթանում է մաթեմատիկա-
կան նոր տերմինների, գումարման, հանման, բազմապատկման և բաժանման 
գործողությունների բաղադրիչների անվանումներին: Մեծ ուշադրություն ենք 
դարձնում նաև թվերի ճիշտ արտասանությանը. ոչ թե տաս, այլ` տասը, ոչ թե 
ութանասուն, այլ` ութսուն, ոչ թե հարուր, այլ ` հարյուր:  

Կերպարվեստի դասերին երեխաները ծանոթանում են իրենց համար դեռևս 
անծանոթ նոր բառերի՝ նատյուրմորտ, բնապատկեր, դիմանկար, մանրանկարչու-
թյուն, որմնանկար, զարդաքանդակ և այլն:  

 «Ես և շրջակա աշխարհը» առարկայի դասաժամերին հետևում ենք, որ աշա-
կերտները կարողանան տրամաբանական հաջորդականությամբ հստակ ձևա-
կերպել մտքերը: Օգտագործում ենք տարբեր դիդակտիկ պարագաներ, նոր տեխ-
նոլոգիաներ, պաստառներ, որպեսզի աշակերտները անծանոթ բառերը լավ մտա-
պահեն և կարողանան ճիշտ օգտագործել խոսքի մեջ: 

 Մայրենիի դասերին բազմատեսակ բառային աշխատանքների շնորհիվ 
հարստանում է բառապաշարը: Որպեսզի երեխաների համար ձանձրալի, միա-
պաղաղ չլինի, այդ աշխատանքները կատարում ենք տարբեր ձևերով: Կրտսեր 
տարիքի աշակերտների ուշադրությունն անկայուն և կարճատև է. այս տարիքին 
բնորոշ է ուշադրության արագ շեղվելը և ձանձրանալը: Ուստի ուսուցիչը պետք է 
դասի նյութը հագեցնի դիդակտիկ պարագաներով, նորագույն տեխնոլոգիանե-
րով, տարատեսակ խաղերով, աշակերտի հետաքրքրությունը շարժող տարբեր 
միջոցներով: Այսպես` արև բառով բառակապակցություն կազմելիս գործածում եմ 
համապատասխան երկրաչափական պատկերներ` (շրջան, եռանկյուններ) 
կարևորելով նաև միջառարկայական կապը և աշակերտների համակողմանի 
զարգացումը: 

 Սկզբում գրատախտակին փակցնում ենք շրջանը, այնուհետև յուրաքանչ-
յուր բառակապակցություն ասելիս ավելացնում ենք եռանկյուններ և ստանում 
ենք արև: Որքան շատ բառակապակցություններ են կազմում, այնքան շատ են լի-
նում արևի ճառագայթները: Կա՛մ գրատախտակին գծում ենք շրջան, այնուհետև 
տրված բառով կազմում են բառակապակցություններ, կամ նոր բառեր` տրված 
արմատով: Յուրքանչյուր բառ կամ բառակապակցություն ասելիս աշակերտները 
գծում են արևի ուղիղ ճառագայթներ: Հաշվում են ճառագայթների քանակը: 
Այնուհետև կիրառելով բացատրման մեթոդը` ավելացնում ենք աշակերտների 
համար դեռևս անծանոթ բառեր կամ բառակապակցություններ, որոնք նշում ենք 
ալիքաձև ճառագայթներով:  

Երեխաները հաշվում են, թե քանի նոր բառ սովորեցին: Հետո այդ նոր 
բառերով կազմում են նախադասություններ: Նախադասություններ կազմելիս 
ուշադրություն ենք դարձնում ոչ միայն մտքին, այլև ենթակայի և ստորոգյալի, 
համաձայնությանը: Օրինակ` Թռչունների երամը չվում են տաք երկրներ: Ճիշտ է, 
երամ բառը ցույց է տալիս թռչունների որոշակի քանակ, բայց բառի ձևը եզակի է: 
Դրա համար պետք է ասել. Թռչունների երամը չվում է տաք երկրներ: 
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 «Աշուն» թեման անցնելիս գրատախտակին փակցնում ենք

նկար: Տրված արմատով աշակերտները կազմում են բառեր: Յուրաքանչյուր
ասելիս մեկական տերև են փակցնում ծառի ճյուղերին: Ստացված
կազմում են նախադասություններ և յուրաքանչյուր նախադասության
մեկական խնձոր են փակցնում և ստանում են աշնանային բերքառատ

 
  

Երբ յուրաքանչյուր դասից ընտրում ենք ուղղագրական բառերը
գրատախտակին, թվարկում ենք նաև այդ ուղղագրությանը վերաբերող
ռեր: Գունավոր կպչուն թերթիկների վրա նախապես գրում ենք
հոմանիշ բառեր և խառը փակցնում եմ գրատախտակին: Աշակերտները
նում են, կարդում բառերը, ընտրում հոմանիշ բառերի զույգեր և 
թերթիկները փակցնում են իրար կողքի, օրինակ` առավոտ – արշալույս

Այնուհետև մտածում են, թե էլ ինչ հոմանիշներ ունի առավոտ
խաների թվարկած բառերին ավելացնում եմ նոր բառեր և հարստացնում
բառապաշարը:  

Այս ձևով զարգացնում եմ նաև աշակերտների տեսողական
Երկու սյունակներով նախապես խառը գրում եմ հականիշ բառեր
մոտենում են, կարդում, գծով հականիշ զուգերը կապում իրար: 
ձում եմ իրար հետ կապել բանավոր և գրավոր խոսքերը: Յուրաքանչյուր
վերլուծության ժամանակ մեծ ուշադրություն եմ դարձնում աշակերտի
ճիշտ, գրագետ ձևակերպմանը, բառերի շեշտադրությանը, կարևորը
դականից տարբերելուն: 

ենք մերկացած ծառի 
Յուրաքանչյուր բառ 

Ստացված բառերով 
նախադասության համար 

բերքառատ ծառ: 

բառերը, գրում ենք 
վերաբերող այլ բա-

 դասից ընտրված 
Աշակերտները մոտե-

 հոմանիշ բառերի 
արշալույս: 

առավոտ բառը: Երե-
հարստացնում նրանց 

տեսողական հիշողությունը: 
բառեր: Աշակերտները 

: Անընդհատ փոր-
Յուրաքանչյուր դասի 

աշակերտի խոսքի 
կարևորը երկրոր-
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Տարատեսակ շարադրություններ գրելը ևս նպաստում է երեխայի մտքի 
ճկունությանը, մտքերի ճիշտ վերարտադրությանը, պատմողական և նկարագրա-
կան խոսքերի ձևավորմանը. շարադրություն` նկարի վերաբերյալ, շարադրու-
թյուն` տրված հենակետային բառերի և բառակապակցությունների կիրառմամբ, 
շարադրություն` տրված թեմայի շուրջ, շարադրություն` շարունակի՛ր միտքը և 
այլն: Այս բոլոր գրավոր աշխատանքները նպաստում են կրտսեր դպրոցականի 
բանավոր խոսքի զարգացմանը: Նոր բառերի պարբերաբար գործածումը շարադ-
րությունների մեջ օգնում է, որ այդ բառերը դառնան աշակերտի բանավոր խոսքի 
բաղկացուցիչ մասը, հարստացնեն բառապաշարը: Փոխադրությունների և շա-
րադրությունների միջոցով ձևավորվում և զարգանում են աշակերտների ազատ 
ու անկաշկանդ մտածելու և մտքերը ճիշտ արտահայտելու ունակությունները: 
Այսպիսով, պատմողական մեթոդը ևս նպաստում է կրտսեր դպրոցականի խոսքի 
զարգացմանը: 

Բառապաշարի հարստացումը կապվում է ուսուցման բոլոր գործընթացների 
հետ՝ գրական ընթերցանություն, խմբային դիտումներ, էքսկուրսիաներ և այլն:  

Աշակերտի ստեղծագործական մտքի, գեղագիտական ճաշակի, վերլուծա-
կան մտածողության, նկարագրական, պատմողական խոսքի զարգացմանը 
նպաստելու համար կիրառում ենք տարատեսակ միջոցներ, որոնցում ներառված 
են արվեստի տարբեր ճյուղերը: Դասական երաժշտության ունկնդրումը ընդ-
գրկված է ստեղծագործական և նկարագրական մտքի զարգացման գործընթա-
ցում: Այս կամ այն անվանի երգահանի ստեղծագործությունը լսելուց հետո աշա-
կերտները գրավոր ու բանավոր ձևով արտահայտում են իրենց մտքերն ու զգա-
ցածը: Այսպիսով, նպաստում ենք նաև տվյալ ոլորտին հատուկ բառերի ուսուցմա-
նը, մտապահմանը, կիրառմանը:  

Քանի որ աշակերտները վաղվա քաղաքացիներն են, ապա սրանից բխում է , 
որ նրանց խոսքը, խոսքի մշակույթը պետք է զարգանա` դառնալով չափանիշ 
աշակերտի համար: 

 Աշակերտն ապագա ուսուցիչն է, բժիշկը, նախարարը, ինչու չէ, նաև բան-
վորն ու գործարարը, գյուղացին ու գյուղատնտեսը, և ցանկացած բնագավառում 
մարդը պետք է ունենա համապատասխան բառապաշար, խոսք կառուցելու մշա-
կույթ: Ինչպես անմահ լոռեցին է ասել. «Բառը մի աշխարհ է», և բառի ճիշտ ու տե-
ղին օգտագործելն ավելի կհարստացնի մարդու խոսքը, բառապաշարը: 

 
 

ԳրականությԳրականությԳրականությԳրականություուուունննն    
1. Աբրահամյան Ս. Գ., Աշակերտի խոսքի զարգացումը, «Լույս» հրատարակ-

չություն, Երևան, 1973թ.: 
2. Ազիզյան Բ. Ս., Գրավոր խոսքի ուսուցման իմ փորձից, «Լույս» 

հրատարակչություն, Երևան, 1987թ.: 
3. Մանուկյան Ա. Ս., Գրավոր աշխատանքների ուսուցման համակարգը, 

«Լույս»  հրատարակչություն, Երևան, 1983թ.: 
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Обогащение словаОбогащение словаОбогащение словаОбогащение словарного запаса младшего школьникарного запаса младшего школьникарного запаса младшего школьникарного запаса младшего школьника    
на основе личного опытана основе личного опытана основе личного опытана основе личного опыта    

Давтян СирушДавтян СирушДавтян СирушДавтян Сируш    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Лексика, виды речи, развитие речи, лексическое мышление, 
словарные работы, слово, семантика, наглядная память 

В этой статье исследуются вопросы, которые касаются развития речи у млад-
шего школьника. Данный материал включает методы преподавания разных пред-
метов, которые способствуют развитию речи, создавая межпредметные связи. Бога-
тый словарный запас необходим человеку, работающему в разных отраслях, поэ-
тому обогащение словарного запаса ребенка имеет огромное значение для его 
дальнейшего развития и его будущего. Следовательно, приемы и методы, о кото-
рых говорится в статье, могут быть полезны также для начинающих учителей. 

 
 
 
 

PrimaryPrimaryPrimaryPrimary----School Vocabulary EnrichmentSchool Vocabulary EnrichmentSchool Vocabulary EnrichmentSchool Vocabulary Enrichment    
    from My Own Experiencefrom My Own Experiencefrom My Own Experiencefrom My Own Experience    

Davtyan SirushDavtyan SirushDavtyan SirushDavtyan Sirush    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: vocabulary, types of speech, development of speech, language thinking, 
lexical work, word, lexical meaning, visual memory 

 The article discusses such main problems as maintaining and helping to develop 
and improve a junior student’s speech. 

 The material comprises methods of teaching different subjects to a junior student, 
which contribute to the enrichment of his/ her vocabulary, creating interchangeable 
links between various subjects as well. As rich vocabulary is necessary for people 
working in any field, the enrichment of vocabulary has got an essential significance in a 
child’s further intellect and his/her future. So, the methods of enrichment of vocabulary 
comprised in the article may be useful for novice teachers as well. 
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Սովորողների հայրենասիրական դաստիարակության Սովորողների հայրենասիրական դաստիարակության Սովորողների հայրենասիրական դաստիարակության Սովորողների հայրենասիրական դաստիարակության 
մանկավարժական պայմաններըմանկավարժական պայմաններըմանկավարժական պայմաններըմանկավարժական պայմանները    

ԷմինյանԷմինյանԷմինյանԷմինյան    ԳագիկԳագիկԳագիկԳագիկ    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... դաստիարակություն, դասընթաց, հայրենիք, հայրենա-
սիրություն, ազգ, ավագ դպրոցական, դրսևորում, արժեք, հանրօգուտ աշխա-
տանք 

Բոլոր քաղաքակրթությունների իդեալական նպատակը եղել է օրենքի գե-
րակայության ապահովումը սեփական ազգի և հայրենքի պաշտպանության հա-
մար, դրանով պայմանավորված՝ պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում 
պետության կողմից կարևորվել են աճող սերնդի կրթության ու դաստիարակու-
թյան, մասնավորապես՝ նրանց հայրենասիրական դաստիարակության հիմնա-
խնդիրները:  

Մանկավարժական միտքը մշտապես փորձել է գտնել ժամանակի սկզբունք-
ներին և պահանջներին համապատասխան կրթության և դաստիարակության այն 
ձևաչափը, որը հնարավորություն կստեղծեր բավարարելու առավել լավ կրթված 
և դաստիարակված սերունդ ունենալու հասարակական պահանջը:  

Անշուշտ, յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան, յուրաքանչյուր երկրի հասարա-
կություն իր պահանջներն է առաջադրում կրթությանը: Հենց դրա վրա էլ 
հիմնվում է հասարակության սոցիալական այն պատվերը, թե հասարակությունը 
ապագայում ինչ չափանիշների համապատասխան քաղաքացի է ուզում ունենալ, 
և այդ նպատակով ինչ քայլեր է ձեռնարկում պետական կրթական համակարգը: 
Աճող սերնդի հայերնասիրական դաստիարակության պահանջը ընդհանուր է 
բոլոր երկրների կրթական համակարգերի համար, սակայն կան որոշակի աշ-
խարհաքաղաքական գործոններ և քաղաքական իրավիճակներ, երբ երիտասար-
դության հայրենասիրական դաստիարակությունը մղվում է առաջին պլան, և 
տվյալ երկրի կրթական համակարգը պարտադրված է համարժեք կերպով արձա-
գանքել այդ պահանջին: Հաճախ, սակայն, հասարակության պահանջներն ու պե-
տական կրթական համակարգի հնարավորություններն ուղղակիորեն անհամա-
տեղելի են: Փաստ է, որ զարգացող երկրներում կրթական համակարգի վրա 
ծախսվող գումարները պիտի զգալի չափերի հասցնել, բայց որոշ դեպքերում դա 
շատ հեռու է ցանկալիից: Մեր հասարակությունն այսօր պատրաստակամ, պար-
տաճանաչ, հասարակական ակտիվ, մասնագիտական հստակ կողմնորոշմամբ, 
ստեղծագործ, կրթված և դաստիարակված, հայրենասեր քաղաքացու կարիք ունի. 
Այնպիսի քաղաքացի, ով պատրաստ կլինի ոչ միայն հարկ եղած դեպքում պաշտ-
պանել իր հայրենիքը, այլ նաև, գտնվելով պետության ներսում կամ պետությու-
նից դուրս, կպաշտպանի իր պետության և հայրենիքի շահերը, իր հնարավորու-
թյունները կներդնի պետության զարգացման և կայացման գործում, կդրսևորի 
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հասարակական ակտիվ վարքագիծ:  
Սովորողների հայրենասիրական դաստիարակությունը ընդհանուր դաս-

տիարակության մի առանձին մասն է: Այն ենթադրում է մի գործընթաց, որը 
նպաստում է սովորողների` հասարակության մեջ ինտեգրվելու, գաղափարների 
և վարքագծի դաստիարակությանը` պետության և հասարակության շահերից ել-
նելով:  

Դեռահասներին հայրենասիրության վերաբերյալ տեսական գիտելիքների 
հաղորդման, ինչպես նաև ապագա հայրենասեր քաղաքացու ձևավորման ավան-
դույթներն իրենց արմատներով հասնում են մինչև պետությունների վաղ ձևավոր-
ման ժամանակաշրջանը: Չնայած հիմնախնդրի համապարփակությանը և մշտա-
պես արդիականությանը՝ հայրենասիրական դաստիարակության վերաբերյալ 
ընդհանրական մոդել գոյություն չունի, բայց և այնպես կան որոշակի դրույթներ, 
որոնք ընդհանրական են և ամփոփված բարոյական, վարքագծային նորմերում և 
ավանդույթներում: Որպես այդպիսիք՝ կարելի է առանձնացնել դաստիարակու-
թյան այնպիսի շեշտադրումները, որոնք միտված են հայրենիքի պաշտպանու-
թյան համար պատասխանատվության, պատրաստակամության, հասարակա-
կան ակտիվության խնդիրների լուծմանը:  

Հայրենասիրության վերաբերյալ տեսական գիտելիքների և գործնական 
դրսևորումների հնարավորությունն ունի ազդեցության մի քանի մակարդակ. 

1. Հայրենասիրության և հայրենասեր մարդու կատարելատիպին ծանոթ չլի-
նելու հետևանքով մեծանում է անհոգի վերաբերմունքը շրջապատի հան-
դեպ:  

2. Հայրենասիրության վերաբերյալ տեղեկատվությունը մեծացնում է սովո-
րողների մոտիվացիան: 

3.  Հայրենիքի և հայրենասիրության վերաբերյալ գիտելիքներն ավելացնում 
են այն պաշտպանելու մղումը և ապահովում պետության և հայրենիքի 
հզորացումն ու բարգավաճումը: 

Բ. Լիխաչևը գրում է. «Հայրենիքի նկատմամբ սիրո զգացմունքը հարստաց-
նում է բնության հանդեպ եղած գեղագիտական հարաբերությունը, իսկ բնության 
գեղեցկությունը իր հերթին հայրենիքի պատկերը դարձնում է առավել կոնկրետ և 
քնարական» [4, 132]: 

Նշվածներից վերջին մակարդակն է կոչված առավելագույնս ապահովելու 
սովորողների հայրենասիրական դրսևորումները: Հասարակության անդամների 
բարոյական և հայրենասիրական դրսևորումների մակարդակը բարձրացնելու 
համար այդ գործընթացը պիտի սկսել դպրոցի տարրական դասարաններից և ակ-
տիվացնել արդեն ավագ դասարաններում, որպեսզի սովորողները տեսական գի-
տելիքները գործնականում դրսևորելու հնարավորություններ ունենան: «Անհնար 
է արիություն դաստիարակել, եթե մարդուն այնպիսի պայմանի մեջ չես դնում, որ 
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նա կարողանա արիություն դրևորել, միևնույն է ինչում՝ զսպվածության մեջ, շի-
տակ գործի մեջ, որոշ զրկանքներում, համբերության, թե համարձակության մեջ» 
[6, 94]:  

Սովորողների հայրենասիրական դաստիարակության տեսական և գործնա-
կան գործընթացն անհրաժեշտ է իրականացնել այնպիսի եղանակներով, ինչպի-
սիք են խաղը, էքսկուրսիաները, քննարկումները, տարբեր իրավիճակների վեր-
լուծությունները, հասարակական հանրօգուտ աշխատանքը, հանդիպումները 
անվանի մարդկանց հետ և այլն:  

Հայրենասիրական դաստիարակություն իրականացնելու համար առավել 
արդյունավետ են հետևյալ մեթոդները. 

1. տեղեկատվության հաղորդում` դասախոսություն, ֆիլմերի ցուցադրում, 
սեմինարների կազմակերպում, 

2. գործնական աշխատանքներ` դերային խաղեր, բեմադրություններ, բա-
նավեճ, քննարկում և այլն, 

3. հանրօգուտ աշխատանքներ, 
4. ճանաչողական էքսկուրսիաներ և այցելություններ: 
Ըստ էության՝ ակնկալվում է, որ սովորողների հայրենասիրական դաստիա-

րակությանն ուղղված միջոցառումները պիտի հանգեն այն բանին, որ ունենանք 
այնպիսի սովորողներ և ապագա լիիրավ քաղաքացիներ, ովքեր ունակ կլինեն դի-
մակայելու ժամանակի մարտահրավերներին: «Հայերնասիրական դաստիարա-
կության տակ հասկացվում է նաև անձնական ու հասարակական պարտքի, պե-
տական, անձնական, հասարակական պարտականությունների անաղարտ կա-
տարում, հասարակության մեջ ընդունված համակեցության, մարդկանց, աշխա-
տանքի ու հասարակական սեփականության նկատմամբ նորմերի պահպանում» 
[1, 179-180]: 

Մեր խնդիրն է՝ սովորողների մեջ ձևավորել այնպիսի հատկանիշներ, որը 
հնարավորություն կտա ավագ դպրոցականներին լինել բարոյապես կայուն գի-
տելիքներով հարուստ սուբյեկտ` ներդաշնակ և հոգատար շրջապատի նկատ-
մամբ, ով կսիրի իր ծննդավայրը և նախնիներից ժառանգած հայրենիքը, ներգրավ-
ված կլինի ակտիվ հասարակական աշխատանքներում: Անկախ սեռատարիքա-
յին առանձնահատկություններից՝ մեր նպատակն է՝ հասնել նրան, որ սովորողնե-
րը ցուցաբերեն ստեղծագործական վերաբերմունք, կառուցողական մոտեցում 
հայրենիքի պաշտպանության գերխնդրին, լցված լինեն պարտքի ու պատասխա-
նատվության, իր ժողովրդի պատմության հանդեպ հպարտության զգացումներով: 
Անհրաժեշտության դեպքում նրանք կներդնեն իրենց բոլոր հնարավորություն-
ներն ու նաև կյանքը՝ պաշտպանելու սեփական հայրենիքը, չեզոքացնելու հայրե-
նիքին սպառնացող վտանգը: Սոխումլինսկին ասել է. «Հայրենիքի նկատմամբ 
պարտքը մարդու սրբությունն է: Մեզանից, հայրերից ու մայրերից, դաստիարակ-
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ներից է կախված՝ որ մեր յուրաքանչյուր պատանի, քաղաքացի փայփայի այդ 
սրբությունը, ինչպես ազնիվ մարդը կփայփայի իր բարի անունը, իր ընտանիքի 
արժանապատվությունը» [7, 271]: 

Այս բնագավառում չափազանց կարևոր է, որ ավագ դպրոցականները զին-
ված լինեն տեսական գիտելիքներով: Սովորողների մոտ ձևավորված վերլուծա-
կան կարողությունները հնարավորություն կընձեռեն` 

● ձևավորել հարուստ մտավոր արժեքային համակարգով զինված գիտակից 
քաղաքացի՝ խոր արմատներով կապված իր ծննդավայրին և հայրենիքին, 

● ձևավորել հոգատար վերաբերմունք ազգային պատմամշակութային ար-
ժեքների նկատմամբ, 

● ցուցաբերել քաղաքացիական պատասխանատվություն, 
● գիտակցել, որ իր անձնային որակների կատարելագործումը միտված է ոչ 

միայն սեփական անձի բարօրությանը, այլ նաև բխում է իր մերձավորնե-
րի և պետության շահերից, 

● զգալ ինքնաիրացված՝ իր պետության մեջ, լցված լինել հպարտության 
զգացումով՝ առ իր նախնիները, իր ժողովրդի պատմական անցյալը: 

 Դեռահասության շրջանը սովորողների հայրենասիրական դաստիարակու-
թյան թերևս այն կարևորագույն ժամանակահատվածն է, երբ սովորողն ինքը 
հնարավորություն ունի գործնականում կիրառելու իր տեսական գիտելիքները՝ 
միաձուլելով հուզական զգացմունքների արտացոլումը կոնկրետ գործողություն-
ների մեջ, վարելով ակտիվ կենսակերպ և հնարավորություն ունենալով հոգ 
տանել շրջակա միջավայրի նկատմամբ: 

Հայրենասեր դեռահասի և հայրենասեր ապագա լիիրավ քաղաքացու ձևա-
վորման համար խիստ կարևոր է հայրենասերության սահմանման մեթոդաբա-
նությունը և դաստիարակության համար խիստ անհրաժեշտ մեթոդամանկավար-
ժական գործիքակազմի կարգավորման մեխանիզմների մշակումը: Հայրենասի-
րության, հայրենասեր քաղաքացու՝ մանկավարժական տեսանկյունից ճշգրիտ 
սահմանումը հնարավորություն կտա գտնելու նաև այդ հիմնախնդրի լուծման 
ուղիները: 

«Որպես ընդհանուր սահմանում՝ մենք կարող ենք ընդգծել հայրենասերի 
հետևյալ որակները`     

● արձագանքում է շրջապատում առկա սոցիալական խնդիրների լուծմանը,  
● բարեխղճորեն կատարում է իր պարտականությունները,  
● հոգատար վերաբերմունք է ցուցաբերում բնության և շրջապատի նկատ-

մամբ,  
● պատրաստ է անգամ կյանքի գնով պահպանելու ու պաշտպանելու 

ծննդավայրն ու հայրենիքը,  
● պահպանում է պատմա-մշակութային ժառանգությունն ու ազգային 
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ավանդույթները,  
● պետության շահերը գերադասում է անձնականից,  
● սիրում է իր ծննդավայրն ու հայրենի երկիրը, իբրև նախնիներից թողնված 

ժառանգություն,  
● վարում է ակտիվ հասարակական կյանք,  
● ցուցաբերում է հասարակական կարգապահություն,  
● ունի ձևավորված համոզմունքներ հայրենիքի վերաբերյալ, 
● ունի ձևավորված քաղաքացիական պատասխանատվություն, 
● քննադատաբար է ընդունում և արձագանքում նեգատիվ երևույթներին, 

ձգտում է վերացնել դրանք, պայքարում է դրանց դեմ,  
● օժտված է հայրենասիրական գիտակցությամբ, որը ներառում է տեղե-

կատվություն թե իր ծննդավայրի և թե հայրենիքի մասին սկզբունքային և 
պատասխանատու անձնավորություն է» [3; 103-104] 

Հայրենասիրական դաստիարակության մեջ ամենակարևորը թերևս ճիշտ և 
կառուցողական մոտիվացիան է: Հայրենասիրական դաստիարակությունը, ըստ 
էության՝ կարելի է բաժանել երկու խմբի` տեսական և գործնական: 

Հայրենասիրական դաստիարակության գործընթացի տեսական մասն 
ապահովում է ուսուցման միջոցով սովորողների հոգեկերտվածքին և կենսասո-
ցիալական առանձնահատկություններին բնորոշ տեսական գիտելիքների յուրա-
ցումը, իսկ գործնական մասն ապահովում է կենսաբանական և ֆիզիկական պայ-
մաններով պայմանավորված գործողությունների պարբերականությունն ու տե-
սական գիտելիքների դրսևորումն ապահովող կոնկրետ քայլեր, այդ թվում՝ հա-
սարակական ակտիվ դրսևորումներ, մասնակցություններ շաբաթօրյակներին, 
հանրօգուտ աշխատանքներ, վարժանքներ և այլն, որտեղ կոնկրետ քայլ կատա-
րողը նաև օրինակ ծառայող անձ է: Վ. Ա. Կրուտեցկին «Մանկավարժական հոգե-
բանության հիմունքները» աշխատության մեջ գրում է, որ սովորողների աշխա-
տանքը պետք է լինի հանրորեն օգտակար: Դպրոցականը պետք է գիտակցի որ իր 
աշխատանքը ներկայացնում է որոշակի հասարակական արժեք, հասարակական 
նշանակություն, օգուտ է բերում մարդկանց, կոլեկտիվին, հասարակությանը: Դա 
կարող է լինել դպրոցի համար օգտակար աշխատանք (դպրոցի ձևավորում, 
դպրոցական կահույքի և ուսումնական ձեռնարկների վերանորոգում, դպրոցա-
կան բակի բարեկարգում և կանաչապատում, սպորտ հրապարակի շինարարու-
թյուն և այլն)» [5, էջ 396] : 

Հայրենասիրական դաստիարակության գործընթացում հիմնական պայման-
ներից են` 

1. հարմարվողականությունը` կարգապահության և պատասխանատվու-
թյան նկատմամբ,  

2. իրավագիտակցությունը, պատասխանատվություն և պատրաստակամու-
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թյուն ձևավորելը, 
3. բարոյական ինքնագիտակցությունն ու վարքը, 
4. ավանդույթների պահպանումը որպես հիմնարար արժեքների ձևավոր-

ման գործոն: 
Ավագ դպրոցականների հայրենասիրության դրսևորման վրա ազդող գոր-

ծոններն են` 
1. համաշխարհայնացումը, 
2. երկրում ծավալվող սոցիալ-քաղաքական և հոգևոր գործընթացները, 
3. պետության վարած քաղաքականությունը կրթադաստիարակչական և 

մշակութային ոլորտներում, 
4. պետական-քաղաքական դիրքորոշումը: 
Հայրենասերի մեջ սկզբունքայնության սերմացումը, նրա դրսևորումները 

կարևոր են, քանզի գաղափարը վեր է ածվում կոնկրետ գործողության: 
Սովորողների հայրենասիրական դաստիարակությունը ենթադրում է, որ 

այն դառնալու է հասարակության շարժիչ ուժը՝ պատրաստ հաղթահարելու 
ճգնաժամային իրավիճակները, հնարավորություն տալու ինքնադրսևորվելու, այն 
կոչված պիտի լինի երկրի անվտանգության պահպանմանը պատրաստ, պատ-
րաստակամ քաղաքացիների ձևավորմանը, ովքեր հետամուտ կլինեն երկրի սո-
ցիալ-տնտեսական զարգացմանը, մշակութային արժեքների պահպանմանն ու 
սերնդեսերունդ փոխանցմանը, միջազգային ասպարեզում պետության շահերի 
պաշտպանությանը և նրա հեղինակության բարձրացմանը: 

    
    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Բաբանսկի Յու. Կ., Մանկավարժություն, հատոր 2, Երևան, «Լույս», 1987թ.,   

440 էջ: 
2. Բաբանսկի Յու., Մանկավարժություն, հատոր 1, Երևան, «Լույս», 1986թ., 

344էջ: 
3. Էմինյան Գագիկ, Գևորգյան Պարգև, «Մանկավարժական միտք», 1-2, 

«Զանգակ», 2017թ., 328էջ: 
4. Լիխաչև Բ.Տ., Դաստիարակության էսթետիկա, Երևան, «Լույս», 1973թ., 97էջ: 
5. Կրուտեցկի Վ. Ա., Մանկավարժական հոգեբանության հիմունքները, 
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В статье представлены некоторые требования к патриотическому воспитанию 
в старшей школе. (Введение мини-курсов, опора на личный опыт воспитателей и 
воспитанников). 

Анализируются некоторые педагогические условия (учёт проблемы глобали-
зации, социально-психологические, нравственные и правовые условия жизни 
общества).  

В статье также рассматриваются некоторые особенности поведенческих 
проявлений старшеклассников. 
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Eminyan GagikEminyan GagikEminyan GagikEminyan Gagik    

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: upbringing, educational process, homeland, patriotism, nation, high 

school students, manifesting, value , activity useful to society 
The given article deals with some requirements towards the upbringing of high 

school students. (Providing some mini courses, basis on the personal skills of teachers 
and the students). Some pedagogical conditions (consideration of the problem of 
globalization, sociо-psychological, moral and right conditions of the society) are 
analyzed. The article also touches upon some behavioral manifestation of high school 
students. 
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ԽոսքիԽոսքիԽոսքիԽոսքի    զարգացումըզարգացումըզարգացումըզարգացումը    որպեսորպեսորպեսորպես    աշակերտիաշակերտիաշակերտիաշակերտի    աշխարհայացքիաշխարհայացքիաշխարհայացքիաշխարհայացքի    
    ձևավորմանձևավորմանձևավորմանձևավորման    պայմանպայմանպայմանպայման    

ԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյանԽաչատրյան    ՀասմիկՀասմիկՀասմիկՀասմիկ    
 

Խոսի՛րԽոսի՛րԽոսի՛րԽոսի՛ր, , , , որպորպորպորպեսզիեսզիեսզիեսզի    եսեսեսես    կարողանամկարողանամկարողանամկարողանամ    ճանաչելճանաչելճանաչելճանաչել    քեզքեզքեզքեզ::::    
ՍոկրատեսՍոկրատեսՍոկրատեսՍոկրատես 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    բառ, աշխարհայացք, աշխարհճանաչողություն, բառի 
ներքին ձև, լեզվական մոդելների ազդեցություն, բարոյական դաստիարակություն 

Հանրակրթության մեջ մայրենի լեզուն ունի կենտրոնական դեր ու նշանա-
կություն, քանի որ նրա միջոցով է կազմակերպվում երեխայի ընդհանուր կրթա-
կան և բարոյադաստիարակչական գործունեությունը, ձևավորվում նրա մտածո-
ղությունը, ինտելեկտուալ զարգացումը: Մեր օրերում աշակերտների մոտ նկա-
տելի է հետաքրքրության անկում «Հայոց լեզու» առարկայի նկատմամբ, որի հիմ-
նական պատճառն այն է, որ երբեմն ուսուցիչների մեծ մասը դասընթացի ժամա-
նակ հիմնական ուշադրությունը բևեռում է միայն բառի քերականական, ուղղագ-
րական կամ կառուցվածքային կիրառությանը և չի անդրադառնում բառի իմաս-
տային կողմին, ինչի արդյունքում աշակերտն այլևս ցանկություն չի ունենում 
հարստացնելու իր բառապաշարը: Սակայն ժամանակակից դպրոցի հիմնական 
խնդիրներից մեկը աշակերտի խոսքի և մտածողության ձևավորումն է, իսկ հա-
րուստ բառապաշարը կարող է հիմք հանդիսանալ խոսքի զարգացման համար, 
ինչպես նաև բարձրացնել աշակերտի մտավոր ունակությունները, զարգացնել 
միտքը: Բառը, անվանելով իրական առարկան և նրա հասկացությունը, օգնում է 
մտածողությունը կապել օբյեկտիվ իրականության հետ: Այն ներգործելու մեծ ուժ 
ունի: Իմացաբանական տեսակետից դա բացատրվում է նրանով, որ բառը ոչ 
միայն «պիտակ» է, այլև որոշակի մտքի, հասկացության կրող, և հետևապես այն 
հաղորդում է իրերի էությունը, բնույթը [2, 99]: Բառի նշանակության արտահայտ-
չական տարրը էսթետիկական գործառույթ ունի: Բառի նշանակության արտա-
հայտչական-ոճական բաղադրիչը մեզ հաղորդում է տվյալ լեզվին յուրահատուկ 
լրացուցիչ տեղեկություն: Բառերի մեծ մասը, ինչպես գիտակցության բոլոր տար-
րերը, Էդուարդ Սեպիրի կարծիքով, ունեն իրենց կողմնակի զգացական տոնը [7, 
32], որը, սակայն, գիտության համար անօգտակար է: Սակայն մարդու մտավոր 
գործունեությունը սովորաբար զգացմունքների արտահայտություն է, և նա դի-
մում է բառերի զգացական տոնին՝ որպես ցանկալի գրգիռ առաջացնող միջոցի:  

Դեռևս Ա. Ա. Պոտեբնյան նշում էր, որ բառերը, անվանելով առարկաները, 
միաժամանակ արտահայտում են խոսողի տեսակետը դրանց նկատմամբ [2, 9]: 
Հետագայում՝ լեզվի պատմական զարգացման ընթացքում, բառի ներքին ձևի 
ջնջման հետ կարող է մոռացության տրվել և տվյալ առարկան հենց այդ բառով 
անվանողի սկզբնական տեսակետը: Սակայն բառը հաճախ պահպանում է իր 
սկզբնական իմաստային կառուցվածքը, որի հետևանքով վերոնշյալ տեսակետը 
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ուղեկցում է տվյալ առարկայի հասկացությանը, որոշակի իմաստով ուղղում է 
այդ առարկայի և մյուսների հետ ունեցած նրա հարաբերությունների ճանաչման 
ընթացքը: Այս վերջինը դառնում է աշխարհի լեզվական արտահայտման 
գործոններից մեկը: 

Արդեն խոսքի մեջ օգտագործվող բառը, բառային ձևը, ինքնին վերցրած, կա-
րող է թողնել այս կամ այն ազդեցությունը մարդկանց որոշման վրա, մղել այս 
կամ այն գործողությանը: Հիշենք Անուշավան Դևկանցի «Կարճեթա ծռերում» ներ-
կայացված հերոս քահանային, որը, խեղդվելով ջրում, չէր մեկնում ձեռքը օգնու-
թյան շտապողներին, քանի որ նրանք կանչում էին՝ ձեռքդ տուր: Այդ ժամանակ 
օգնության շտապողները, գլխի ընկնելով բանի էությունը (քահանան բա՞ն կտար 
մարդկանց), սկսեցին կանչել՝ ա՛ռ ձեռքս, ինչից հետո քահանան մեկնում է ձեռքը, 
և նրան փրկում են [1, 31, համառոտագրումը` Խ. Հ.]: Այսինքն՝ մարդը կարող է վե-
րաձևակերպել իր խոսքը, փոխել բառերը և հասնել իր նպատակին: Խոսքը, լեզուն 
գործիք են, միջոց, որոնք մարդն օգտագործում է իր նպատակին հասնելու համար: 

«Բառի ուժի» և մարդկանց վրա լեզվական մոդելների ազդեցության 
թաքնված մեխանիզմների ուսումնասիրությունը այսօր մեծ ուշադրություն է պա-
հանջում: Կարևոր է նրանց ազդեցության չափը մարդկանց վրա, քանի որ դրանց 
միջոցով զգայական գունավորում տալով մտքին՝ այն հասցնում ենք ունկնդրին, 
տվյալ դեպքում աշակերտի գիտակցությանը ոչ թե անմիջականորեն, այլ նրա 
զգացական կողմի միջնորդությամբ: Այն, ինչ «սրտից է հասնում գիտակցու-
թյանը», ավելի խորն է թափանցում գիտակցության մեջ, և կարող է դառնալ մտա-
ծելակերպի, հետևաբար նաև գործելակերպի շարժառիթ, քանի որ մեր մտքերը 
մեր արարքների սկիզբն են, ելակետը: 

Հաշվի առնելով լեզվի, խոսքի ազդեցությունը աշակերտի աշխարհայացքի 
ձևավորման վրա՝ ուսուցման ընթացքում պետք է ուշադրություն դարձնել այն 
հանգամանքին, թե ինչ բառեր, դարձվածքներ, արտահայտություններ են մտնելու 
աշակերտների բառապաշար տվյալ թեման ուսումնասիրելիս: 

Այսպես՝ 5-րդ դասարանում «Եղեգնուհին» թեման ամփոփելիս*, մեր առջև 
նպատակ ունենալով աշակերտների մոտ ձևավորել բարություն, մարդասիրու-
թյուն, այնուհետև՝ գեղեցիկ խոսելու կարողություն և հմտություն, կարող ենք թե-
մայի վերջում հանձնարարված բառային և տեքստային աշխատանքներից բացի՝ 
կիրառել մի քանի այլ մեթոդներ աշակերտի բառապաշարի հարստացման, տրա-
մաբանական մտածողության ձևավորման և սեփական տեսակետն արտահայտե-
լու ուղղությամբ: 

Կիրառելով «Պրիզմայի» մեթոդը՝ ավելի պատկերավոր ենք դարձնում աշա-
կերտների մտածողության ընթացքը, վերհանում ներկայացվող գաղափարի վե-

                                                                 
* Այսուհետ օրինակները կբերվեն 5-րդ դասարանի մայրենիի դասագրքում 

զետեղված «Եղեգնուհին» հեքիաթից: 



– 314 – 

րաբերյալ ենթագիտակցական ոլորտում եղած ասոցիատիվ կապերը: Այն կարելի 
է կիրառել խթանման փուլում՝ ապահովելով աշակերտների հետաքրքրությունն 
ու ակտիվությունը∗ ∗ : Այսպես՝ 

ԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկեր    1111    
  

     
          
    
    
         
        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Այս մեթոդի կիրառման ընթացքում երեխան, բնութագրելով խափշիկ աղջկա 

արարքը, հասկանում է, որ նենգությունը, ագահությունը, նախանձը մարդուն 
կարող են դրդել ստորության: Ուսուցիչն աշակերտից պահանջում է հիմնավորել 
իր տեսակետը՝ բնականաբար ուշադրություն դարձնելով, որ աշակերտն իր խոս-
քը ճիշտ կառուցի և կիրառի նոր սովորած բառերը: Խոսքն ավելի հարստացնելու 
համար տեղին կլինի վերհիշել մի քանի ասացվածքներ ագահության, նախանձու-
թյան վերաբերյալ. «Ով մեծ պատառ բերանն առնի, կխեղդվի», «Ուրիշի դժբախ-
տության վրա երջանկություն չես կառուցի» և այլն: Կարևոր է, որ աշակերտներն 
իրենք աստիճանական քայլերով գան եզրահանգման և ներկայացնեն իրենց 
եզրակացությունները: Ուսուցչի առաքելությունն է աշակերտի մոտ ձևավորել և 
զարգացնել տրամաբանական մտածողությունը, քանի որ աշակերտի մտածողու-
թյունը կատարվում է խոսքի մեջ, խոսքը ձևավորվում է մտածողությամբ, ձևավոր-
վելով խոսքի միջնորդությամբ՝ աշակերտի աշխարհընկալումն ու գիտակցությու-
նը իրենց արտացոլումն են գտնում նույն այդ խոսքում: Աշակերտներն իրենց 
մտքերը, տեսակետը արտահայտելու համար պետք է ազատ ու հանգամանորեն 

                                                                 
∗ ∗  Այս և ներքոհիշյալ մյուս մեթոդները փորձարկվել են 2016-17 ուստարվա 

արտադրական պրակտիկայի շրջանակներում: 

ՆենգությունՆենգությունՆենգությունՆենգություն    

չարություն վատ բնավորություն 

վնաս վատ հետևանք վատ արարք ցավ 

տխրություն վիշտ 

ստորությունստորությունստորությունստորություն    
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ընտրեն ամեն մի բառը, որը ճիշտ և տեղին կներկայացնի իրենց միտքը: Խոսքը չի 
կարող լինել ճկուն ու գեղեցիկ, եթե աղքատ լինի աշակերտի բառապաշարը:    

Միջին դպրոցի աշակերտների մոտ բառապաշարը պետք է հարստացնել 
աստիճանական. նոր բառերը պետք է լինեն քիչ՝ համեմատած մեծերի բառա-
պաշարի հետ, բազմիմաստ բառերից պետք է սովորեցնել միայն մեկ իմաստը՝ 
նշելով, որ հետագայում կսովորեն նաև այս բառի մյուս իմաստները: 

Ուսուցման գործընթացում յուրաքանչյուր նոր գիտելիք միաժամանակ 
հարստացնում է երեխայի խոսքը նոր բառերով, տերմիններով, դարձվածքներով, 
որոնց հիման վրա կառուցվում են աշակերտի դաստիարակությունն ու կրթու-
թյունը: 

Թեմայի շրջանակներում զրույցի միջոցով ուսուցիչը աշակերտների օգնու-
թյամբ քննարկում է խափշիկ աղջկա արարքի դրդապատճառը, փորձում հարցե-
րի միջոցով պարզել աշակերտների վերաբերմունքը, կարծիքը, ձևավորում հա-
մոզմունքներ, վարում բարոյադաստիարակչական զրույց՝ միաժամանակ հա-
կադրելով Եղեգնուհուն և սևամորթ աղջկան: Այս զրույցի արդյունքում կարելի է 
T-աձև աղյուսակի միջոցով բնութագրել չարն ու բարին, դրականն ու բացասակա-
նը՝ օգտագործելով նյութում ընդգրկված բառերն ու արտահայտությունները. 

 
ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1111    

ԲարիԲարիԲարիԲարի    ((((դրական)դրական)դրական)դրական)    
ՉարՉարՉարՉար    

((((բացասական)բացասական)բացասական)բացասական)    
միամիտ 
չքնաղ 
պարզ և սիրուն հագուստով 
երեսից լույս թափվող 
ոչ հողեղեն 
բարի 
բարեկիրթ պահվածքով 
գեղեցիկ խոսք ու զրույցով 
եղեգնի նման ճկուն ու ճոճուն 
խոսելիս բերանից մարգարիտ էր թափվում 
ժպտալիս երեսին վարդ ու մանուշակ էր փռվում…… 

սևադեմ 
սև 
այլանդակ 
սրախոս 
սրտնեղող 
դժգոհ 
տրտնջացող 
չար 
նախանձ 
նենգ 
խորամանկ……. 

 
Ակնկալելի է, որ այս բնութագրումը աշակերտների վրա կթողնի դրական 

ազդեցություն, նրանց մոտ կձևավորվեն բարոյական բարձր հատկանիշներ: 
Այսպես՝ երեխայի բնավորության դրական հատկանիշներ ձևավորելու հա-

մար կարելի է խոսել բարության, նրա ազդեցության մասին: Աշակերտներըը 
պետք է իմանան, որ «բարիով պետք է հաղթել չարին» (Տե՛ս գծապատկեր 2): 
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ԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկեր    2222    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Բնավորության այնպիսի 
հատկանիշ, որը 

ջերմացնում է մարդկանց 
սրտերը 

ԲարությունԲարությունԲարությունԲարություն 

Երջանկացնում է  
մարդկանց 

Ժպիտ ու ջերմություն է 
պարգևում  

Բարության հանդիպող 
 մարդն էլ է ուզում ուրիշին  

բարություն անել 

Բարին գեղեցիկ է ու հաճելի 
բոլորին 

Բարին երբեք 
 շատ չի լինում 

Մերձավորին 
սիրել 

նշանակում է 
նրան բարին 
ցանկանալ    

Պետք է միշտ 
հավատալ, որ 

բարին 
հաղթում է 

չարին 

Բարություն 
անողը 
բարուն 

կհանդիպի 
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Աշակերտները պետք է կարողանան վերլուծել իրենց բնավորությունը և 
հասկանալ՝ արդյո՞ք իրենք բարի են իրենց արարքներում, երբևէ չեն կատարել 
այնպիսի մի քայլ, որով վշտացրել են դիմացինին: Բարոյախրատական զրույցից 
հետո աշակերտների մոտ ձևավորվում է բարու և չարի ընկալումը, և արդեն 
նրանք պետք է որոշեն, թե ինչպիսին են ուզում լինել՝ բարի՞, թե՞ չար: 

Կարելի է, որպես ամփոփում, աշակերտներին հանձնարարել տետրերում 
գրել Աստվածաշնչից վերցրած ոսկե կանոնը. «Այն ամենը, ինչ կկամենաք, որ 
մարդիկ ձեզ անեն, այնպես էլ դուք արեք նրանց»: 

Ինչպես Ս. Մանդինյանն էր ասում, դպրոցը պետք է աշակերտի հոգին զար-
գացնի, մտքին խորհելու կարողություն տա, զորեղացնի ու լայնացնի նրա 
ունեցած պատկերացումներն ու դրանց շրջանակը, նոր պատկերացումներ ու 
հասկացություններ հայթայթի, նորանոր պատկերացումներ հորինելու ունակու-
թյուն տա, իրերին ու երևույթներին մտքով տիրապետելու վարժվածություն ու 
կարողություն հաղորդի [6, 36]:  

Թ. Էդիսոնը վստահ էր, որ «քաղաքակրթության կարևորագույն խնդիրը 
մարդուն մտածել սովորեցնելն է»: Հետևաբար, ուսուցչի խնդիրը պետք է լինի 
ուսումնական նյութի միջոցով զարգացնել և ընդլայնել աշակերտի մտահորիզոնը, 
կատարելագործել նրա ընդունակությունները, ձևավորել խոսքի մշակույթ: 

 
 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Բրուտյան Գ. Ա., Իմաստասիրական երկխոսություններ, հ. 2, Երևան,1986,   

528 էջ:  
2. Բրուտյան Գ. Ա. , Փիլիսոփայություն և լեզու, Երևան, 1972, 538 էջ: 
3. Գյուրջինյան Դ., Ալեքսանյան Թ., Գալստյան Ա., Մայրենի 5-րդ դասարան, 

Երևան, 2015: 
4. Կառուցողական կրթության հիմունքները և մեթոդները, Ձեռնարկ ուսուցիչ-

ների համար, Երևան, 2004, 336 էջ: 
5. ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2011.թ 29 օգոստոսի - N 1000-Ա/Ք 

հրամանի, Հայոց լեզու և գրականություն, Հանրակրթական հիմնական 
դպրոցի առարկայական ծրագրեր և չափորոշիչներ (1-9 –րդ դասարաններ): 

6. Մանդինյան Ս., Ուսման նախագիծ ազգային ուսումնարանների համար, 
Թիֆլիս, 1876, 87 էջ: 

7. Э. Сепир, Язык, Введение в изучение речи, М.-Л., 1934, стр. 238. 
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    формирования мировоззрения ученикаформирования мировоззрения ученикаформирования мировоззрения ученикаформирования мировоззрения ученика    

Хачатрян АсмикХачатрян АсмикХачатрян АсмикХачатрян Асмик    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: слово, мировоззрение, миропознание, внутренняя форма 
слова, воздействие языковых моделей, нравственное воспитание. 

Слово, словоформы, употребляемые в речи, сами по себе могут влиять на ре-
шение людей, стимулировать ту или иную деательность. Главным является степень 
их воздействия на людей, поскольку они придают мысли особый эмоциональный 
оттенок, донося ее до аудитории, в данном случае - до учащихся, влияя на их соз-
нание не коссвенно, а с помощью сердечного порыва. То, что доходит до сознания, 
становится мотивацией для понимания и, следовательно, для жизнедеятельности, 
так как наши мысли являются отправной точкой наших поступков. 

 
 
 

Speech Development as a Necessary ConditionSpeech Development as a Necessary ConditionSpeech Development as a Necessary ConditionSpeech Development as a Necessary Condition    
for the Formationfor the Formationfor the Formationfor the Formation    of Students’ World Outlookof Students’ World Outlookof Students’ World Outlookof Students’ World Outlook    

Khachatryan HasmikKhachatryan HasmikKhachatryan HasmikKhachatryan Hasmik    
SummarySummarySummarySummary 

Key words:Key words:Key words:Key words: word, world outlook,world perception, the inner structure of words, 
the impact of language models, moral education 

In speech, a word or a word-form by itself may have an impact on decisions people 
make, thereby inducing them to perform this or that action. How and to what extent 
words affect people is of vital importance in as much as they help us to add some sensual 
colouring to our ideas before we direct them to our audience, in this case, to our 
students not directly but “through heart”. Anything that “enters consciousness through 
heart” permeates our awareness more deeply and may become a motivation for our way 
of thinking and action since our ideas provide a good starting point for our actions. 

Taking into consideration the impact of words and speech on the formation of 
students’ world outlook, while teaching a certain topic, it is vitally important to realize 
what words, phrases, and expressions may enter students’ vocabulary. 
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ԱրդարությանԱրդարությանԱրդարությանԱրդարության    գիտակցությանգիտակցությանգիտակցությանգիտակցության    ձևավորումըձևավորումըձևավորումըձևավորումը    
սովորողներիսովորողներիսովորողներիսովորողների    մեջմեջմեջմեջ    ՀովհՀովհՀովհՀովհ. . . . ԹումանյանիԹումանյանիԹումանյանիԹումանյանի        

հեքիաթներիհեքիաթներիհեքիաթներիհեքիաթների    ուսուցմանուսուցմանուսուցմանուսուցման    միջոցովմիջոցովմիջոցովմիջոցով    
ՀակոբյանՀակոբյանՀակոբյանՀակոբյան    ՍուսանՍուսանՍուսանՍուսան    

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . բարոյական դաստիարակություն, արդարություն, 

արդյունավետ ուսուցում, արժեբանական որակներ, կենսափիլիսոփայություն, 
հեքիաթների բովանդակություն, հեքիաթների ճանաչողական նշանակություն: 

Կրթական համակարգի կարևորագույն խնդիրներից մեկը ժողովրդավարու-
թյան հիմնարար սկզբունքների և արժեքների ձևավորումն է, սովորողների բարո-
յական դաստիարակությունը: Արիստոտելի կարծիքով, բարոյականությունը մար-
դու արդար վարվելու բնազդային տրամադրվածությունն է: Հասարակության, 
դպրոցի, ծնողների խնդիրն է՝ օգնել երեխաներին՝ հասկանալու, թե ինչ են բարո-
յական արժեքները, դաստիարակել դրանց համապատասխան գործելու սովո-
րույթ: Այսպիսի արժեքների շարքին են դասվում պատասխանատվությունը, ար-
դարությունը, երջանկությունը, ազնվությունը, հարգանքը, զսպվածությունը, հան-
դուրժողականությունը, արիությունը, խելամտությունը և այլն: 

Արդյունավետ ուսուցում իրականացնելու համար դեռևս բավարար չէ որևէ 
առարկայի կոնկրետ նյութի սոսկական հաղորդումը. անհրաժեշտ է երեխաների 
մեջ, պարզագույն գիտելիքներից բացի, ձևավորել արժեհամակարգի մնայուն 
տարրեր: Վերոնշյալ արժեքային որակների սերմանումը ներկայացնենք արդա-
րության ընկալման միջոցով, որը շատ պարզ, անմիջական ու ակնհայտ է Հովհ. 
Թումանյանի ստեղծագործությունների, մասնավորապես հեքիաթների բովանդա-
կությունը վերլուծելիս: «Որքան լայն է մեծ գրողի հորիզոնը, որքան շռայլ է նա գե-
ղարվեստական գրականության մեջ, այնքան խորն ու լայն է նրա տեսական իմա-
ցությունը, կյանքը ուսումնասիրելու և ուսումնասիրած կյանքն ամենամեծ վար-
պետությամբ երեխային մատուցելու նրա ձգտումն ու կարողությունը» [2, 92]: 

Առօրյա կյանքում շատերն ասում են, որ կյանքն արդար չէ, որ ինչ-որ մեկն 
անարդար գտնվեց, ինչ-որ բան արդար չեղավ, այսինքն՝ արդարության խնդիրը 
վերաբերում է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներին: Որոշ իրավիճակնե-
րում հեշտ է գտնել արդարացի լուծումներ, մինչդեռ կան իրավիճակներ, երբ շատ 
դժվար է հասնել արդարության: Մարդը միշտ ձգտել է արդարության, քանի որ 
արդարության գաղափարն ի սկզբանե եղել է բոլոր հասարակությունների և ողջ 
մարդկության ձգտում: Բոլոր հասարակություններում մարդիկ իրենց մտահոգու-
թյունն են արտահայտել տիրող անարդարություններից: Չնայած դրան՝ գոյություն 
չունի արդարության ընկալման միասնական, բոլորի կողմից ընդունված սահմա-
նում: Բյուզանդական կայսր Հուստինիանոսը արդարությունը ներկայացրել է 
որպես «մշտական և հավերժական ցանկություն, որը ստիպում, հարկադրում է 
ամեն մեկին գործելու, իրավացիորեն կատարելու իր պարտականությունները» [1, 
147]: Իր հեքիաթներում բազմաթիվ կերպարներով Հովհ. Թումանյանը ցույց է տա-
լիս մարդկային բնավորության մի շարք գծեր՝ ազնվություն, օրինապահություն, 
արդարամտություն, երջանկություն, հավատարմություն և մյուս կողմից՝ կեղծա-
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վորություն, ընչաքաղցություն, ստախոսություն: Թումանյանի հեքիաթները՝ «Պո-
չատ աղվեսը», «Սուտասանը», «Չախչախ թագավորը», «Անհաղթ աքլորը», «Բարե-
կենդանը», «Սուտլիկ որսկանը», «Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ», «Անբան Հուռին» և 
այլն, բովանդակությամբ և իմաստով բարոյական դաստիարակության տիպական 
օրինակներ են ինչպես ուսումնական հաստատությունների սովորողների, այն-
պես էլ մեծահասակների համար: 

Ինչպես Հովհ. Թումանյանի երկերի մեծ մասը, այնպես էլ «Շունն ու կատուն» 
ստեղծագործության հերոսները մարդկային բնավորության խորհրդանիշներ են, 
իսկ նրանց մեջ տեղի ունեցող գործողությունները՝ ոչ այլ ինչ, քան իր ժամանակի 
համար տիպական մարդկային հարաբերություններ: Շունը կատվից պահանջում 
է արդարություն, իսկ կատուն, խոստանալով, որ կկատարի պատվերը, շարունակ 
փախչում է պատասխանատվությունից և դառնում կոնֆլիկտի աղբյուր: 

 «Գառնիկ ախպերը» բալլադում Հ. Թումանյանը մեծ հումանիստին հատուկ 
տրամաբանությամբ ընդհանրացում է կատարում աշխարհի անարդարության, 
մարդկային խոր վշտի ու անխիղճ դաժանության մասին: 

Երկու որբերը անհայտ ու երկար ճանապարհին, վառող արևի տակ, քաղցած 
ու ծարավ հասնում են բարուն՝ չկորցնելով մարդկային առաքինությունները, հա-
վատն ու լավատեսությունը ապագայի հանդեպ. 

Երկու որբեր, 
Քուր ու ախպեր, 
Առած պատիվ, գահ ու թագ 
Աշխարհն էլի  
Խաղա՜ղ ու լի՜, 
Չարը թաղված ծովի տակ [5, 136]: 
Երկու որբերի հաղթանակը բարու համար ներշնչված է նրանց էության 

պարզ ու միամիտ մարդկային բարեմասնություններով՝ հատկանիշներ, որոնցով 
պիտի դաստիարակվեն ապագա սերունդները: 

«Թումանյանի ամբողջ ստեղծագործությունը ուղղված է մարդու արատավոր 
ձգտումների քննադատությանը. նրա հերոսները խորին արհամարհանք ունեն 
փողի, փող ու հարստություն կուտակելու կրքի նկատմամբ» [3, 38]: Ահա թե ինչու 
Թումանյանի Հասանը («Քեֆ անողին քեֆ չի պակսիլ») ուրախ ու երջանիկ էր. 
չունենալով սեփականություն և փող՝ ամեն օր քեֆ էր անում՝ վայելելով կյանքը 
երջանիկ ապրելու յուրօրինակ փիլիսոփայությամբ. «Քեֆը շատ փողով չի լինում, 
դերվիշ բաբա: Ամենաչնչին ապրուստն էլ կարող է մարդ ուրախ վայելել: Երանի 
թե մարդու պակասը փողը լինի: Փողի գտնելը հեշտ է: Բանը մարդու սիրտն է» [4, 
371-372]:  

Փինաչի Հասանի գլխին եկած բազում փորձություններն անգամ չեն կարո-
ղանում խաթարել այս աղքատ մարդու ուրախ ու զվարթ հոգին, կոտրել նրա մեջ 
լավատեսությունն ու հավատը վաղվա օրվա նկատմամբ: Վերջապես թագավորը 
Հասանին իր թագավորությունում լավ պաշտոն է տալիս, որպեսզի նա շարունա-
կի ուրախ ապրել և ուրիշներին նույնպես սովորեցնել ուրախ ապրելու գաղտնի-
քը: Հեքիաթում Թումանյանն առաջ է քաշում սեփական աշխատանքով ապրելու և 
եղածով բավարարվելու գաղափարը: Արդյո՞ք արդար չէ թագավորի վերաբեր-
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մունքը Հասանի նկատմամբ: Իհարկե արդար է, որովհետև Հասանը բազմաթիվ 
փորձությունների արդյունքում չկորցրեց իր մարդկային դիմագիծը, շարունակեց 
իր ազնիվ աշխատանքը և այդ աշխատանքից ստացված չնչին գումարներից 
բաժին հանեց նաև ուրիշներին:  

Հին հունական փիլիսոփաները արդարության գաղափարը դիտարկել են 
ազնվության և հավասարության գաղափարների հետ միասին: Նրանք արդարու-
թյունը նույնացրել են ճշմարտացիության, ներդաշնակության և առաքինության 
հետ: Իզուր չէ, որ Հովհ. Թումանյանի հեքիաթների հերոսները և՛ ուղղամիտ են, և՛ 
ճշմարտախոս, և՛ ազնիվ ու արդար: «Ոսկու կարասը» հեքիաթում արդարության 
համար պայքարի արդյունքում հարևանների միջև անտեսվում է ոսկով լի կարա-
սը: Հողը վարողն ասում է, որ ոսկին հողի տիրոջն է պատկանում, վերջինս էլ թե՝ 
հողը վարողինն է ոսկին, որովհետև նա է գտել: Երբ նրանք դիմում են ագահ թա-
գավորին, վերջինս գնում է, որ ոսկին հանի, սակայն ոսկու տեղ օձեր են դուրս 
գալիս: Իմաստուններն արդարամիտ պատասխան են տալիս թագավորին. «Կա-
րասով ոսկին աղքատ հողագործներին պարգև է ղրկած իրենց ազնվության ու 
արդար աշխատանքի համար <...> իսկ երբ որ դու ես գնում, գնում ես ուրիշի բախ-
տը հափշտակես…» [4, 352]: 

Հովհ. Թումանյանի հեքիաթներում մարդկային հարաբերությունները որոշ-
վում են ոչ միայն տվյալ ժամանակաշրջանին բնորոշ օրենքներով, այլև զգաց-
մունքներով՝ սիրով, սրտով, բայց ոչ ատելությամբ: Նրա հեքիաթներում իշխում է 
մարդու և հասարակության բարոյական արժեքների ջատագովությունը:  

«Խելոքն ու հիմարը» հեքիաթում առավել շեշտված է արդարության գաղա-
փարը: Եղբայրներից մեկը՝ փողի ու հարստության մոլուցքով լցված, մյուս եղբորը 
շարունակաբար հիմարացնում է՝ խորամանկելով ու ծիծաղելով նրա վրա: 
Ունևոր եղբայրը, հարազատ եղբորից խլելով ոսկիներն ու անասունները, վերջի-
նիս փողոց է նետում և նույնիսկ նրա համար նոր հագուստ չի առնում: Հիմար եղ-
բայրը իր վիճակի համար գանգատվում է դատավորին և այլոց, սակայն ոչ մեկը չի 
հավատում, բոլորը ծիծաղում են նրա վրա, իսկ խելոք եղբայրն էլ ծիծաղում է 
ամենքի վրա: Մի՞թե արդար է խելոք եղբոր վերաբերմունքը. «Մարդկային կյանքի 
վիրավորական լինելու չափ կարճամտությունը…, մերձավորների նկատմամբ 
վարմունքի մեջ ունեցած անարդարության խարազանումը, այն փաստը, որ գեղե-
ցիկը, բարին շատ հաճախ է թիրախ դառնում անարդարության սոսկալի հար-
վածներին» [3, 112]:  

 «Սուտլիկ որսկանը» հեքիաթում Թումանյանը, ներկայացնելով որսորդների 
անհավատալի պատմությունները, մերժում է ստախոսությունը, պարծենկոտու-
թյունը, երևույթները ուռճացնելու ձգտումները: Անիրական ու չափազանցված 
պատմությունները մի կողմից՝ երեխաների մեջ առաջացնում են ուրախ տրամա-
դրություն, մյուս կողմից՝ դաստիարակում սուտլիկ որսկանների երևակայական 
ստերի վրա ծիծաղելու և դրանք ծաղրելու ցանկություն: 

 Հեքիաթներից մյուսը, որում Թումանյանը արծարծում է արդարության 
խնդիրը, «Քաջ Նազարն» է: Հեղինակը ցույց է տալիս, թե ինչպես վախկոտ, թուլա-
մորթ, կամազուրկ, անարժան մարդը կարող է հասնել ամենամեծ բարձունքների. 
«Էս Նազարը մի անշնորհք ու ալարկոտ մարդ է լինում. Է՜նքան էլ վախկոտ, 
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է՜նքան էլ վախկոտ, որ մենակ ոտը ոտի առաջ չէր դնիլ, թեկուզ սպանեիր» [4, 385]: 
Գյուղից դուրս գալով և օտար ճանապարհ ու մութ անտառ մտնելով՝ Նազարը 
վախից սկսում է ինքնիրեն խոսել, ապա գոռգոռալ, որովհետև լռությունը սարսա-
փեցնում է նրան: Նազարը, որ իր կյանքում ոչ մի հիշարժան բան չէր արել՝ բացի 
ճանճեր սպանելուց և այդ մասին լաթի վրա գրել տալուց, բախտի աստիճաննե-
րով առաջ գնալով՝ վերջապես հռչակվում է թագավոր. «ժողովուրդը հաղթական 
կամարներ է կապում, աննկարագրելի ոգևորությամբ, ուռաներով և կեցցեներով, 
երգով ու երաժշտությունով, աղջիկներով ու ծաղիկներով, պատգամավորություն-
ներով ու ճառերով առաջն է դուրս գալի, էնպես մի փառք ու պատիվ, որ Նազարը 
մնացել էր ապշած» [4, 389]: Նազարին այդ դիրքին հասցրել է շրջապատը, որը ծա-
ռայամիտ է ու տգետ, շրջապատ, որը կարող է կործանել արժանավորին և 
երկրպագել անսպասելի փառքից կուրացած, ապաշնորհ ինչ-որ մեկի: 

Իր հեքիաթների միջոցով Հովհ. Թումանյանը հաստատում է մարդկային հա-
րաբերություններում արդարամիտ կեցվածքը, ճշմարտությունը, բարձր արժա-
նիքները, ժողովրդական իմաստությունը, ազնվությունը, մարդասիրական վեհ 
գծերը: Նա արարում է մի աշխարհ, ուր առկա են շատ իրական հատկանիշներ ու 
երևույթներ, ուր պայքար է տեղի ունենում հանուն արդարության և ճշմարտու-
թյան հաստատման: «Թեև հասարակական երևույթներն ու հարաբերությունները 
հեքիաթների միջոցով են ներկայացվել, բայց դա չի խանգարել, որ հասկանալի ու 
բացահայտ ձևով ներկայացվեն մարդկանց արդարամտությունը, ճշմարտասիրու-
թյունը, պարզությունը, վարքագծի վեհությունը, գեղեցիկի ու կատարելության իս-
կական զգացողությունը» [3, 202]: Նմանօրինակ հեքիաթները երեխաներին ծանո-
թացնում են կյանքի լուսավոր ու ստվերոտ կողմերին, միաժամանակ նրանց մեջ 
դաստիարակում են ազնվություն, սեր, գութ, կարեկցանք: Թումանյանի հեքիաթ-
ների հերոսները արդար, ազնիվ ու միամիտ մարդիկ են, որոնք, լինելով դժբախտ 
ու հալածված, շարունակում են մնալ բարի ու առաքինի, լավատես ու արդար: 
Թումանյանի հեքիաթներից երեխան հասկանում է, որ ագահությունը, խորաման-
կությունը, խաբեությունը, ստրկամտությունը և այլ արատավոր երևույթներ կյան-
քում դատապարտելի են, իսկ ազնվությունն ու արդարամտությունը՝ գովասանքի 
արժանի:  
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В статье представлены особенности освоения и развития, нравственного вос-
питания у учеников, в частности – справедливости, честности, правдивости и т.д. 
Также говорится о воспитательном и познавательном значении сказок О. Туманяна. 
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In the article there is presented the development and perception features of the 
learners' moral upbringing particularly of the justice, honesty, uprightness through 
Tumanyan's fairy tales. There is also spoken about the educational and cognitive 
significance of Tumanyan’s tales. 
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Պարույր Սևակի Պարույր Սևակի Պարույր Սևակի Պարույր Սևակի ««««Անլռելի զանգակատունԱնլռելի զանգակատունԱնլռելի զանգակատունԱնլռելի զանգակատուն» » » » պոեմիպոեմիպոեմիպոեմի    
ուսուցումուսուցումուսուցումուսուցումնննն    ավագ դպրոցումավագ դպրոցումավագ դպրոցումավագ դպրոցում    

Հարությունյան ԳայանեՀարությունյան ԳայանեՀարությունյան ԳայանեՀարությունյան Գայանե    
 

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. կոմիտասասիրություն, երգարվեստի երկնակամար, 
պատմակենսագրական պոեմ, հոգևոր գանձ, կոմիտասյան համանվագ: 

Մեծերն ինչով են մեծ: Անկասկած նրանով, որ նրանց գործերը միշտ էլ 
այժմեական են: Պարույր Սևակն այն մեծություններից է, որը ներկայացնում է ժա-
մանակաշրջանը, որի հղումներով նա ընթերցողին հաղորդում է ճշմարտություն-
ներ ու գաղափարներ, որոնք պիտանի են նաև այսօրվա կյանքի համար: 

Ներկա աշխատանքի նպատակը Սևակի ստեղծագործությունները, մասնա-
վորապես՝ «Անլռելի զանգակատունը» առավել դյուրին հրամցնելն է: Ծրագրի պա-
հանջով՝ աշակերտները պետք է իմանան Կոմիտասի նկատմամբ Սևակի անհուն 
սիրո մասին:  

Աշխատանքը գրելիս ձգտել եմ ընդհանուր գծերով ներկայացնել Պ. Սևակի 
կոմիտասասիրությունը:  

«Անլռելի զանգակատուն» պոեմը վերլուծել եմ՝ կառուցվածքային բաղադրա-
մասերը առանձին-առանձին ներկայացնելով:  

Երբ նյութը ամբարված է ուսուցչի մտքի շտեմարանում, նրան մնում է մա-
տուցման լավագույն ու արդյունավետ ձև որոնել: «Անլռելի զանգակատուն» պոե-
մի համակողմանի յուրացումը ապահովելու նպատակով աշխատում եմ աշա-
կերտներին նախապատրաստել այն ճշմարտությամբ, թե գրականության դասի 
հմայքն առավել խորությամբ զգացվում է, երբ ուսումնասիրում ենք Սևակի ստեղ-
ծագործությունը: Առնչվել Սևակի գրական վաստակին՝ նշանակում է հաղորդա-
կից դառնալ արվեստի վերին ոլորտներին, զգալ գեղարվեստական խոսքի հզոր 
ուժի կախարդանքը, հարստանալ՝ սեփականելով մտքի և հոգու անբավ գանձեր: 
Պարույր Սևակը հայ գրականության անդաստանը մտավ իբրև ժառանգորդ ոչ 
միայն հայ, այլև ողջ համաշխարհային մշակույթի: 

«Անլռելի զանգակատուն» պոեմի ուսուցմանը հատկացնում եմ երեք դասա-
ժամ՝ հարցումներով հանդերձ: 

Պոեմը վերլուծում եմ հետևյալ պլանով.  
ա) Պոեմի ստեղծագործական պատմությունը, 
բ) «Անլռելի զանգակատունը» որպես պատմակենսագրական պոեմ,  
գ) Կոմիտաս – ժողովուրդ – երգ հյուսվածքը պոեմում: 
Դասանյութը հաղորդելիս աշխատում եմ խոսքս դարձնել հետաքրքիր, ար-

տահայտիչ, հուզական, այնպես, որ այն համարժեք լինի բնագրին: «Անլռելի զան-
գակատունը» Սևակի ստեղծագործության ամենազորեղ փայլատակումներից և 
հայկական պոեմի ամենաբարձր արտահայտություններից մեկն է: Պոեմն ստեղծ-
վեց գեղարվեստական կատարելությամբ, միանգամից գերեց ընթերցող հասարա-
կությանը և հեղինակին համաժողովրդական փառքի արժանացրեց: Դրան նպաս-
տեց նաև թեման՝ Կոմիտասի կյանքն ու սխրանքը, որին նվիրված է պոեմը: Իսկ 
Կոմիտասը հայ ժողովրդի սիրված ամենամեծ նվիրյալներից մեկն է, որին գորո-
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վանքով Սևակը բազմեցնում է Մաշտոցի կողքին: Հենց միայն Կոմիտասի անունը 
բավական էր, որ նրան նվիրված պոեմը դիպչեր ամեն մի հայի սրտի: Քանզի Կո-
միտասը մեր հոգևոր գանձն է, մեր պոռթկուն հուզաշխարհը, մեր զսպված լռու-
թյունը, մեր զմռսված մորմոքը: Նա ճառագեց հայ երգարվեստի երկնակամարում՝ 
իբրև բացառիկ երևույթ, իբրև հայ երգի ներքին էությունն իր արյամբ զգացող հան-
ճարեղ արվեստագետ: Հրաշքի հավասար երջանիկ զուգադիպություն էր և՛ այն, 
որ հազարամյակների ճանապարհ անցած հայ երգն ու Կոմիտասը ժամանակին 
գտան իրար, և՛ այն, որ հենց Սևակը իր հզոր տաղանդի ուժով կերտեց Կոմիտասի 
կերպարը՝ իբրև արվեստի սքանչելի կոթող: «Անլռելին» Կոմիտասի մեծությունը 
հավերժացնող գրական հուշարձան է, որն արարվեց Կոմիտասի նկատմամբ հե-
ղինակի անհուն սիրուց: Սևակն ինքն էլ չէր թաքցնում Կոմիտասի նկատմամբ 
ունեցած իր անսահման սերը: 

«Իմ գիտակցական ամբողջ կյանքում ես տառապել եմ «կոմիտասասիրու-
թյունից»: Ես եղել եմ նրա մեջ, ինչպես բջիջը մարմնում»,– խոստովանել է Սևակը 
[1, 71]: Ժամանակակիցները վկայում են, որ Սևակը մի անհագուրդ հրապուրանք 
ուներ հայ հոգևոր ազգային և դասական երգի նկատմամբ: Կոմիտասի նկատմամբ 
ունեցած անսահման սերը ինչ-որ ձևով արտահայտման ելք էր որոնում: «Իմ ողջ 
կյանքում ես մտքումս գրել եմ «Զանգակատունը», գրել եմ իբրև վիպակ, իբրև 
ուսումնասիրություն, իբրև հոդվածների շարք, իբրև ողբերգություն կամ դրամա. 
ես գիտեի, որ դա մի օր պիտի գրվի: Եվ պոեմը գրվեց միանգամից, զարմանալի 
հեշտությամբ ու արագությամբ» [2, 392-393]:  

Իրոք, պոեմը գրվել է արտասովոր արագությամբ, շատ կարճ ժամանակա-
հատվածում, եթե նկատի ունենանք տվյալ ժանրի համար նրա վիթխարի ծավալը: 
Բավական էր մի կայծ, որ բռնկվեր: Սևակը դա ևս բացատրում է. «Միգամածու-
թյունը վաղուց պատրաստ էր, բայց ուղեծիր չկար, որով պիտի պտտվեր այս նոր 
«մոլորակը»: Իսկ դա պատահեց Մոսկվայում մի սարսափելի սառնամանիքային 
օր: Աղմկոտ, կեղտոտ, ցուրտ ու բքաշատ գարեջրատանը՝ հեռավոր Մոսկվայում, 
հանկարծ ռադիոյից հնչեց կոմիտասյան երգը: Ինձ համար ամեն ինչ պարզվեց մի 
վայրկյանում, պարզվեց նախ վերնագիրը՝ «Կոմիտասյան համանվագ», «Զարմա-
նալի զանգակատուն» և, վերջապես, «Անլռելի զանգակատուն»: 

Գրել Կոմիտասի մասին՝ հավասարազոր է գրել հայ ժողովրդի վերջին հար-
յուր տարվա պատմությունը՝ ժողովրդի կյանքով ու երազանքներով, կենցաղով ու 
գոյամարտով, երգով ու լույսով, եվրոպական դիվանագիտությամբ, ազգագրու-
թյամբ, անցյալով ու ապագայով [2, 392-393]:  

«Անլռելի զանգակատունը» պատմակենսագրական պոեմ է: Պոեմի ողջ հեն-
քը պատմական է, որին որպես միս ու արյուն քնարական նուրբ թելիկներով 
հյուսվել են Կոմիտասի և ժողովրդի կյանքի լուսավոր ու ողբերգական էջերը: 
Պոեմում կենդանի պատկերներով արտացոլվել են մեր ժողովրդի պատմության 
առավել հիշարժան իրադարձությունները: Իսկ այդ պատմությունը ժողովրդի ճա-
կատագրի նման բաժանված էր երկու կեսի՝ ինչպես աշխարհագրական, այնպես 
էլ սոցիալ-քաղաքական իմաստով: Առավել դժնի էր արևմտահայ հատվածի բախ-
տը, որ հեծում էր սուլթանհամիդյան և ապա երիտթուրքական դահիճների 
արյունոտ ճիրաններում: Բարվոք չէր նաև արևելահայ հատվածի վիճակը ռու-
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սական ցարիզմի կրնկի տակ: Պոեմի հենց սկզբից պատմությունը հյուսվում է ար-
վեստին և դառնում կենդանի իրականություն:  

Դեռ 12-ամյա Սողոմոնը նոր էր ընդունվել Էջմիածնի ճեմարանը, երբ հայոց 
բախտի երկնակամարում նոր թուխպեր կուտակվեցին: Դա 1881 թ. էր: Սուլթան 
Համիդը հրաման արձակեց, որ Թուրքիայի ողջ տարածքում արգելվի այնպիսի 
բառերի և անունների գործածությունը, որոնք վտանգ են ներկայացնում երկրի 
անվտանգությանը. արգելվածների թվում էր նաև «Հայաստան» անունը: 

Մի քանի էջում բանաստեղծը ոչ միայն վերակենդանացնում է 1895-1896 թթ. 
սուլթանհամիդյան հայկական կոտորածները, այլև բացում է այդ ողբերգության 
նախապատմությունը՝ արևմտյան խարդավանքներով հանդերձ:  

Պոեմի սյուժեն և կառուցվածքը: 
Աշակերտներից պահանջում եմ արտասանել պոեմի այն հատվածները, 

որոնք նախապես հանձնարարել եմ: 
 «Անլռելի զանգակատունը» քնարա-փիլիսոփայական պոեմ է՝ պատմակեն-

սագրական հենքով, մտահղացված իբրև համանվագ (սիմֆոնիա): Պոեմն ունի 
բարդ ու կուռ կառուցվածք, որ բխել է սյուժեի և բովանդակության մտահղացու-
մից: Պոեմը նման է համակառույցի, զվարթնոցատիպ մի տաճարի: Պոեմի 6 հա-
մազանգերը (Ցայգալույսի, Արևագալի, Միջօրեի, Ծավալվող, Եղեռնի, Ահագնա-
ցող) 6 հսկա կամարներն են՝ հենված վիթխարի սյուների վրա, իսկ 46 ղողանջնե-
րը փոքր կամարներ են, որոնք հավաքված են մի ընդհանուր գմբեթի տակ: Տա-
ճարի ներսում սյունազարդ սրահներն են՝ իրենց խորաններով ու բեմերով, երգե-
հոնով, սիմֆոնիկ նվագախմբով, բազմաձայն երգչախմբերով ու անհատ կատա-
րողներով: 

Պոեմի կառուցվածքի և սյուժեի բոլոր բաղադրամասերը հետապնդում են մի 
ընդհանուր նպատակ՝ կերտել Կոմիտասի կերպարը, իսկ նրա կերպարը ամբող-
ջանում է երգ-ժողովուրդ-Կոմիտաս հյուսվածքում:  

Պոեմի ֆաբուլան Կոմիտասի կյանքն է, նրա սխրանքը, նրա ողբերգությունը՝ 
ձուլված իր ժողովրդին և նրա պատմությանը: Գրականության հերոս ընտրելու 
այս նախասիրությունը գալիս է Չարենցից, որի «Կոմիտասի հիշատակին» պոեմն 
ըստ էության հայ երգի անցած ուղու պատկերումն է, հայ երգի պատմական նշա-
նակության փիլիսոփայությունը, որը նաև խորհրդածություն է ժողովրդի պատ-
մական ճակատագրի վերաբերյալ: Ահա այդ գիծն է, որ շարունակում է Սևակը: 
Կոմիտասի կերպարը Սևակի համար ոչ միայն նպատակ էր, այլև միջոց՝ մեկնե-
լու, ինչպես ինքն էր ասում, հայոց չհասկացված բախտի քմայքը: Հայրենի երգի 
մեջ ժողովրդի ամբողջ պատմությունն է՝ ցավի և ուրախության թրթիռներով: Երգը 
ծնվում է բնաշխարհից ու ձուլվում բնաշխարհին, դառնում նրա հնչյունների 
համակարգումը: Պոեմում ոչ մի անգամ չի լսվում Կոմիտասի ձայնը, նրա խոսքին 
փոխարինում է ժողովրդական երգը: Կոմիտասը դառնում է երգ այնքանով, 
որքանով կա երգը:  

Ֆաբուլայի զարգացման առաջին փուլը նախադրությունն է: 
1869 թ. ... Մայր Հայաստանի սրբորեն բեղուն արգանդը լույս աշխարհ հանեց 

հրաշագործ մանուկների՝ մեկը մեծ Լոռեցին, որը հետո պիտի դառնար իր ժո-
ղովրդի «ազնիվ կենսագիրը», ամենայն հայոց բանաստեղծը, մյուսը՝ հայ երգի 
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արարիչ, նա պիտի ի լուր աշխարհի հավաստեր, որ կա հայ երգը: Այդ նույն 
թվականին ծնվեցին ևս երկու հանճարներ՝ Լևոն Շանթը և Երվանդ Օտյանը: Հայ 
ժողովրդի զավակների ծննդյան օրը հեղինակը բնության տոն է հռչակում. չէ՞ որ 
ամենազոր բնությունը լավ գիտեր, թե ում է ստեղծել: Բախտի կույր խաղով 
Անատոլիայի հեռու խորքերում, կոշկակար Գևոյի և Թագուհու անշուք օջախում 
ծնվեց Սողոմոնը. 

Հազար ութ հարյուր վաթսունինն թվին 
Հայոց այգիներն ի՞նչ պտուղ տվին, 
Հայոց արտերում ի՞նչ բերք էր հասել,– 
Դժվար է ասել: 
 Սակայն այդ թվին Մայր Հայաստանի 
Արգանդը եղավ սրբորեն բեղուն: 
Մի մանուկ ծնվեց Լոռվա Դսեղում... 
Նա հետո պիտի դառնա պատանի, 
Եվ երիտասարդ, և այր իմաստուն,  
Անբախտ Մարոյին լացով սպանի,  
Մեր հառաչանքը հասցընի Աստծուն… 
Միևնույն թվին, Լոռուց շատ հեռու՝  
Անատոլուի խավար խորքերում  
Մեկ ուրիշ մանուկ լույս աշխարհ եկավ: 
Մինչ հայրը նրա՝ Գևոն կոշկակար,  
Գոգնոցը հանեց, արխալուղ հագավ,  
Հարևան-դրկից՝ մի-մի շիշ օղով՝  
Նրա տուն մտան՝ աչքալուսանքի... [3, 5-10]: 

Բանաստեղծը սրտի անհուն կսկիծով բացում է Սողոմոն մանչուկի ոդիսա-
կանը: Դեռ չէր բոլորել մեկ տարին, երբ մայրը գնաց, իսկ 10 տարեկանում զրկվեց 
նաև հորից.  

Իր ժողովրդի զավակն իսկական 
Ժողովրդի պես ինքն էլ որբ մնաց... [3, 5-10]:    

Նյութական գանձ ու հարստություն չթողեցին ծնողները իրենց որբուկին: 
Սակայն որդին իր ծնողներից, երևի նաև նախնիներից ժառանգել էր աշխարհի 
ամենաթանկ գանձը՝ երգ-երաժշտության նրբագույն զգացում և «կլկլան», մեղմ ու 
քաղցրիկ ձայն: 

1881 թիվ, Էջմիածին... 
Բանաստեղծը կարծես նկարում է Հայաստան աշխարհի մի պատառիկը: 

Բառերն այստեղ ասես խոսում են և իրենք իրենք ներկայացնում՝ իբրև գեղա-
նկարչության գլուխգործոցներ: 

Այնքան կենդանի է ներկայացված փոքրիկ Սողոմոնի պատկերը, որ պոեմը 
նկարազարդելիս Գրիգոր Խանջյանը ասես Պ. Սևակի տողերն է նկարել: 

Որքան ուսումն առաջ էր գնում, այնքան նոր հայտնություններ ու առեղծ-
վածներ էին բացվում նրա համար: Ահա՛ գրքեր, մագաղաթներ, որոնց էջերում 
պատմության դաժան մարտակարգերի հետ ցոլանում էին ժողովրդի կյանքը, նրա 
երազանքը, կարոտը, սպասումները, նրա հոգու գանձերը, բանաստեղծությունը, 
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աղոթքը, երգը: 
Նրա կյանքի նպատակը դարձավ հայոց երգի հայտնագործումը: 
Պոեմի հանգույցը Կոմիտասի կողմից հայոց երգ-երաժշտության վերահայտ-

նագործումն էր:  
Կոմիտասը ճիշտ ընտրեց հայ երգի հայտնագործման ճանապարհը: Նա 

գնաց դեպի ժողովուրդը, որովհետև երգն ու ժողովուրդը անբաժան են: 
Ճեմարանական Կոմիտասը սկզբում հայ երգի ակունքը որոնում էր մեռյալ 

խազգրքերում: Եվ իրոք, ի~նչ գանձեր կային փականքի տակ, ի~նչ վսեմ տաղեր 
էին ննջում մագաղաթների մութ ծալքերում: 

Իսկ մինչ այդ ժամանակը քայլում է որպես հավերժական ճամփորդ՝ ամեն 
ինչ ենթարկելով իր բնականոն օրենքին: Ժամանակն անում է իրենը ... Հասակ է 
առնում, առնականանում է պատանին, դեմքը ծածկվում թուխ բեղ-մորուքով:  

Մի ուրույն փայլ ու շքեղություն են հաղորդում պոեմին բնության նկարա-
գրությունները: Սքանչելի պատկերներով են ժպտում գարունն ու ամառը, աշունն 
ու ձմեռը՝ իրենց յուրահատուկ հրավառությամբ, բերք ու բարիքով, հոգու ցավով: 

Հայոց աշխարհի գարունն սկսվում է Արարատյան հովտից, Արաքսի ափե-
րից: Գարունը իր մենախցից դուրս է հանել նաև երիտասարդ աբեղային: Նա քայ-
լում է գարնանային դաշտով՝ հայացքը հառած Արարատին: 

Կարծես ջահել աբեղային խենթացնելու համար հենց այդ պահին թնդում է 
«Սոնա յար»-ը: Դա գեղջկական սիրո երգ է, որ հետապնդում է աբեղային, շուլալ-
վում է սքեմի փեշերին, սոսնձվում սրտին... 

Երգն ու պատրանքը ձուլվում են իրար: Սոնան դառնում է Խումար, Շողեր 
կամ թևերը կանթած Սաթո: Ջահել աբեղան երգի սոնաներին տեսնում է ծուփ-
ծուփ ծավալվող հարս ու աղջիկների մեջ՝ մե՛րթ որպես իրական տեսիլք, մե՛րթ 
երգի հերոս: 

Ու այնուհետև որտեղ որ երգն էր, այնտեղ էլ նա՛ էր:  
Հետո աշնան գույներն են շաղվում աչքերիդ առաջ: Մի ուրույն հմայք ունի 

հայոց աշխարհի աշունը: 
Ուրախանում է հայ վաստակած շինականը՝ մի բերան «Տեր աստված» կան-

չելով, իր հույսը, իր իղձերի, երազների կատարումը նրա անվան հետ կապելով: 
Երգն ու պարը շարունակվում են մինչ ուշ գիշեր: Նրանց մեջ է մի ջահել աբեղա, 
որն եկել է ոչ թե ուխտի, այլ երգեր լսելու ու գրի առնելու: 

Եվ հավաքում, գրի էր առնում նրանց երգը, նոտագրում մեղեդին: 
Կոմիտասի շնորհիվ և նրա միջոցով կալ ու սարից, վանք ու մատուռից, արտ 

ու դաշտից և տան հեղձուկ պատերից դուրս գալով՝ հայ երգը մտավ շքեղ դահլիճ-
ներ: Այժմ արդեն բեմերից էր հնչում: Նա երգով նվաճեց ոչ միայն յուրայինների 
սրտերը, այլև բամբասող հարևանների, ավելին՝ նա երգով նվաճեց Եվրոպան, 
երաժշտական մրցույթների մասնակցեց Եվրոպայի նշանավոր մայրաքաղաքնե-
րում և միշտ հաղթանակի դափնիներով վերադարձավ: 

Մի մարդ էր, այո՛, բայց մի ողջ մշակույթ՝ աշխարհը հարստացնող, կյանքը 
գեղեցկացնող:  

Պոեմի կոնֆլիկտը երիտասարդ աբեղայի և ժամանակի հոգեկան երկվու-
թյունն էր, որ պիտի խորանար ու տարածվեր: 
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Նա, որ ծնվել էր հայր լինելու, սիրող ամուսին դառնալու, իր տունն ու ընտա-
նիքն ունենալու, այն մանկան ճիչ-աղաղակով լցնելու, մնաց մեկուսի, անտուն ու 
անտեղ, «լոկ խոնավ մի խուց, թղթեր ու կանթեղ»: 

Նրա մատները, որ կարող էին շոյել ու գրկել, միայն գրիչ բռնեցին, ծառայե-
ցին միայն երգ արարելու արվեստին: 

Նրա սերը դարձավ երգը, որով սկսվում և ավարտվում էին նրա արշալույսն 
ու վերջալույսը: Երգի նկատմամբ ունեցած սերն էր, որ նրան մղեց սխրանքի: 

Պոեմի բարձրակետը «Եղեռնի համազանգն» է: Այստեղ գույները թանձրա-
նում են և ողբերգական երանգներ ընդունում: 

1915 թվի ապրիլի 24-ից սկսեց գրվել հայոց պատմության ամենազարհուրելի 
էջը:  

Պատմական այս փաստը պոեմում դարձել է կենդանի, շարժուն, սահմռկե-
ցուցիչ մի իրողություն: Աչքերիդ առաջ կենդանանում են հայոց դանթեականի 
սոսկալի պատկերները: 

Խոցեցին ու ջնջեցին, 
Հատեցին հաստ ու բարակ,  
Հոշեցին ու տանջեցին, 
Փշրեցին, տվին կրակ, 
Վաթեցին արյուն-արցունք, 
Ներկեցին ձոր ու բարձունք, 
Քանդեցին երկինքն մի լուրթ, 
Մորթեցին մի ժողովուրդ... [3, 187]: 

Բանաստեղծը զայրույթի ու նողկանքի զգացմունքով է բացում այն ճշմար-
տությունը, թե ովքեր էին այն մարդակերպ հրեշները, որ անպատիժ բռնաբարում, 
սրբապղծում, մորթոտում ու բնաջնջում էին անմեղ մարդկանց, և ովքեր էին 
նրանց զոհերը: 

Եփրատի ջրերի հոսքը ծանրացավ դիակների առատությունից, Դեր-Զորի 
անապատները շիրիմ դարձան թշվառ գաղթականների համար: 

Աքսորի ու մահվան ճանապարհին էին նաև հայ մտավորականները, նրանց 
մեջ՝ լուսավոր գլուխներ՝ Զոհրապ, Վարուժան, Սիամանթո, Ռ. Սևակ և ուրիշներ, 
որ Չանկրի ձորում հոշոտվեցին: Կոմիտասը ևս այդ հանճարների հետ էր: Նա էլ 
ապրեց մահվան սարսափը, մինչև մրուրը ըմպեց իր ժողովրդին վիճակված դառ-
նության բաժակը, բայց ... 

Բայց դե ազատված Կոմիտասը այլևս Կոմիտաս չէր, այլ նրա ուրվականը: 
Կոմիտասը ծնվել էր ժողովրդի համար, ապրում էր նրա համար ու նրա մեջ, 

այլևս ինչպես կարող էր ապրել, երբ չկար ժողովուրդը: 
Նշվում է, որ Կոմիտասի մոտ հոգեկան խանգարումը դրսևորվել է 1918-ից, 

սակայն Սևակն այս փաստը ներկայացրել է «խմբագրմամբ»՝ այդ խանգարումը 
համարելով եղեռնի անմիջական հետևանք: 

Պոեմը նաև ահազանգ է՝ ուղղված աշխարհին ու համայն մարդկությանը, թե 
պետք է զգոն լինել, թույլ չտալ, որ նորից կրկնվեն հայոց դանթեականի ահասար-
սուռ սարսափները: 

Պոեմում Կոմիտասի կյանքի գործունեության, մտորումների, ապրումների, 
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նրա սխրանքի, հաղթանակների և ողբերգական վախճանի մասին պատմում է հե-
ղինակը, պատմում է քնարական ասքի ու մենախոսության եղանակով: 

Կոմիտասի կերպարը կերտելիս բանաստեղծը չի կարողացել թաքցնել անձ-
նական վերաբերմունքը. համոզվում ու հավատում ես, որ նա «ողջ կյանքում տա-
ռապել է կոմիտասասիրությունից»: 

Կոմիտասի կերպարին զուգահեռ բանաստեղծը կերտել է ժողովրդի հավա-
քական կերպարը, որ հանդես է գալիս աշխարհը շենացնող իր տքնաջան աշխա-
տանքով, իր ուրախություններով, նիստ ու կացով, ծիսակատարություններով և, 
վերջապես, իր մշտահոլով երգ ու պարով: 

Օգտագործելով վերջին դասաժամը՝ աշակերտներին մղում եմ ինքնուրույն 
որոնողական աշխատանքներին: Նրանց բաժանում եմ մի քանի խմբերի և հանձ-
նարարում, որ իրենց գրականության տետրերում «Անլռելի զանգակատուն» 
պոեմից դուրս գրեն պատկերավորման միջոցները: Ըստ որում՝ յուրաքանչյուր 
խմբին առաջարկում եմ պատկերավորման միջոցներից ընտրել մեկ տեսակը: 

Հանձնարարում եմ գրավոր աշխատանք «Անլռելի զանգակատուն» պոեմի 
շուրջ: Աշխատանքը հանձնարարելիս առաջարկում եմ ուշադրություն դարձնել 
հետևյալ հարցերին. 

ա) պոեմի ստեղծագործական պատմությունը, 
բ) պատմական փաստերի գեղարվեստական մարմնավորումը պոեմում, 
գ) Կոմիտաս – ժողովուրդ – երգ հյուսվածքը պոեմում: 
Իր գեղագիտական ծրագրերի իրականացումով Պ. Սևակը դարձավ հետչա-

րենցյան շրջանի հայ պոեզիայի ամենախոշոր բարենորոգիչը և մեծ առաջընթաց 
հաղորդեց գեղարվեստական խոսքի զարգացմանը: Նա իրավացիորեն ձեռք բերեց 
նորարար բանաստեղծի համարում և շատ կողմերով կանխորոշեց հետագա 
շրջանի հայ գեղարվեստական մտքի զարգացումը: 

Սևակի մահից անցել է մոտ հինգ տասնամյակ: Սա բավական ժամանակ է 
որևէ գրողի ժառանգության կենսունակությունը ստուգելու համար: Սևակի ստեղ-
ծագործությունը այսօր էլ կենսունակ է, այսօր էլ նրան կարդում և արտասանում 
են մենակ և ամենատարբեր դահլիճներում: 

 
 
 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Խաչատրյան Վ.Գ., Պարույր Սևակ, Երևան, «Լույս» հրատ., 1987թ.: 
2. Պարույր Սևակ: Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հտ. 5, Երևան, «Հայաստան» 

հրատ., 1974թ.: 
3. Պարույր Սևակ: Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հտ. 4, Երևան, «Հայաստան» 

հրատ., 1972թ.: 
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Изучение поэмы Изучение поэмы Изучение поэмы Изучение поэмы ««««Неумолкаемая кНеумолкаемая кНеумолкаемая кНеумолкаемая колокольняолокольняолокольняолокольня»»»»        
Паруйра Севака в старшей школеПаруйра Севака в старшей школеПаруйра Севака в старшей школеПаруйра Севака в старшей школе    

Арутюнян ГаянеАрутюнян ГаянеАрутюнян ГаянеАрутюнян Гаяне    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: любовь к Комитасу, вершина песенного искусства, 
историко-биографическая поэма, духовное сокровище, Комитасовская гармония 

Своими эстетическими проектами Паруйр Севак стал величайшим реформа-
тором поэзии и добился значительного прогресса в развитии художественного са-
мовыражения. Он был не только поэтом великого таланта, но и новым видением 
искусства. Севак предопределял истинный поэтический путь искусства для целого 
поколения. Из-за огромной любви к личности Севака и к его творчеству я написала 
эту работу, в которой наглядно представлена поэма «Неумолкаемая колокольня». 

 
 
 
 

The Study of “Unsilenceable Belfry” The Study of “Unsilenceable Belfry” The Study of “Unsilenceable Belfry” The Study of “Unsilenceable Belfry”     
by Paryur Sevak at High Schoolby Paryur Sevak at High Schoolby Paryur Sevak at High Schoolby Paryur Sevak at High School    

Harutyunyan GayaneHarutyunyan GayaneHarutyunyan GayaneHarutyunyan Gayane    
SummarySummarySummarySummary    

Kew wordKew wordKew wordKew wordssss: love toward Komitas, a rainbow of the art of song, historical- 
biographical poem, spiritual treasure, Komitas recital 

Paruyr Sevak has become the biggest reformer of the Armenian poetry by the 
realization of his aesthetic programs and gave great progress to the development of the 
artistic expression. He was not only a poet of great talent, but a new scene of the art of 
poetry. Paruyr Sevak outlined a path of true art for a whole generation of poetry. 
Because of the strong love towards Sevak and his works I undertook writing this work 
which is aimed at presenting his “Unsilenceable Belfry” more easily. 
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Բառապաշարի ընտրության սկզբունքների կիրառումը՝ Բառապաշարի ընտրության սկզբունքների կիրառումը՝ Բառապաշարի ընտրության սկզբունքների կիրառումը՝ Բառապաշարի ընտրության սկզբունքների կիրառումը՝     
որպես ուսուցման տարբերակված մոտեցման հիմքորպես ուսուցման տարբերակված մոտեցման հիմքորպես ուսուցման տարբերակված մոտեցման հիմքորպես ուսուցման տարբերակված մոտեցման հիմք    
       Ղումաշյան ՆաիրաՂումաշյան ՆաիրաՂումաշյան ՆաիրաՂումաշյան Նաիրա    

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. բառապաշարի ուսուցում, բառապաշարի ուսուցման 

տարբերակված մոտեցում, վերարտադրողական (պրոդուկտիվ), ընկալողական 
(ռեցեպտիվ), ներզորն (պոտենցիալ) բառապաշար, բառապաշարի ընտրության 
սկզբունքներ 

Տեղեկատվության ընդունումն ու հաղորդումը, ինչպես նաև ցանկացած 
խոսքային գործունեություն անհնար է պատկերացնել առանց բառապաշարի առ-
կայության: Բառապաշարի ուսուցումը, մասնավորապես՝ օտար լեզվի պարագա-
յում ուսուցման առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է, ուստի այն` որպես մեթոդի-
կայի կարևորագույն խնդիրներից մեկը, ուսումնասիրվել է տարբեր ժամանակնե-
րում տարբեր մեթոդիստների կողմից (Ֆոլոմկինա, Աստվածատրյան, Գեյզ, Բեր-
ման և ուրիշներ): 

Բառապաշարի իմացությունը լեզվական կոմպետենցիայի (linguistic 
competence) հիմնական բաղադրիչն է, ուստի դրա արդյունավետ ուսուցման հա-
մար նախ պետք է հաշվի առնել խոսքային գործունեության տարբեր տեսակնե-
րում օգտագործվող բառապաշարային միավորների յուրահատկությունները: 

Մեթոդիկայում ուսուցման նպատակներով բառապաշարը դասակարգում են 
վերարտադրողական (պրոդուկտիվ) կամ ակտիվ (խոսել, գրել), ընկալողական 
(ռեցեպտիվ) կամ պասիվ (ունկնդրել, ընթերցել) և ներզոր բառապաշարների։ Ընդ 
որում` ներզոր (պոտենցիալ) բառապաշարը համարվում է թաքնված, հնարավոր 
գիտելիք։ Այսինքն՝ դրանք այն բառերն են, որոնք նախապես չեն յուրացվել, բայց 
հնարավոր է հասկանալ մի շարք ցուցիչների (իդենտիֆիկատորների) հիման 
վրա։  

Ինչպես նշում է Մ. Գ. Աստվածատրյանը, հիմք ընդունելով Գեյզի և Ռախմա-
նովի տեսությունները [1, 84]` այս տարբերակված մոտեցումը առաջին հերթին 
անհրաժեշտ է բառապաշարի ընտրության, բացատրման, ամրապնդման եղա-
նակների և վարժությունների տիպերի մշակման համար: Բառապաշարի վերար-
տադրողական (պրոդուկտիվ) տիրապետումը կապված է մի շարք կարողություն-
ների հետ, այսինքն՝ բառը վերարտադրելու, օգտագործելու համար անհրաժեշտ է 
կատարել հետևյալ գործողությունները. 

� մտաբերել, գտնել բառը հիշողության մեջ, 
� ճիշտ արտասանել, 
� ընտրել համապատասխան քերականական ձևը, 
� կապակցել այլ բառերի հետ, 
� ներառել ընդհանուր համատեքստի մեջ, համակցել շփման կոնկրետ 
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իրադրության հետ: 
Բառապաշարի ընկալողական (ռեցեպտիվ) տիրապետումը կապված է 

հետևյալ կարողությունների հետ` 
� ճանաչել և հասկանալ բառային միավորը, 
� լսողատեսողական պատկերը կապել իմաստի հետ, 
� տարբերակել ձևով և արտասանությամբ նման բառերը, 
� տիրապետել ռեցեպտիվ զուգակցման հորինվածքին/մեխանիզմին, 
� կռահել ըստ բառակազմական բաղադրիչների, 
� օգտվել կանխագուշակումից և ընկալման կողմնորոշիչներից: 
Բառի իմաստը հասկանալու համար անհրաժեշտ է` 
� առանձնացնել ձևական հատկանիշները (գրաֆիկական, քերականական), 
� զուգակցել դրանք բառային և քերականական իմաստների հետ: 
Ըստ էության` նպատակահարմար է տարբերակել բառապաշարի երկու 

հիմնական խումբ՝ իրական (ռեալ) բառապաշար, որը ներառում է թե՛ ռեցեպտիվ, 
թե՛ պրոդուկտիվ պաշարները, և ներզոր (պոտենցիալ) բառապաշար։ Վերարտա-
դրողական և ընկալողական բառապաշարները ուսանողներն ուսումնասիրում և 
ձեռք են բերում ուսուցման տարբեր փուլերում, ուստի այն համարվում է ռեալ, 
իրական բառապաշար: Իսկ այն բառերը, որոնք ուսուցման առարկա չեն եղել, 
սակայն դրանց իմաստները հնարավոր է կռահել՝ դիմելով և՛ մայրենի, և՛ օտար 
լեզուներում առկա արմատների ընդհանրություններին և դրանց հիման վրա կա-
տարվող բառակազմական վերլուծությանը, կազմում են ներունակ բառապաշա-
րը:   

Ներունակ բառապաշարի մեջ մտնում են. 
ա) լեզուներում ընդհանուր արմատ ունեցող բառերը (կոգնատներ), 
բ) բառակազմական հստակ, թափանցիկ կառուցվածք ունեցող բարդ և 

ածանցավոր բառերը,  
գ) բազմիմաստ բառերի տարբեր նշանակությունները։ 
Ընթերցանության ընթացքում նմանատիպ բառերի կռահմանն օգնում են 

տարբեր գործոններ. 
� բառակազմական վերլուծություն, 
� մայրենի և օտար լեզուներում առկա արմատների ընդհանրություններ, 
� տվյալ հատվածի ընդհանուր բովանդակությունից բառիմաստի գուշա-

կում: [1, 85]  
Այս ամենն ավելի լավ պատկերացնելու համար կարելի է ներկայացնել 

գծապատկեր 1-ը. 
Դեռևս դպրոցական տարիներին աշակերտները յուրացնում են խոսքային 

գործունեության վերարտադրողական և ընկալողական տեսակների համար ան-
հրաժեշտ բառային նվազագույնը, որը կազմված է ակտիվ միջուկից: Հետդպրո-
ցական ուսուցման խնդիրն է ընդլայնել և ամրապնդել այդ հիմքը, ընդլայնել պա-
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սիվ բառապաշարի այն միջուկը, որն անհրաժեշտ է անձի հետա
թյան և հատկապես մասնագիտական նպատակներով: 

Մ. Գ. Աստվածատրյանը [1, 89], հենվելով Ի. Վ Ռախմանովի
պաշարի ընտրության սկզբունքների համակարգի վրա, առանձնացնում
ներկայացվող սկզբունքները, որոնք պետք է հաշվի առնել բառային
ընտրության ժամանակ։ Ստորև ներկայացվող սկզբունքներին 
նաև Ի.Մ.Բերմանը [2, 123]: 

 

  
 

 
 
Վերարտադրողական բառային նվազագույնի ընտրության սկզբունքներն են.
1. 1. 1. 1. կապակցելիություն։կապակցելիություն։կապակցելիություն։կապակցելիություն։ Բառի փոխազդեցությունների սահմանների

որով այն փոխհարաբերության մեջ է մտնում այլ բառերի հետ: Ըստ
քի՝ բառը որքան շատ ունի այլ բառերի հետ կապակցվելու հնարա
այնքան մեծ է դրա բառապաշարային նվազագույնի մեջ մտնելու
կանությունը: 

2. 2. 2. 2. ՈճակաՈճակաՈճակաՈճականննն    չեզոքությունչեզոքությունչեզոքությունչեզոքություն:::: Ըստ այս սկզբունքի՝ բառային նվազագույնի
պետք է մտնեն նախ այն բառերը, որոնք ոճային սահմանափակումներ
օգտագործելի են թե՛ վերարտադրողական, թե՛ ընկալողական խոսքային
նեության համար: Ոչ լեզվական բուհերում այս սկզբունքը կարևոր
սկզբնական փուլում, սակայն հետագա փուլերում ուսանողների
է ներմուծել նաև մասնագիտական տերմիններ: 

3. 3. 3. 3. ԻմաստաբանականԻմաստաբանականԻմաստաբանականԻմաստաբանական    արժեքարժեքարժեքարժեք:::: Այս սկզբունքի պահանջն այն

հետագա գործունեու-

Ռախմանովի մշակած բառա-
առանձնացնում է ստորև 

բառային նվազագույնի 
 է անդրադարձել 

ԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկեր 1 

 

սկզբունքներն են. 
սահմանների որոշում, 

Ըստ այս սկզբուն-
րավորություններ, 

մտնելու հավանա-

նվազագույնի մեջ 
սահմանափակումներ չունեն, 

խոսքային գործու-
կարևոր է ուսուցման 

ուսանողների համար կարևոր 

այն է, որ նվազա-
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գույնի մեջ մտնեն այնպիսի հասկացություններ և երևույթներ ապտահայտող բա-
ռերը, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն մարդու կենսափորձի համար, ինչպես 
նաև ավելի հաճախ են հանդիպում բանավոր խոսքում, գեղարվեստական և հա-
սարակական–քաղաքական գրականության մեջ: Չնայած այն բանին, որ այս 
սկզբունքը բացառում է մանրամասներ և երանգներ արտահայտող տերմինների 
ու բառերի ընդգրկումը բառային նվազագույնի մեջ, բացառության կարգով այս-
տեղ պետք է մտնեն նաև այն հասկացությունները, որոնք բնորոշ են ուսումնա-
սիրվող լեզուն կրող հանրությանը։ 

Ինչպես նախորդ սկզբունքի ժամանակ, այստեղ նույնպես նեղ մասնագիտա-
կան տերմինները պետք է ներառել նվազագույնի մեջ ավելի ուշ փուլերում և ընտ-
րելիս հաշվի առնել սովորողների մասնագիտության լեզվական առանձնահատ-
կությունները: 

4. 4. 4. 4. ԲառակազմականԲառակազմականԲառակազմականԲառակազմական    արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը:::: Այս սկզբունքն անդրադառնում է բառի բառա-
կազմական հնարավորություններին։ Որքան մեծ է բառարմատի հիմքի վրա նոր 
բառեր կազմելու հնարավորությունը, այնքան մեծ է նվազագույնի մեջ մտնելու 
հավանականությունը: Նման բառերի պաշարը ներունակ բառապաշարն ընդլայ-
նելու, ինչպես նաև բառակազմական վերլուծության կարողությունները 
զարգացնելու հիմքն է: 

5. 5. 5. 5. ՀաճախականությունՀաճախականությունՀաճախականությունՀաճախականություն:::: Ըստ այս սկզբունքի` նվազագույն բառապաշարի 
մեջ մտնում են այն բառերը, որոնց գործածությունը բազմաժանր է, այսինքն՝ 
ավելի հաճախ են օգտագործվում գրականության տարբեր ժանրերում։ 

6. 6. 6. 6. ԲազմիմաստությունԲազմիմաստությունԲազմիմաստությունԲազմիմաստություն:::: Բազմիմաստության սկզբունքով նվազագույն 
բառապաշարի համար ընտրվում են այն բառերը, որոնց առաջնային իմաստներն 
առավել գործածական են: Ըստ այս սկզբունքի` ուսուցման հասուն փուլերում ակ-
տիվ նվազագույնը լրացվում է արդեն սովորած բառերի նոր իմաստներով, ինչ-
պես նաև նրանով, որ դրանք հանդես են գալիս նոր կապակցությունների մեջ: Այս 
շարքի մեջ մտնում են նաև բառային նվազագույնի մեջ նախապես մտած բառերի 
առավել պակաս գործածական իմաստները: (Օրինակ՝ table – 1. սեղան,     2. որոշ 
ժամանակով հետաձգել, bottle – 1. շիշ, 2. շշալցնել, 3. (sl) հանցանքի մեջ բռնել, 4. 
թաքցնել):  

7. 7. 7. 7. ՍպասարկմանՍպասարկմանՍպասարկմանՍպասարկման    ընդունակուընդունակուընդունակուընդունակությամբթյամբթյամբթյամբ    օժտվածությունօժտվածությունօժտվածությունօժտվածություն:::: Այս սկզբունքի պա-
հանջն է, որ նվազագույն բառապաշարի մեջ ընդգրկվեն սպասարկման գործա-
ռույթ ունեցող բառերի այնպիսի միավորներ, որոնք կարող են հանդես գալ որպես 
դարձվածային բառակապակցությունների բաղադրիչ մասեր և օժանդակ բառեր: 

8. 8. 8. 8. ՀոմանիշներՀոմանիշներՀոմանիշներՀոմանիշների բացառման սկզբունք:ի բացառման սկզբունք:ի բացառման սկզբունք:ի բացառման սկզբունք: Ըստ այս սկզբունքի` բազմաթիվ հո-
մանիշների շարքից ընտրվում են նրանք, որոնք առավել գործածական և ոճային 
առումով չեզոք են: Օրինակ` communicate-correspond-announce-inform-report-
declare, այս շարքից կարող են դուրս մնալ divulge-unfold-reveal հոմանիշները: 

9.9.9.9.    ՀասկացություններիՀասկացություններիՀասկացություններիՀասկացությունների    նկարանկարանկարանկարագգգգրմանրմանրմանրման    սկզբունքսկզբունքսկզբունքսկզբունք:::: Այս սկզբունքով ակտիվ 



– 336 – 

նվազագույնի համար ընտրվում են այն բառերը, որոնցով կարելի է արտահայտել 
ավելի շատ հասկացություններ: Օրինակ՝ thing, part, point, target, issue և այլն: 

10.10.10.10.    Նորաբանությունների (նեոլոՆորաբանությունների (նեոլոՆորաբանությունների (նեոլոՆորաբանությունների (նեոլոգիզմ)գիզմ)գիզմ)գիզմ)    շարքիցշարքիցշարքիցշարքից    գգգգործածությանործածությանործածությանործածության    բարձրբարձրբարձրբարձր    հահահահաճաճաճաճա----
խախախախականությանկանությանկանությանկանության    սկզբունքսկզբունքսկզբունքսկզբունք:::: Բառային նվազագույնի ընտրության ժամանակ պետք է 
հաշվի առնել, որ տեխնիկայի և գիտության զարգացմանը զուգահեռ ի հայտ են 
գալիս նոր երևույթներ և, իհարկե, դրանք արտահայտող նոր բառեր ու արտահայ-
տություններ, ինչպես նաև մի շարք բառեր, որոնք նախկինում քիչ գործածական 
են եղել, բայց այսօր մտել են առօրյա գործածվող բառապաշարի մեջ: Օրինակ՝ flash-
mob, flash, scanner, highlighter, clipboard, pushpin և այլն: Այս և նման մի շարք այլ 
բառերի՝ նվազագույն բառապաշարի մեջ մտնելն այսօր նույնիսկ անհրաժեշտ է:  

Թվարկված սկզբունքների հիման վրա կարելի է առանձնացնել և ակտիվ, և 
պասիվ բառապաշարի ընտրության համար կիրառվող սկզբունքները: 

 
Աղյուսակ 1.Աղյուսակ 1.Աղյուսակ 1.Աղյուսակ 1.    

 
 
Բառապաշարի ընտրության սկզբունքների կիրառումը գործնականում ցույց 

տալու համար դիտարկենք ընտրված կոնկրետ տեքստի բառապաշարը և դրա 
հիման վրա կատարենք բառային նվազագույնի ընտրություն. 

Information science with the ideas and message of processing and storing 
information is of great importance today. That's why computer technology must be 
taught in secondary school. The new subject "basic information science", and 
"computing machines" was introduced for the senior pupils at schools. Contact with the 
machine increases the interest in learning, makes them more serious about studying new 
subject. School computers are used not only to study information science, but also for 
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examination purposes. Young people who finish school must be trained to operate 
computers. [8] 

Տեքստը պարունակում է հիմնականում ծանոթ բառեր, որոնց սովորողները 
տիրապետում են դպրոցական բառապաշարից, ուստի որպես բառային նոր 
միավորներ կարող ենք ընտրել. 

� ակտիվ բառապաշարի մեջ՝  
science –ըստ իմաստաբանական արժեքի և հաճախականություն,  
importance, purpose – ոճական չեզոքության,  
subject և basic- հասկացությունների նկարագրման սկզբունքի,  
to introduce, իմաստաբանական արժեքի, ոճական չեզոքության,  
to train -իմաստաբանական արժեքի, 
� պասիվ բառապաշարի մեջ՝  
to operate - իմաստաբանական և բառակազմական արժեքի, բազմիմաստու-

թյուն,  
to increase- իմաստաբանական արժեքի։ 
Information, process, technology բառերը նվազագույնի մեջ չեն մտնում, քանի 

որ դրանք կարող են հասկանալի լինել մայրենի լեզվում դրանց՝ որպես միջազգա-
յին բառերի գործածությունից։ Այս բաժանումը կարևոր է հետագայում բառապա-
շարի տարբերակված մոտեցմամբ ուսուցման համար։ 
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словарного запаса 

В статье исследуются вопросы обучения словарному запасу. Для продуктив-
ного обучения словарному запасу важна дифференциация пассивного (рецептив-
ного) и активного (продуктивного) словарного запаса. Активный словарь направлен 
на развитие навыков письма и говорения, а пассивный – аудирования и чтения. 
Основные принципы отбора активного и пассивного словарного запаса представле-
ны в данной статье, и очень важно, чтобы использование данных принципов стало 
основой дифференцированного обучения словарного запаса. 
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selection 

 The article touches upon some observations related to the sphere of vocabulary 
teaching. It is important to mention that for the study of vocabulary teaching one should 
first of all focus on the distinction of the active (receptive) and passive (productive) 
vocabulary. Active vocabulary is directed mainly to the reading and writing skills, 
whereas passive vocabulary is meant for improving the listening and reading skills. The 
main principles of the vocabulary selection for active and passive vocabulary areareareare    
discussed in the present article and the use of these principles must be the base of 
distinguished teaching of vocabulary.  
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ՄՄՄՄայրենիի և մաթեմատիկայի դասավանդումըայրենիի և մաթեմատիկայի դասավանդումըայրենիի և մաթեմատիկայի դասավանդումըայրենիի և մաթեմատիկայի դասավանդումը    
առաջին դասարանումառաջին դասարանումառաջին դասարանումառաջին դասարանում    միջառարկայական միջառարկայական միջառարկայական միջառարկայական     

միավորման սկզբունքովմիավորման սկզբունքովմիավորման սկզբունքովմիավորման սկզբունքով    
ՄալխասՄալխասՄալխասՄալխասյանյանյանյան    ՇուշանՇուշանՇուշանՇուշանիկիկիկիկ    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր՝ կրթակարգ, համադրական դաս, տառ, հնչյուն, թիվ, 

նախաայբբենական շրջան, այբբենական շրջան, զուգադրության աղյուսակ, երկ-
րաչափական մարմիններ, նկարներ 

Հին հայկական դպրոցներում լեզվի ուսուցման կարևորագույն խնդիրներից 
էր բառերի ճիշտ կապակցելիության դասավանդումը: Այդ պատճառով էլ հին հա-
յերենի քերականական դասագրքերում կարևորվում էին բառակապակցության 
միավորների իմաստաբանական կապակցելիության հնարավորությունները [7, 
48: 4, 111]: 

21-րդ դարում կարևորվում է պարտավորեցնող, ինտեգրող և հետազոտող 
կրթակարգը, քանի որ յուրաքանչյուր աշակերտ հատկապես դեռահասության 
շրջանում եզակի և ինքնատիպ է, ունի իր կարևորված պահանջմունքները: Միջին 
դպրոցում իրատեսական կրթակարգ իրականացնելու համար, կարծում ենք, 
ինտեգրման մոտեցումները պետք է սկսել տարրական դասարաններից:  

Ուսուցիչը, աշակերտներին հանձնելով «Այբբենարան» և «Մաթեմատիկա» 
դասագրքերը, համադրման եղանակով պետք է ուսուցանի տարրական գիտելիք-
ները, որպեսզի հոգեբանական բարդույթավորումներ չառաջանան մի առարկա-
յից մյուսն անցնելիս:  

Ուսումնասիրելով «Մայրենի» և «Մաթեմատիկա» առարկաների համադրա-
կան դասերի վերաբերյալ վերլուծությունները արդի մասնագիտական գրականու-
թյան մեջ՝ պարզ դարձավ, որ հարցը հիմնականում քննված է միջին և ավագ 
դպրոցներում: Տարրական դպրոցում ինտեգրման համակարգով է ներկայացված 
միայն մայրենիի դասագիրքը, որտեղ, ըստ զարգացնող ուսուցման մանկավար-
ժության հիմունքների, ընթերցանության դասերին պահանջվում է նյութից բխող 
ինտեգրում նույն դասարաններում ուսումնասիրվող այլ առարկաների միջև՝ 
գրական ընթերցանություն – հայոց լեզու, գրական ընթերցանություն – երաժշտու-
թյուն, նկարչություն, մայրենի լեզու – աշխատանքի ուսուցում: Այս ծրագրի իրա-
կանացումը պահանջում է և՛ գիտելիքներ, և՛ տեղեկատվություն, և՛ ստեղծագոր-
ծական միտք ու վարպետություն: Մայրենիի դասագրքերը կազմված են հենց ին-
տեգրման սկզբունքով, որի պահանջն է իրականացնել հայոց լեզվի գործնական 
ուսուցում ընթերցանության նյութերի միջոցով [5]:  

Սույն ուսումնասիրության մեջ փորձում ենք ներկայացնել միջառարկայա-
կան կապերի կիրառման սեփական փորձի դիտարկումները տարրական դպրո-
ցում՝ ուշադրությունը հիմնականում սևեռելով նախաայբբենական և այբբենական 
շրջանների մեթոդաբանության վրա, քանի որ դասավանդման և ուսուցման եղա-
նակների հիմնաքարը պետք է դնել հենց սկզբից: Ուսումնական տարբեր առար-
կաների՝ միմյանց մեջ ներթափանցման ուղիների մշակումը պայմաններ է ստեղ-
ծում դասավանդման ընթացքում աշակերտների կողմից բազմաբաղադրիչ գիտե-
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լիքների ձեռքբերման համար:  
Ինտեգրատիվ ուսումնական ծրագրերում չկա գիտելիքի արհեստական բա-

ժանում առանձին առարկաների մեջ, և մայրենիի ու մաթեմատիկայի դասերի հա-
մադրման արդյունքում աշակերտներն իրենք են հիմնական նմանություններ 
գտնողները, որի հիման վրա էլ կառուցողական կրթության հիմունքներով դա-
սավանդող ուսուցիչը կազմակերպում է աշակերտակենտրոն դաս, որի ընթաց-
քում նոր դպրոց եկած աշակերտները բացահայտում են իրենց համար կարևոր 
տեղեկատվություններ և դպրոցում սովորած իրողություններն սկսում են համա-
դրել առօրեական իրողություններին՝ պատասխանելով ո՞րն է ամենից կարևոր, 
ի՞նչ պետք է իմանալ հարցադրումներին: Ուսուցչի և աշակերտների հետ ավան-
դական ձևերով աշխատելուն զուգընթաց՝ աշակերտները սովորում են ուսումնա-
կան բազմաթիվ վարժությունների շրջանակներում աշխատել թե՛ փոքր խմբերով, 
թե՛ ինքնուրույն [3, 55]: 

Նախաայբբենական շրջանում մաթեմատիկայի և մայրենիի դասերի պա-
հանջները հիմնականում նույնն են, աշակերտները երկու դասաժամերին էլ փոր-
ձում են կատարել նկարագրություններ՝ անվանելով առարկաները՝ ըստ գործո-
ղության և ածականական հատկանիշի: Հիմնական տարբերությունը նկարների 
բովանդակությունն է. եթե «Այբբենարանում» պատկերված են գործողություններ 
խորհրդանշող նկարներ, ապա «Մաթեմատիկա» դասագրքում նկարները հստակ 
են, որոնց վերաբերյալ առաջադրվում է հիմնականում կատարել մեկ գործողու-
թյուն: 

Նկարների դիտումը և դրանց բովանդակության մասին կատարված դիտար-
կումներն ունեն առաջին հերթին աշակերտի խոսքի զարգացման նպատակ: 
Տարրական դասարաններից ուսուցիչը պետք է կարևորի աշակերտների` 
կապակցված նախադասություններ օգտագործելը թե՛ մայրենիի, թե՛ մաթեմատի-
կայի դասերին: Ուսումնական նյութի շարադրանքում տրամաբանական, կա-
ռուցվածքային համարժեք լեզվական արտահայտչամիջոցները պետք է ճշգրիտ ու 
հստակ լինեն, որպեսզի ճիշտ ուղով զարգանա աշակերտի լեզվատրամաբա-
նական մտածողությունը՝ ապահովելով արդյունավետ ուսուցման առավելագույն 
մակարդակ [1]: 

Ինտեգրված դասեր կազմակերպելու լավագույն եղանակներից է զուգադ-
րությունը, որը կառուցողական կրթության հզոր միջոցներից է, քանի որ աշա-
կերտներին օգնում է հասկանալ, ընկալել նոր նյութը և գաղափարները: Թվա-
կանները ուսուցանելով զուգադրությունների միջոցով՝ նպաստում ենք, որ աշա-
կերտները կարողանան կապակցել նոր գաղափարները ծանոթ հասկացություն-
ների հետ: 1990 թ. Բյուելի և Հեյնի հեղինակած ռազմավարությունը աշակերտ-
ներին հնարավորություն է տալիս տեսանելիորեն, այսինքն՝ զուգադրության մեջ 
վերլուծել թվականներին առնչվող հիմնական հարաբերությունները [2, 82]:  

Զուգադրության աղյուսակը աշակերտներին օգնում է հասկանալ նոր գա-
ղափարի և իրենց վաղուց ծանոթ ինչ-որ մի երևույթի նմանություններն ու տարբե-
րությունները: Այս ռազմավարության կիրառումը մայրենիի և մաթեմատիկայի 
դասերին ներառում է հետևյալ քայլերը. 

1. Պարզել, թե ինչ գիտեն աշակերտները թվականների վերաբերյալ: Այնու-
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հետև այդ գիտելիքների հիման վրա ընտրել ծանոթ գաղափարներ և գտնել ընդ-
հանուր եզրեր: Սա ռազմավարության անկյունաքարն է, քանզի դրանով է պայ-
մանավորված նոր գաղափարի յուրացումը: Ծանոթ գաղափարի ընտրությունը 
կարող է կամուրջ ծառայել նոր գաղափարի համար: Օրինակ՝ «Մաթեմատիկա» 
առարկայից թվական բառերն ուսումնասիրող աշակերտները կարող են կապել 
այն իրենց ծանոթ թվական բառերի հետ, որոնք նրանք սովորել են դեռ նախա-
դպրոցական տարիքում: 

2. Մտային գրոհ կազմակերպել աշակերտների հետ՝ քննարկելով երկու 
գաղափարների՝ թվի և տառի համար ընդհանուր առանձնահատկություններն ու 
տարբերությունները: Դրանք ներկայացնել ըստ նմանությունների և տարբերու-
թյունների: Անհրաժեշտ է սկսել ընդհանրություններից: Այս սյունակը լրացնելուց 
հետո ուսուցիչը և աշակերտները ձեռնարկում են տարբերությունների բացահայ-
տումը: Ընդ որում՝ առաջին քայլն օրինակի ձևով ներկայացվում է ուսուցչի կող-
մից, ինչպես՝ երկու միավորներն էլ գրային նշաններ են: Դրանից հետո աշակերտ-
ներին հանձնարարվում է համագործակցային խմբերում ինքնուրույն գտնել մյուս 
նմանությունները: 

3. Աշակերտների օգնությամբ պարզել, թե ինչով են երկու գաղափարները 
տարբերվում միմյանցից, և դրանք ներկայացնել ըստ տարբերությունների: Այս 
դեպքում նույնպես առաջին և երկրորդ քայլերը օրինակի ձևով ներկայացվում են 
ուսուցչի կողմից, ինչպես՝ գիրը որևէ հնչյունի նշանն է, իսկ թիվը՝ ամբողջական 
բառի: Դրանից հետո հանձնարարվում է աշակերտներին համագործակցային 
խմբերում ինքնուրույն գտնել մյուս տարբերությունները: 

4. Աշակերտների հետ քննարկել համեմատության հիմքը կազմող հաջորդ 
կատեգորիաները: Օրինակ՝ երկու միավորներն էլ գրվում են որոշակի մասնիկնե-
րով: Թվական բառերը կարող են արտահայտվել նաև գրերով և այլն: 

Այս մեթոդաբանության առավելություններն են. 
Ա. Զուգադրության աղյուսակի կիրառմամբ աշակերտները ձեռք են բերում 

ծանոթ կամ համանման գաղափարների համեմատական վերլուծություն կատա-
րելու հմտություններ: Արդյունքում մեծանում է նոր գաղափարների կամ բառերի 
ընկալման արդյունավետությունը: 

Բ. Աշակերտները փորձում են ծանոթ գիտելիքներն ակտիվացնելու միջոցով 
կապեր հաստատել նոր նյութի և դրան առնչվող փորձի միջև: 

Արաբական թվանշաններին աշակերտները ծանոթանում են «Մաթեմատի-
կա» դասագրքի հենց առաջին էջից, որտեղ դրանք անվանված են «թվեր». «Սրանք 
այն թվերն են, որոնք դու պետք է սովորես այս դասագիրք-տետրով» [6]: Նախա-
այբբենական շրջանում աշակերտները սովորում են թվականներ գրել և հնչյունա-
գրերին անցնում են արդեն 1-9 թվականների գրությանը տիրապետելուց հետո: 

«Այբբենարանում» [8] աշակերտները թվականների հանդիպում են 9-րդ 
էջից, որտեղ 1, 2 թվանշաններով համարակալված են տարբեր ճանապարհներով 
գնացող արջուկները: 

Նկարազարդ էջերում առանձին ներկայացվում են նաև երկրաչափական 
մարմիններ, որոնց անվանումներն աշակերտները սովորում են որպես նոր հաս-
կացություններ՝ եռանկյուն, քառակուսի, շրջան, ուղղանկյուն, խորանարդ, ուղ-



– 342 – 

ղանկյունանիստ, գունդ, քառանիստ, կոն, գլան: 
Թվական բառերը մայրենիի ուսուցման շրջանակներում նախ իմաստավոր-

վում են վանկատման ուսուցման ժամանակ, երբ աշակերտները սկսում են գի-
տակցել, թե յուրաքանչյուր բառ քանի վանկից է կազմված: Այնուհետև աշակերտ-
ները սկսում են հաշվել բառերի հնչյունները՝ դրանք համապատասխանաբար 
տեղադրելով նշված վանդակներում: Խոսքային միավորների համարակալումը 
աստիճանաբար բարդանում է, և աշակերտները սկսում են հաշվել տրված նա-
խադասությունների բառերի քանակը:  

«Այբբենարանում» առաջին թվական բառը հանդիպում է մմմմ    տառի ուսուցման 
շրջանակներում, ինչպես՝ Արտում միմիմիմի    տատրակ կա ու միմիմիմի արտուտիկ: Այստեղ 
աշակերտներին ներկայացվում են միմիմիմի և մեկմեկմեկմեկ թվական հոմանիշների ոճական 
տարբերությունները՝ ուշադրություն դարձնելով այն հանգամանքի վրա, որ մա-
թեմատիկայում միմիմիմի բառը չի կիրառվում: Նույն դասի շրջանակներում աշակերտ-
ները ծանոթանում են նաև միմիմիմի՛ արգելական մասիկին և հասկանում, որ լեզվական 
նույն միավորները տարբեր արտահայտություններում տարբեր իմաստներ են 
արտահայտում:  

1111 արաբական թվանշանին աշակերտները «Այբբենարանում» հանդիպում են 
Յ տառի ուսուցման շրջանակներում: «Կայարանում» դասի մեջ կիրառված մեկնելմեկնելմեկնելմեկնել 
բայի արմատը ներկայացված է 1111 թվանշանով, որը կարծում ենք, մեթոդական 
սխալ է, քանի որ բառապատկերի և իմաստի սխալ ընկալման հիմք է դառնում, և 
աշակերտները հիմնականում հարցնում են, թե ինչ ընդհանրություն կա այդ 
երկու բառերում: Պատասխանը լինում է միայն ձևականձևականձևականձևական արտահայտությունը, 
քանի որ այդ երկու բառային իրողությունները ոչ մի տրամաբանական կամ 
ստուգաբանական կապ չունեն: 

Արաբական թվանշանները «Այբբենարանում» սկսում են կիրառվել ԷԷԷԷ տառի 
դասի շրջանակներում: Աշակերտները, արդեն ծանոթ լինելով թվականներին, կա-
րողանում են համապատասխան թվականներ ունեցող նկարներին տրվող անուն-
ները տեղադրել համապատասխան վանդակներում: 

Մաթեմատիկական գումարման գործողությունը նպաստում է եեեե, , , , ոոոո, , , , ևևևև տառե-
րի ուսուցմանը, այսպես յյյյ    +    էէէէ = եեեե, վվվվ    +    օօօօ = ոոոո, , , , յյյյ    +    էէէէ + վվվվ    = ևևևև: : : : Բառամիջում և բառա-
սկզբում ունեցած հնչյունային տարբերությունների ուղղագրության ուսուցումը 
զուգորդվում է մեկմեկմեկմեկ և երկուերկուերկուերկու թվական բառերի հնչյունագրումով: ԵրեքԵրեքԵրեքԵրեք    բառը ներ-
կայացվում է որպես այս երկու կանոնների համադրում:  

Աստիճանաբար ուսուցանվում են գրերը՝ հնարավորության դեպքում համա-
դրվելով թվականներին, ինչպես՝ 4444 թվականի գրությանը աշակերտները ծանոթա-
նում են չչչչ տառի ուսուցման շրջանակներում: ԲԲԲԲ տառի շրջանակներում կիրառում 
են 7 7 7 7 թվականը, որը խորհրդանշում է շաբաթվա օրերի քանակը: ՓՓՓՓ տառի շրջա-
նակներում աշակերտները սովորում են մատնոց բառի հանելուկը՝ «Մի փոսի վրա 
հարյուր փոս»: Այստեղ զուգահեռաբար պետք է բացատրել հարյուր բառի ուղիղ՝ 
մաթեմատիկական և գեղարվեստական-փոխաբերական նշանակությունները: 

Յուրացնելով թվականական և գրային համակարգերը՝ աշակերտները հաս-
կանում են, որ թվանշանները թվականների գրային նշաններն են, իսկ տառերը՝ 
հնչյունների: Նշանային համակարգերը ամենուր են, օրինակ՝ մաթեմատիկայում 
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առանձին նշաններով են արտահայտվում ինչպես գումարման, հանման, հավա-
սարման, մեծի, փոքրի և այլ նշանները, այնպես էլ պատկեր-նշաններով են ար-
տահայտվում երկրաչափական մարմինները:  

Առանձին թվականների և հնչյունների գրությունից հետո ուսուցանվում է 
երկնիշ, եռանիշ և այլ թվանշանների գրությունը, վերջինս էլ խորհուրդ ենք տալիս 
զուգահեռել բառերի գրությանը: Թվերի դիրքային գրությունը զուգահեռել բառերի 
հնչյունների դիրքային գրության հետ, ինչպես հնչյունագրերի փոփոխության 
ժամանակ, այնպես էլ թվականների դիրքային փոփոխության ժամանակ ստաց-
վում են նոր հասկացություններ: 

 
 
 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Զաբելա Աբելյան, Անահիտ Դումանյան, Մաթեմատիկա + հայոց լեզու: 

http://notebook.mskh.am/arxiv/dpir11-8.html հասանելի է 18.09.2017թ.: 
2. Կառուցողական կրթության հիմունքները և մեթոդները, ձեռնարկ ուսուցիչ-

ների համար, «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն, Երևան, 2004թ., 336 էջ: 
3. Կրթակարգի մշակման և ինտեգրման մոտեցումներ, Ձեռնարկ ուսուցիչների 

համար, ԱՅՌԵՔՍ, Երևան, 2004թ., 320 էջ: 
4. Հարությունյան Հասմիկ, Պետրոսյան Լիլիթ, Բառերի կապակցելիության 

մասին դիտարկումները գրաբարի քերականագիտության մեջ (17-րդ դար), 
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Преподавание армянского языка и математики в первом классе, Преподавание армянского языка и математики в первом классе, Преподавание армянского языка и математики в первом классе, Преподавание армянского языка и математики в первом классе,     
применяя междисциплинарный подходприменяя междисциплинарный подходприменяя междисциплинарный подходприменяя междисциплинарный подход    

Малхасян ШушаникМалхасян ШушаникМалхасян ШушаникМалхасян Шушаник    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: образовательная система, сравнительный урок, буква, звук, 
цифра, добукварный период, букварный период, сравнительная таблица, геометри-
ческие фигуры, картинки 

21-й век требует наличия обязательной, интегративной и исследовательской 
системы образования. Каждый ученик, особенно в подростковом возрасте, является 
уникальным человеком со своими значительными потребностями. Для реализации 
реалистичной учебной программы в средней школе следует применять интегра-
тивные подходы, начиная с начальных классов. 

После раздачи учебников «Букварь» и «Математика» учитель должен учить 
элементарным знаниям, используя сравнительный подход, чтобы исключить воз-
можные психологические сложности при переходе от одного предмета к другому. 

В этом исследовании мы пытаемся представить междисциплинарные связи на 
основе нашего собственного опыта преподавания в начальной школе. Поскольку 
мы считаем, что краеугольный камень методов преподавания и обучения должен 
быть заложен с самого начала, мы в основном сосредоточены на методологии 
добукварного и букварного периодов. Доступность способов интеграции различ-
ных дисциплин позволяет ученикам приобрести всесторонние знания в процессе 
обучения. 

    
Teaching Armenian and Mathematics to First Graders Using the Teaching Armenian and Mathematics to First Graders Using the Teaching Armenian and Mathematics to First Graders Using the Teaching Armenian and Mathematics to First Graders Using the     

Interdisciplinary Teaching ApproachInterdisciplinary Teaching ApproachInterdisciplinary Teaching ApproachInterdisciplinary Teaching Approach    
MalkhasMalkhasMalkhasMalkhasyan Shushanyan Shushanyan Shushanyan Shushanikikikik    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: educational system, comparative lesson, letter, sound, number, pre-

alphabetic stage, alphabetic stage, comparison table, geometric figures, pictures 
The 21st century requires the availability of an obligatory, integrative and research-

oriented educational system. Each student, especially adolescents, is a unique individual 
with their own significant needs. We believe that in order to implement a realistic 
educational curriculum in middle school, integrative approaches should be applied 
starting from elementary grades. 

After handing out the textbooks “The Alphabet” and “Mathematics”, the teacher 
should teach elementary knowledge using a comparative approach to make sure that no 
psychological complications arise when passing from one discipline to the other. 

In this study, we have made an attempt to present interdisciplinary connections 
based on our own teaching experience in elementary school. Since we believe that the 
cornerstone of teaching and learning methods should be laid from the very beginning, 
we have primarily focused on the methodology of pre-alphabetic and alphabetic stages. 
The availability of ways to integrate different disciplines allows the students to acquire 
multidimensional knowledge during the teaching process. 
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Նախագծային ուսուցումը պատմության և Նախագծային ուսուցումը պատմության և Նախագծային ուսուցումը պատմության և Նախագծային ուսուցումը պատմության և 
հասարակագիտության դասերինհասարակագիտության դասերինհասարակագիտության դասերինհասարակագիտության դասերին    

 ՄովսիՄովսիՄովսիՄովսիսյան Հռիփսիմեսյան Հռիփսիմեսյան Հռիփսիմեսյան Հռիփսիմե    
    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. նախագծային մեթոդ, հետազոտական և տեղեկատվա-
կան նախագծեր, հետազոտական կարողություն, համագործակցություն, իրազե-
կություն 

Ուսումնական նախագիծը ուսումնաճանաչողական, ստեղծագործական, 
համատեղ գործունեության կազմակերպման, ինտեգրված ուսուցման արժեքավոր 
միջոց է: Նախագծային գործունեության մեջ ինքնակրթության և ինքնազարգաց-
ման մեխանիզմը գործողության մեջ է դրվում ձևավորված գործուն ճանաչողա-
կան հետաքրքրությունների և անձի զարգացման մակարդակի միջև առկա հակա-
սությունների միջոցով [1,83: 2,64]: 

Ոչ մի ռազմավարություն աշակերտների ինքնակառավարման հմտություն-
ների զարգացման առումով այնքան արդյունավետ չէ, որքան նախագծային աշ-
խատանքը: 

 Այն օգնում է առարկայական նյութի յուրացումը դարձնել անհատական և 
իմաստալից, օգնում է աշակերտներին գտնել կոնկրետ խնդրի լուծումը, թույլ է 
տալիս սովորել և վարժվել որոշակի ընթացակարգերին և մեթոդներին [3,306: 
4,18]: 

«Պատմություն» և «Հասարակագիտություն» առարկաների դասավանդման 
պրակտիկայում հաճախ եմ օգտագործում անհատական և խմբային գործունեու-
թյան տարբեր ձևեր, հատկապես հետազոտական և տեղեկատվական նախագծեր:  

Ստորև ներկայացված է նախագծային մեթոդով VIII և IX դասարաններում 
«Հասարակագիտություն» առարկայի ամփոփիչ գործնական աշխատանքների 
պլանավորման նմուշ-օրինակը: 

Ներկայացնենք նախագծային մեթոդով դասի պլանավորման նմուշ-օրինակ. 
Դասարան-IX 
Թեմա-Միգրացիա 
Դասարանը բաժանվում է երեք համագործակցային խմբերի: Խմբերից յու-

րաքանչյուրը ստանում է հանձնարարություն՝ բացահայտել և ուսումնասիրել 
միգրացիայի հիմնախնդիրը՝ օգտագործելով հիմնախնդրի բացահայտման 
հարցաթերթը: Հարցաթերթը պարունակում է հետևյալ հարցերը. 

1. Ի՞նչ նշանակություն, լրջություն ունի հիմնախնդիրը համայնքում: 
2. Ի՞նչ տարածվածություն ունի միգրացիան համայնքում: 
3. Գոյություն ունի՞ արդյոք հիմնախնդրին առնչվող օրենսդրություն կամ 

քաղաքականություն: 
4. Կա՞ն արդյոք խմբեր կամ կազմակերպություններ, որոնք հետաքրքրված 
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են հիմնախնդրի լուծմամբ: Ի՞նչ դիրքորոշում ունեն նրանք: 
5. Ինչպիսի՞ն է պաշտոնական և հասարակական վերաբերմունքը միգրա-

ցիայի հանդեպ: Կա՞ արդյոք վերաբերմունքի առումով որևէ փոփոխու-
թյուն վերջին տարիների ընթացքում: 

6.  Ի՞նչ քաղաքականություն են վարում իշխանության մարմինները: Որո՞նք 
են այդ քաղաքականության թերությունները, ինչպե՞ս կարելի է վերացնել 
այդ թերությունները: 

Խմբերը ուսուցչի օգնությամբ որոշում են՝ հիմնախնդրի ուսումնասիրման 
համար ում և որ պաշտոնական մարմիններին դիմեն: 

I խումբը որոշում է հանդիպել քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկա-
վարի հետ, II խումբը՝ դպրոցի տնօրենի հետ, իսկ III խումբը՝ Սախարովի անվան 
մարդու իրավունքների պաշտպանության տեղական գրասենյակի աշխատակցի 
հետ: 

Խմբերին տրվում է 1 շաբաթ ժամանակ: Նախագծի կոնկրետ վերջնաժամկե-
տը շատ կարևոր է: Մեկ շաբաթ հետո խմբերը ներկայացնում են իրենց կատարած 
աշխատանքը:  

Յուրաքանչյուր խումբ ներկայացնում և վերլուծում է իր հարցաթերթը, որից 
հետո մյուս խմբերը իրենց հետաքրքրող հարցերը ուղղում են նրանց:  

1-ին խումբը, որն այցելել էր քաղաքապետարան, ներկայացրեց հարցազրույ-
ցի արդյունքները: Ըստ քաղաքապետարանի աշխատակցի՝ միգրացիան շատ 
լուրջ հիմնախնդիր է Գավառ քաղաքում: Հիմնական պատճառը աշխատատեղերի 
բացակայությունն է, որի հետևանքով հիմնականում տղամարդիկ մեկնում են 
արտերկիր՝ սեզոնային աշխատանքի: Տարածված է նաև ներքին միգրացիան: 
Շատ ընտանիքներ Գավառից մեկնում են մայրաքաղաք՝ աշխատանք գտնելու հե-
ռանկարով: 

2-րդ խումբը հարցազրույցը անցկացրել էր դպրոցի տնօրենի հետ: Տնօրենը 
ներկայացրել էր միգրացիայի հիմնախնդիրը դպրոցին հարող համայնքում: Նրա 
խոսքով, դպրոցում սովորողների հայրերի 70 տոկոսը մեկնում է Ռուսաստանի 
Դաշնություն արտագնա աշխատանքի, որը շատ բացասական հետևանքներ է 
ունենում հատկապես երեխաների դաստիարակության վրա: 

 3-րդ խումբը հարցազրույցը անցկացրել էր Սախարովի անվան մարդու 
իրավունքների գրասենյակի աշխատակցի հետ: Ըստ նրա` ահագնացող է միգրա-
ցիայի հիմնախնդիրը մեր տարածաշրջանում: Բայց պետք է ասել, որ վերջին տա-
րիներին փոխվել է պաշտոնական և հասարակական վերաբերմունքը միգրացիա-
յի հանդեպ, իշխանությունները փորձում են վերահսկել միգրացիան տարածքում, 
աջակցության ծրագրեր են իրականացնում: Տեղական իշխանությունները ևս 
քայլեր են ձեռնարկում միգրացիան նվազեցնելու ուղղությամբ: 

Իրենց կատարած աշխատանքի համար խմբերը գնահատվում են հետևյալ 
ռուբրիկով. 
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Հիմնախնդրի Հիմնախնդրի Հիմնախնդրի Հիմնախնդրի 
մասին իրամասին իրամասին իրամասին իրազեզեզեզե----

կուկուկուկությունըթյունըթյունըթյունը    

ՆպատաՆպատաՆպատաՆպատակակակակային յին յին յին 
ուղղվածուուղղվածուուղղվածուուղղվածու----

թյունըթյունըթյունըթյունը    

Հարցեր Հարցեր Հարցեր Հարցեր 
առաջադրեառաջադրեառաջադրեառաջադրելու լու լու լու 
կարողությունըկարողությունըկարողությունըկարողությունը    

ՏեղեկատվուՏեղեկատվուՏեղեկատվուՏեղեկատվու    
թյան թյան թյան թյան 

հետաքրքրաշարհետաքրքրաշարհետաքրքրաշարհետաքրքրաշար----
ժությունըժությունըժությունըժությունը    

Ներկայացված Ներկայացված Ներկայացված Ներկայացված 
նյութի նյութի նյութի նյութի 

տրամաբանատրամաբանատրամաբանատրամաբանա----
կան կապըկան կապըկան կապըկան կապը    

2մվ 2մվ 2մվ 2մվ 2մվ 

 
Դասի վերջում հարց ու պատասխանի միջոցով խմբերի հավաքած տեղե-

կատվությունը, տվյալների ներկայացումը, հարց ու պատասխանը թույլ տվեցին 
կատարել հետևյալ եզրահանգումները.  

1. Նախագծային մեթոդը հնարավորություն տվեց «Միգրացիա» թեմայի յու-
րացումը դարձնել անհատական և իմաստալից:  

2. Նպաստեց յուրաքանչյուր մասնակցի ինքնագնահատականի բարձրաց-
մանը: 

Այսպիսով՝ նախագծային մեթոդը հնարավորություն տվեց «Միգրացիա» թե-
մայի յուրացումը դարձնել անհատական և իմաստալից, նպաստեց յուրաքանչյուր 
մասնակցի ինքնագնահատականի բարձրացմանը: 

«Հայոց պատմություն» առարկայի դասավանդման ընթացքում նախագծային 
մեթոդի օգտագործումը ևս կարելի է արդյունավետ համարել: 

Այն կիրառվել է VII դասարանում «Բագրատունյաց թագավորության տնտե-
սությունը» թեմայի «Միջնադարյան քաղաքներ» ենթաթեման ուսուցանելիս:  

Ինչպես և առաջին դեպքում, դասարանը բաժանվում է երեք խմբի: Խմբերից 
յուրաքանչյուրը հանձնարարություն է ստանում 5 օրվա ընթացքում տարբեր աղբ-
յուրներից (համացանց, գիրք, այլ սկզբնաղբյուրներ) տեղեկություններ հավաքել 
այն քաղաքների մասին, որոնք մայրաքաղաք են դարձել Բագրատունիների օրոք: 

Այսպես՝ 
I խումբ - Դվինը՝ մայրաքաղաք 
II խումբ - Կարսը՝ մայրաքաղաք 
III խումբ - Անին՝ մայրաքաղաք 
Աշակերտներին առաջարկվել է տեղեկություններ հավաքել նշված մայրաքա-

ղաքների քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կյանքի, այն պայմանների 
մասին, որոնց բերումով նշված քաղաքները դարձան մայրաքաղաք, ներկայացնեն 
այդ մայրաքաղաքները բնութագրող տվյալներ և փաստեր: Առաջարկվեց կազմել 
միջնադարյան քաղաքների քարտեզներ՝ նշելով քաղաքների սահմանները: 

Հավաքված տվյալների համակարգման նպատակով ուսուցչի կողմից 
խորհուրդ տրվեց կազմել գրքույկներ: Աշակերտները գրքույկում ներկայացրել էին 
մայրաքաղաքների գտնվելու վայրը, կառուցվածքը, պատմաճարտարապետական 
նշանավոր կոթողները: 3-րդ խումբը գրքույկում նկարել էր Անիի Սուրբ Աստվա-
ծածին կաթողիկե եկեղեցին: 

 Խմբերը օգտվել էին հիմնականում համացանցից: Հանձնարարությունները 
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կատարելուց և ներկայացնելուց, միմյանց հարցեր ուղղելուց հետո սովորողներին 
բաժանվեցին անհատական գնահատման թերթիկներ, որոնք ներառում են 
հետևյալ կետերը. 

 
ԳնահատմանԳնահատմանԳնահատմանԳնահատման    չափանիշչափանիշչափանիշչափանիշ    ԳերազանցԳերազանցԳերազանցԳերազանց    ԼավԼավԼավԼավ    ԲավարարԲավարարԲավարարԲավարար    

Կատարե՞լ եմ արդյոք 
ներկայացված պահանջները 

   

Տեղավորվե՞լ եմ արդյոք 
աշխատանքի ինձ 
հատկացված ժամանակի մեջ 

   

Օգնե՞լ եմ արդյոք 
թիմակիցներիս 

   

Հաշվի առե՞լ եմ արդյոք 
թիմակիցներիս կարծիքը 

   

 
Արդյունքում նախագծային աշխատանքը հնարավորություն տվեց աշա-

կերտներին դրսևորել համագործակցություն, հետազոտական կարողություններ: 
Ընդգրկվելով ուսումնական նախագծում՝ նրանք սովորեցին հավաքել տարա-
բնույթ տեղակատվություն, վերլուծել և ներկայացնել այն: Այսպիսով, նախագծա-
յին ուսուցումը կարելի է դիտարկել որպես դիդակտիկ համակարգ, իսկ նախա-
գծային մեթոդը՝ որպես այդ համակարգի բաղադրիչ, որպես մանկավարժական 
տեխնոլոգիա, որը ներառում է ոչ միայն գիտելիքների ինտեգրումը, այլև գիտելիք-
ների կիրառումը, նորերի ձեռքբերումը: 

 
 
 

ԳԳԳԳրականությունրականությունրականությունրականություն    
1. Սերոբ Խաչատրյան, «Կամուրջներ պատերի փոխարեն», Երևան, 2014թ.:  
2. «Հայագիտությունը դպրոցում», N4, 2016թ.:  
3. «Կառուցողական կրթության հիմունքները և մեթոդները». ձեռնարկ 

ուսուցիչների համար, Երևան, Այռեքս հր., 2004թ., 306 էջ:  
4.  «Ուսուցում վավերագրական ֆիլմերի միջոցով». ուսուցչի ձեռնարկ, Երևան, 

2014թ.: 
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Проектное обучение на уроках Проектное обучение на уроках Проектное обучение на уроках Проектное обучение на уроках     
обществообществообществообществозназназназнания и историиния и историиния и историиния и истории    

 Мовсисян Рипсиме Мовсисян Рипсиме Мовсисян Рипсиме Мовсисян Рипсиме     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: проектный метод, исследовательский и информационный 
проекты, исследовательские умения, сотрудничество, уведомление 

В статье представлены преимущества проектного метода обучения, который 
делает процесс обучения более интересным и результативным. Метод позволяет 
осуществлять индивидуальную учебную деятельность и дает учащимся возмож-
ность проявить самостоятельность в вопросе планирования своей деятельности. 

 
 
 
 
 
 

ProjectProjectProjectProject----BBBBased Learningased Learningased Learningased Learning    
in Social and History Studiesin Social and History Studiesin Social and History Studiesin Social and History Studies    

    Movsisyan HripsimeMovsisyan HripsimeMovsisyan HripsimeMovsisyan Hripsime    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: planning method, research and informational planes, research ability, 
collaboration, information 

In the article the advantages of planning teaching method are represented, which 
support the process of education to be more interesting and effective. The method 
enables to individualize the teaching process and gives the student an opportunity in 
order to be independent to plan their activity. 
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ԱզգայինԱզգայինԱզգայինԱզգային    ավանդույթներըավանդույթներըավանդույթներըավանդույթները    որպեսորպեսորպեսորպես    ընտանիքումընտանիքումընտանիքումընտանիքում    
բարոյականբարոյականբարոյականբարոյական    դաստիարակությանդաստիարակությանդաստիարակությանդաստիարակության    հիմքհիմքհիմքհիմք    

ՇահնազարյանՇահնազարյանՇահնազարյանՇահնազարյան    ՆառաՆառաՆառաՆառա    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... ազգային ավանդույթ, սովորույթ, ընտանիք, բարոյա-
կան դաստիարակություն, երեխա, ծնող 

Դարեր շարունակ մարդիկ իրենց ավանդույթներով ցանկացել են արտահայ-
տել իրենց պատկերացումները կյանքի, բնության, աշխարհի մասին: Ժողովուրդն 
իր ազգային խաղերը, երգերը, պարերը, բանահյուսությունը հենց այնպես չի 
ստեղծել, այլ գիտակցորեն, դաստիարակչական նպատակ հետապնդելով: Դրանց 
միջոցով երեխան աշխարհը ճանաչում է ամբողջ հոգով, նա տեսնում է լավի ու 
վատի, բարու և չարի, արդարի և անարդարի, ճշմարիտի և կեղծի պայքարը, ար-
տահայտում սեփական վերաբերմունքը դրանց նկատմամբ, որոնք էլ անգնահա-
տելի դեր են խաղում բարոյական դաստիարակության գործընթացում: 

Յուրաքանչյուր ընտանիք ձևավորվում է որոշակի նորմերով ու ավանդույթ-
ներով, որոնք ամրագրվել են նախնիներից եկած լավագույն փորձով: Դրանք 
ապահովում են ընտանիքի անդամների փոխհարաբերությունների կայունությու-
նը, կարգավորում մարդկանց վարքագիծը: Ծնողների բարոյական մակարդակը, 
նիստ ու կացը, կենսաձևը, նպատակներն ու ձգտումները մեծ նշանակություն 
ունեն երեխայի բարոյական դաստիարակության գործում: Ուսումնասիրություն-
ների ժամանակ ծնողներին տրված այն հարցին, թե արդյոք իրենց    ընտանիքնե-
րում պահպանվում են ազգային ավանդույթները, 78%-ը դրական պատասխան 
էին տվել: Սակայն հարցաթերթիկների արդյունքները ցույց տվեցին, որ նրանց 
պատկերացումներն ազգային ավանդույթների մասին շատ սահմանափակ են:  

Շատ հաճախ ընտանեկան ավանդույթ ասելով՝ հասկանում են միայն ընտա-
նեկան տոները, սակայն ավանդույթն այն ամենն է, ինչն ընդունված է ընտանի-
քում, օրինակ՝ հարգել մեծերին, օգնել միմյանց, միասին աշխատել, կազմակերպել 
հանգիստը, զբաղվել ընթերցանությամբ և այլն: Յուրաքանչյուր ընտանիք կարող է 
ինքն ստեղծել այնպիսի ավանդույթ, որը հատուկ կլինի միայն իրենց: Դրա համար 
պետք է հաշվի առնել ավանդույթին բնորոշ մի քանի հանգամանք. ավանդույթը 
պետք է կրի հաճախակի բնույթ, այն պետք է լինի բնական, առանց արհեստական 
որևէ տարրերի, պետք է հաճելի լինի ընտանիքի բոլոր անդամներին ու արվի 
սիրով և, վերջապես, պետք է դաստիարակչական նպատակ հետապնդի:  

Այն ընտանիքներում, որտեղ դաստիարակությունն իրականացվում էր 
ավանդույթների միջոցով, այնտեղ երեխաները քաջատեղյակ էին իրենց արմատ-
ներին ու պատմությանը, նրանց առաջադիմությունը ավելի բարձր էր, և բարոյա-
կան դաստիարակությունն ավելի ամուր հիմքերի վրա էր դրված: Ինչքան ավան-
դույթն իր բովանդակությամբ հարուստ ու բազմազան է, այնքան բազմակողմանի 
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է զարգանում երեխան: Օրինակ՝ եթե ընտանեկան տոները ուղեկցվեն զվարճալի, 
հետաքրքիր խաղերով, անակնկալներով, հրավիրվեն ընկերներ ու բարեկամներ, 
ապա այդ ընտանիքում մեծացող երեխան կլինի ընկերասեր, բարի, ակտիվ և հյու-
րասեր: Հրաշալի ընտանեկան ավանդույթ է, երբ ծնողները երեխաների հետ անց-
կացնում են հանգիստը, այցելում տեսարժան վայրեր, թատրոններ, թանգարան-
ներ, ինչն էլ նպաստում է բարոյական որոշ արժեքների, ընտանեկան հարաբերու-
թյունների ամրապնդմանը, ընտանիքի անդամների միջև առաջացնում է վստա-
հություն և կապվածություն:  

Ավագ սերունդը հաջորդ սերունդների բարոյական նկարագրի կրողն է: 
Ծնողները ձգտում են երեխայի մեջ ներարկել հարգալից վերաբերմունք մեծերի 
նկատմամբ: Երեխայի նկատմամբ ծնողի ջերմ, սրտակից վերաբերմունքը նրա մեջ 
ձևավորում է մարդասիրություն: Մարդասիրության լավագույն ավանդույթ է հյու-
րասիրությունը, ինչը հայ ընտանիքին բնորոշ առանձնահատկություններից է: 

«Տարբեր են հյուրասիրության ավանդական ձևերը, դրա հետ կապված արա-
րողությունները, սովորույթները: Հայ ընտանիքներում ընդունված է հյուրին, 
անկախ նրա տարիքից, պատշաճ վերաբերմունք ցույց տալը, նրան պատվավոր 
տեղ նստեցնելը, նրա նկատմամբ այնպիսի վերաբերմունքը, որ նա իրեն լավ զգա, 
գոհ մնա» [4,60]: 

Շատ կարևոր է, որ ընտանիքում ձևավորված լինի միասին ճաշելու ավան-
դույթը: Այն հնարավորություն է ընձեռում, որ ընտանիքի անդամները հավաքվեն 
սեղանի շուրջ, զրուցեն, քննարկեն իրենց ծրագրերը, ապագայի պլանները, իրա-
զեկված լինեն մեկը մյուսի խնդիրներին, քննարկեն օրվա իրադարձությունները և 
այլն: Երբ ծնողները զրուցում են, քննարկում օրվա տպավորությունները, խոսում 
իրենց աշխատանքից, երեխաները ևս ծնողների հետ անկեղծանում են, ընտանի-
քում ստեղծվում է բարոյահոգեբանական առողջ մթնոլորտ:  

Ընտանիքում է մարդն առաջին պատկերացումներն ստանում բարոյական 
արժեքների մասին, ուստի խիստ կարևոր է բարոյական այն մթնոլորտը, որի մեջ 
նա մեծանում է: Եթե երեխան մեծանում է բարոյական ամուր հիմքեր ունեցող ըն-
տանիքում, ուր տիրում է սիրո, փոխհամաձայնության և հարգանքի մթնոլորտ, 
ապա այն իր անջնջելի կնիքն է թողնում նրա բարոյական կերպարի ձևավորման 
վրա: Իհարկե, որոշակի տարիքից հետո երեխան մտնում է արդեն այլ միջավայր՝ 
բակ, մանկապարտեզ, դպրոց և այլն: Այնուամենայնիվ, այն դաստիարակությու-
նը, որը նա ստացել է ընտանիքում, նրան ուղեկցում են իր ողջ կյանքի ընթացքում: 
Ընտանիքում տիրող մթնոլորտը գերազանցապես կախված է ամուսինների փոխ-
հարաբերություններից: Երբեմն արտաքուստ մանր թվացող երևույթները կու-
տակվում են և ազդում ընտանեկան մթնոլորտի վրա: Այս պայմաններում մեծա-
նալով` երեխան կրում է նրա խորն ազդեցությունը: Երեխան անմիջապես նկա-
տում է ծնողների փոխհարաբերությունների մեջ առաջացած սառնությունը: «Այս 
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բոլորի պատճառն այն է, որ ծնողներն ընտանիքի ներսում խաղաղ մթնոլորտ չեն 
ստեղծում և երեխաների դաստիարակության կարևորությունը չեն գիտակցում: 
Դրան հակառակ, երբ ընտանիքում համերաշխություն է տիրում, այնտեղ երեխա-
ներն աչքի են ընկնում իրենց լավ վարքով և գերազանց առաջադիմությամբ»[3,75]: 
Իհարկե, յուրաքանչյուր ընտանիքում կարող են լինել փոքրիկ անախորժություն-
ներ, սակայն ամուսինները պետք է միշտ փոխադարձ ներողամտություն ցուցա-
բերեն: Դրա համար բավական է սիրել ու հարգել միմյանց, լինել զիջող, և բոլոր 
հարցերը խաղաղությամբ կլուծվեն: Թե ինչպիսին կլինի երեխայի զգացմունքա-
յին, հոգեբանական վիճակը, կախված է ընտանեկան փոխհարաբերությունից: 
Երեխայի համար հոր և մոր վարքագիծը օրինակ է դառնում, որը նա հետագայում 
կկրկնի այլ մարդկանց հետ հարաբերությունների ժամանակ: Եթե ընտանիքում 
տիրում են ջերմ ու բարեկամական հարաբերություններ, ապա երեխան նույն 
կերպ կվարվի մարդկանց հետ, քանի որ նրա համար այդպիսի վարքագիծը օրի-
նակելի է: Ընտանիքում պետք է տիրեն սերն ու համերաշխությունը, փոխհամա-
ձայնությունն ու ներողամտությունը, զիջելու և դիմացինի կարծիքը հաշվի 
առնելու կարողությունը, որոնց շնորհիվ դարեր ի վեր հայ ընտանիքը պահպանել 
է իր ազգային դիմագիծը: Այդպիսի ընտանիքում մեծացող երեխան չի կարող 
վատը լինել, չի կարող մեծին արհամարհել ու չհարգել, չի կարող ինքնահավան ու 
եսասեր լինել: Ծնողները պետք է հետևողականորեն և նպատակասլաց ղեկավա-
րեն երեխայի բարոյական ըմբռնումների ձևավորումը: Փոխադարձ հարգանքի, 
հոգատարության ու վստահության պայմաններում միայն հարգալից վերաբեր-
մունքը կդառնա երեխայի վարքի սովորական ձև: 

Ծնողների փոխհարաբերությունները միմյանց միջև և երեխաների հետ հա-
մարվում է մեծի հանդեպ հարգանք դրսևորելու առաջին նախապայմանը: Երե-
խաները չեն հարգում այն ծնողներին, ովքեր անարդար են իրենց հանդեպ, ովքեր 
ամեն մի չնչին պատճառից գոռգոռում են, վիրավորում երեխայի ինքնասիրու-
թյունը, առավել ևս ֆիզիկական պատժի ենթարկում: «Հարգել երեխային և նրա 
մարդկային արժանապատվությունը՝ նշանակում է ոչ միայն չգործադրել ֆիզիկա-
կան պատժի միջոցները և չդիմել կույր հնազանդեցման միջոցին, այլ նշանակում 
է նաև կիրթ ու քաղաքավարի վերաբերմունք ցուցաբերել նրա նկատմամբ, չվիրա-
վորել և չարհամարհել    նրա անձը» [7,39]: Ա.Ս.Մակարենկոն ասել է. «Որքան կա-
րելի է ավելի մեծ պահանջ մարդուց և որքան կարելի է ավելի մեծ հարգանք 
նրան» [5,147]: Պետք է ոչ միայն չվիրավորել երեխայի արժանապատվությունը, 
այլև հետաքրքրվել այն ամենով, ինչ հուզում է երեխային, նրա կյանքով, ուրախա-
նալ նրա ուրախություններով և անհանգստանալ անհաջողությունների դեպքում: 
Երեխան իր էությամբ կարիք է զգում խնամքի, հոգատարության և պաշտպանու-
թյան, քանզի դեռ ձևավորված չէ:  

Երեխայի բարոյական դաստիարակության գործում անգնահատելի նշանա-
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կություն ունեն ծնողների, ընտանիքի այլ անդամների խելացի զրույցները, որոնք 
ուղեկցվում են կոնկրետ օրինակներով: Հարկավոր է երեխային պատմել շրջա-
պատող մարդկանց լավագույն գործերի, նրանց աշխատանքի, մարդասիրության 
ու հոգատարության մասին: «Երբեք չի կարելի բամբասել բարեկամներին, հարա-
զատներին, հարևաններին ու ընկերներին: Դա շատ վնասակար սովորույթ է ու 
կարող է ամրանալ, մշտական բույն դնել երեխայի հոգում…» [2,16]: Երեխային 
պետք է բացատրել, որ բոլորն էլ ունեն որոշ թերություններ, սխալներ, սայթա-
քումներ, որի դեպքում պետք է օգնել նրանց` վերացնելու դրանք: Հարկավոր է 
նաև, որ մենք երեխային ցույց տանք կոնկրետ օգնություն, ասել, թե ինչը կարելի է, 
ինչը՝ ոչ: Շատ ժամանակ երեխաները վատ քայլ են անում առանց հասկանալու, 
դրա համար պետք է օգնել նրանց՝ գնահատելու կատարված քայլը: Օրինակ՝ երե-
խան չարչարում է կենդանուն, որովհետև ոչ ոք չի ասել, որ դա չի կարելի, ցավ է 
պատճառում կենդանուն: Այսինքն՝ երեխաներին տրվելիք ցուցումները, խոր-
հուրդները պետք է տրվեն կոնկրետ և զուգակցվեն լավ օրինակներով: Իհարկե, 
այստեղ պետք է լինել չափավոր: Չպետք է երեխայի ամեն մի քայլին հետևել, 
խոսել, ուղղել, ձանձրացնել անտեղի միջամտություններով: Նման ծնողներն 
իրենց դիտողություններով ուղղակի հանգիստ չեն տալիս երեխային: Երեխան 
հաճախակի նկատողություններից ձանձրանում է, վարժվում դրանց և այլևս ոչ մի 
ուշադրություն չի դարձնում դրանց վրա: Այս ամենից խուսափելու համար մեծ 
նշանակություն ունեն ընտանիքում ձևավորված ճիշտ ավանդույթները: Անհրա-
ժեշտ է հնարավորինս շատ ժամանակ անցկացնել երեխայի հետ, զբոսնել, զրու-
ցել, համբերությամբ պատասխանել նրան հուզող հարցերին: Պետք է երեխայի 
մեջ ձևավորել մարդասիրություն: Նրանք պետք է վարժվեն հոգ տանել փոքր եղ-
բոր կամ քրոջ նկատմամբ, պարտավոր են օգնել ընտանիքի ավագ անդամներին, 
հատկապես, եթե նրանք հոգնել են կամ հիվանդացել, պատրաստակամ լինեն 
օգնել ընկերներին ուսման մեջ: Շատ լավ է, երբ երեխան պահում է կենդանիներ, 
ինչը նրանց սովորեցնում է հոգատարություն, կազմակերպվածություն և արթ-
նացնում բարի զգացմունքներ: Մարդասիրության հետ միասին պետք է դաստիա-
րակել անհանդուրժողականություն անարդարության ու դաժանության նկատ-
մամբ:  

Երեխան միշտ ձգտում է նմանվել նրան, ով ավելի շատ է հեղինակություն 
վայելում, ում ազդեցությունն իր վրա ավելի մեծ է: Եթե չլիներ այդ ընդօրինակելու 
ձգտումը, շատ դժվար կլիներ նորի յուրացումը: Երբ մայրը հարևաններից չարա-
խոսում է, իսկ նրանց ներկայության դեպքում սիրալիր է լինում, երեխան նույն-
պես սովորում է երկերեսանիություն, կեղծավորություն: Մարդու բացակայության 
պարագայում նրան չվատաբանելը ևս ավանդույթ է: Երեխան նաև շատ շուտ է 
հասկանում, թե ինչպիսին է ծնողը՝ իբրև հասարակության անդամ, նրանց վարքի 
դրական և բացասական գծերը: Երբեմն մայրը բողոքում է, որ երեխան կոպիտ է, 



– 354 – 

բայց երբ ուշադիր հետևում ենք, ապա նույն կոպտությունը նկատում ենք մոր 
մոտ: Նա կարող է դրսում կոպտել վաճառողին կամ հարևանին, ինչը չի վրիպում 
երեխայի աչքից: Եթե երեխան նկատում է, որ չափահասները երբեմն ճիշտ չեն 
խոսում, ապա ինքը ևս սովորում է ստախոսություն: Ոչ մի ծնող չի կարող ճիշտ 
դաստիարակել իր երեխային, եթե ինքն անկազմակերպ է ապրում, երբ իր սեփա-
կան վարքի նկատմամբ իրեն հաշիվ չի տալիս: Եթե ծնողն ուզում է երեխային 
ուղղել, ապա այն պետք է սկսի նախ իրենից, հետո՝ իր ընտանիքի անդամներից:  

Շատ կարևոր է երեխային սովորեցնել համեստ հագնվել: Գեղեցիկ և ժամա-
նակակից հագնվել չի նշանակում աչքի ընկնել և հագնվել տարիքին անհամապա-
տասխան: Կարևոր ավանդույթ է, երբ տան համար կահույք ընտրելիս, հագնվելիս 
և ընդհանուր նիստ ու կացի ժամանակ շեշտը դրվում է ոչ թե ճոխության, այլ ճա-
շակի վրա: «Երեխան իր պահանջները պետք է համապատասխանեցնի ընտանի-
քի նյութական հնարավորությունների հետ: Դրա համար անհրաժեշտ է, որ նա 
ճանաչի և գնահատի ծնողների աշխատանքը, մասնակցի ընտանեկան բյուջեի 
քննարկմանը»[6,46-47]: Պատկերացում կազմելով ընտանիքի նյութական կարիք-
ների և հնարավորությունների մասին՝ երեխայի մեջ դաստիարակվում է խնայո-
ղություն և հարգալից վերաբերմունք մեծերի աշխատանքի նկատմամբ: 

Բարոյական այնպիսի արժեքներ, ինչպիսիք են ընկերասիրությունը, կար-
գապահությունը, աշխատասիրությունը, ազնվությունը, էթիկայի նորմերը, հնա-
րավոր է ձևավորել բարոյական ավանդույթների միջոցով: Օրինակ՝ բարոյական 
ավանդույթ է, երբ մեծահասակի ներս մտնելու ժամանակ երեխան ոտքի է կանգ-
նում՝ նրան զիջելով իր տեղը, խոսելու ժամանակ չի ընդհատում խոսակցին և 
այլն: Վարվեցողության այս ձևերը նրա մեջ ձևավորում է բարեվարքության սովո-
րություններ: 

«Ինչու հատկապես դաստիարակել արարքը և սովորույթը: Որովհետև եթե 
լավ արարք դաստիարակեք, դրական վարքագիծ կստանաք, լավ սովորույթ դաս-
տիարակեք, հրաշալի բնավորություն կստանաք: Այդ երկուսի միասնությունից 
ծնվում է օրինակելի մարդը, իսկական քաղաքացին, բարոյապես զարգացած անձ-
նավորությունը» [1,251]: Դրա համար անհրաժեշտ է, որ ծնողները լինեն բարոյա-
պես ազնիվ, տանը, հասարակական և աշխատանքային վայրերում, կոլեկտիվում, 
ընկերական շրջապատում հանդես գան իսկական քաղաքացու կերպարով:  

Երեխայի բարոյական դաստիարակությունն առավել արդյունավետ է, երբ 
այն իրականացնելիս հաշվի են առնվում տվյալ ժողովրդի առանձնահատկու-
թյունները, երբ դաստիարակության մեթոդիկան համալրվում է այն դրական ար-
ժեքներով, որ ամեն մի ժողովուրդ մշակել է իր պատմական զարգացման ընթաց-
քում, ինչն էլ արտացոլվում է գրականության մեջ կամ պահպանվում է իր կենցա-
ղի, սովորությունների ու ավանդույթների մեջ և պրակտիկորեն գործադրվում ըն-
տանեկան դաստիարակության բնագավառում: 
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Բարոյական դաստիարակության հաջողությունը պայմանավորված է 
ավանդույթներով, որոնք ստեղծվում են միևնույն գործողությունները սիստեմա-
տիկ կրկնելու հետևանքով: Բազմաթիվ ավանդույթներ օգնում են երեխայի մտա-
հորիզոնի զարգացմանը: Ավանդույթը յուրատեսակ բարոյական վարժություն է, 
որը երեխաների մոտ մշակում է բարոյական հմտություններ ու սովորություններ: 
Արժեքավոր է, երբ ընտանիքում ձևավորված ավանդույթները չեն կրկնվում ճիշտ 
նույնությամբ: Կարելի է տարեցտարի այն կատարելագործել, անցկացնել ավելի 
բարձր մակարդակով, նորամուծություններ անել, այլապես միօրինակությունը 
կարող է ձանձրույթ պատճառել, և ավանդույթը կարող է կորցնել իր հետաքրքրու-
թյունը:     

Այսպիսով, ազգային ավանդույթներում կենտրոնացված են բարոյական լա-
վագույն հատկանիշները, ամրագրված են պատմականորեն հաստատագրված 
մարդկային հարաբերությունների կանոններն և սկզբունքները, որոնք մեծ ազդե-
ցություն ունեն երեխայի բարոյական դաստիարակման գործում, և որի հիմքը 
դրվում է ընտանիքում: 
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В статье представлена роль национальных традиций в осуществлении нравст-
венного воспитания в семье. Выявляются такие ключевые педагогические условия, 
как беседы, личный пример и авторитет родителей, моральная атмосфера семьи и 
т. д. Также выявляются нравственные ценности и традиции, способствующие их 
формированию. 

Представлены результаты опроса родителей о национальных традициях в их 
понимании, выявлены типичные черты традиций. 
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for Moral Education infor Moral Education infor Moral Education infor Moral Education in    the Familythe Familythe Familythe Family    
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SummarySummarySummarySummary    

Kay wordsKay wordsKay wordsKay words: national tradition, custom, family, moral education, child, parent 
 The article is concerned with the role of national traditions for enhancing moral 

education in the family. The key pedagogical conditions touched upon in the article are 
as follows: as conversations, parents' personal example and reputation, the moral 
atmosphere of the family, and so on. The article also touches upon the moral values and 
the traditions necessary to promote the development of those values. 

The article presents the results of the survey conducted with parents and their 
perception of national traditions. It also reveals the distinctive features of the tradition. 
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ՍովորողներիՍովորողներիՍովորողներիՍովորողների    արժեհամակարգիարժեհամակարգիարժեհամակարգիարժեհամակարգի        
ձևավորմանձևավորմանձևավորմանձևավորման    գործընթացիգործընթացիգործընթացիգործընթացի    համալիրհամալիրհամալիրհամալիր    բնույթըբնույթըբնույթըբնույթը    

ՊաՊաՊաՊապիկյանպիկյանպիկյանպիկյան    ԿարինեԿարինեԿարինեԿարինե        
    ՍաֆարյանՍաֆարյանՍաֆարյանՍաֆարյան    ԼամարաԼամարաԼամարաԼամարա        

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. արժեհամակարգ, օտար լեզուներ, ազգային արժեքներ, 

կրթակարգ, վերջնարդյունք 
Ժամանակակից հասարակությունն արմատական փոփոխությունների մի 

բարդ շրջան է անցնում: Դա անմիջականորեն ազդում է երիտասարդ սերնդի 
մտածելակերպի, գործելակերպի, հոգեբանության և արժեքային կողմնորոշումնե-
րի վրա: Նա այդ գործընթացների մասնակիցն է, այդ արժեքների ժառանգորդն ու 
կրողը: Նրա առջև ծառանում է նոր ժամանակի պահանջներին համապատաս-
խան վերափոխվելու, կարողությունները զարգացնելու և իրացնելու խնդիրը: 
Ներկայումս կրթությունը վերաճել է մի գործոնի, որը նպաստում է հասարակու-
թյան մեջ մարդու դերի առավել արժևորմանը` զարգացնելով համակեցության, 
հանդուրժողականության, համագործակցության և արժեքային անհրաժեշտ 
որակներ: Կրթական միջավայրի և կրթության բովանդակության արդիականաց-
ման անհրաժեշտությունը պահանջում է ուսուցման ավանդական մոտեցումների 
և մեթոդների վերանայում, կրթության նկատմամբ պետական և հասարակական 
հոգածության արմատական բարելավում:  

Հայաստանի Հանրապետության կրթական համակարգը խորհրդային կրթա-
կան համակարգի ժառանգորդն էր և կազմավորվել էր նրա հենքի վրա: 
Խորհրդային Միությունում միասնական էին կրթական խնդիրները, մեթոդական 
սպասարկումը: Միասնական էր նաև արժեհամակարգը: Մեզ մնում էր միայն տե-
ղայնացնել կենտրոնից եկած որոշումները: Անկախացումից հետո իրավիճակը 
կտրուկ փոխվեց: Կրթական համակարգի արմատական վերակառուցման պա-
հանջը կախված էր օդում: Փոխվեց ժամանակաշրջանը, փոխվեցին նաև արժեքնե-
րը, փոխվեցին արժեքային կողմնորոշումները, նախասիրություններն ու պա-
հանջմունքները: Նոր իրավիճակը համարժեք մոտեցումներ էր պահանջում: Նոր 
խնդիրներ առաջ եկան, որոնք հրատապ լուծման կարիք ունեին: Շուկայական 
հարաբերությունների պայմաններում բազմաթիվ արժեքներ, որպես մանրա-
դրամ, շուկա նետվեցին: Նորանկախ հանրապետության նոր սերնդի հասարակա-
կան կյանքի, արժեքների նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքն ու բարոյական 
սկզբունքները տարբերվում էին նախորդներից: Կյանքը կառուցվեց նոր կանոննե-
րի և նոր նորմերի վրա: Նոր սերնդի համար ժամանակակից աշխարհն իր արժե-
քային համակարգով բավականին բարդ ու անկանխատեսելի էր թվում: Կրթու-
թյան հիմնախնդիրներով զբաղված մասնագետներին առաջադրված է ճշգրիտ 
որոշել և բյուրեղացնել այն գլոբալ արժեքները, որոնք անհրաժեշտ էին քսան-
մեկերորդ դարի քաղաքացուն: Իսկ որո՞նք են այդ արժեքները, և ի՞նչ մեխանիզմ-
ներով էին դրանք հասցվելու սովորողին: Այսօրինակ հարցերը քննարկումների 
նյութ էին դառնում: Արագընթաց փոփոխությունների, նոր արժեքների այդ հոր-
ձանուտում երիտասարդ սերունդը դժվարանում էր իր համար արժեքային կողմ-
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նորոշումներ ձևավորել:  
Արժեքային համակարգի ձևավորումը կարևորվում է նաև այն պատճառով, 

որ որոշակի արժեքային համակարգի հենքի վրա կառուցված գործողությունները 
ճանաչելի են և հետևաբար ընդունելի, քանզի դրանք սկիզբ են առնում ազգային, 
համամարդկային համընդհանուր սկզբունքներից, նորմերից և օրենքներից: Այս 
տեսանկյունից դիտարկելիս կարևոր է անհատ-քաղաքացու արժեհամակարգի 
ձևավորումը [2, 61]: Կար պատվեր` ինչպիսի արժեքային համակարգ ենք ուզում 
ունենալ հանրակրթական դպրոցում: Կրթությունը մարդակենտրոն գործընթաց է, 
ազգի հիմքը կրթությունն է և ցանկացած լավ, բարի ու արժեքավոր բան, հենց 
կրթության միջոցով է, որ փոխանցվում է մարդկանց, տարածվում հասարակու-
թյան մեջ, դաստիարակում մատաղ սերնդին: Եվ այդ ամենը կատարվում է հենց 
կրթության միջոցով ու կրթության ֆոնի վրա: Կրթության ողնաշարը, կրթության 
առանցքը արժեհամակարգն է: Այն հիմքերի հիմքն է: Կարծում ենք, որ ցանկացած 
մարդու համար արժեքային համակարգն այն է, ինչ այդ մարդն ինքն իր համար 
արժեք է համարում:  

Ճիշտ է, այսօր մենք մի քիչ շփոթված ենք, որովհետև աշխատանքը համար-
ժեք չի գնահատվում: Բայց միևնույն է, մեզնից յուրաքանչյուրը իր աշխատանքը 
պետք է պատշաճ կատարի: Մանկավարժը, ուսուցիչը պետք է սեփական օրինա-
կով դաստիարակեն սանին, օրինակ ծառայեն, որովհետև օրինակի ուժը զորավոր 
է: Մեր էպոսի հերոսները այսօրվա տասնհինգ տարեկաններին էլ են ոգեշնչում: 
Ոչինչ, որ նրանք երբեմն ժամանակակից լինելու համար երևութական պատմու-
ճաններ են հագնում, երբեմն աղավաղում են որոշ ազգային արժեքներ, երբեմն էլ 
աղավաղված հայերենով են խոսում: Նրանց զգալի մասը տառապում է օտարա-
մոլությամբ: Երբ ներքին հարստություն ձեռք բերեն, նրանք կհասկանան իրենց 
սխալը, և դա անպայման կուղղվի: Այսօր նրանք մի քիչ մոլորված են, անցման 
շրջանի մոլորություն է. չէ՞ որ կյանքում շատ արմատական փոփոխություններ, 
ճամփաբաժաններ եղան, ու հիմա նրանցից յուրաքանչյուրը պիտի գտնի իր արա-
հետը: Եվ բոլորը չէ, որ ի վիճակի են դա անել: Մենք նրանց պետք է ուղղորդելով, 
առաջնորդելով սովորեցնենք: Բարոյական վակուում չի լինում, եթե որոշ արժեք-
ներ կորցրել ենք, փոխարենը ուրիշ արժեքներով պետք է դաստիարակենք, իսկ 
դա պետք է մենք անենք, մենք բոլորս համատեղ`ընտանիքը, մանկապարտեզը, 
դպրոցը, բուհը, բանակը: Գարեգին Նժդեհն ասում էր` «Տո՛ւր հայ մորը թեկուզ քիչ 
բան, բայց պահանջիր ամեն ինչ, և նա կանի: Տո՛ւր այսօրվա երիտասարդությանը 
գեղեցիկի, լուսավորի ու վսեմի օրինակներ, վաղը նրա շնորհիվ մենք կունենանք 
մեր երազած հայրենիքը» [4, 527]:  

2004 թվականին ՀՀ կառավարությունը հաստատեց «Հանրակրթության պե-
տական կրթակարգ» և «Պետական կրթական չափորոշիչ» կոչվող նորմատիվային 
փաստաթղթերը, որոնցով ամրագրվեց «արժեքային համակարգ» բաղադրիչի 
մուտքը հանրակրթական դպրոց: 2006 թվականի սեպտեմբերի մեկից դրանք 
կյանքի կոչվեցին: Հասարակության և յուրաքանչյուր անհատի բարեկեցիկ կեն-
սակերպի ձևավորման և ապահովման համար Հայաստանի Հանրապետության 
հանրակրթական դպրոցներում արժեքային որոշակի համակարգի առկայությու-
նը կրթության բովանդակության անհրաժեշտ բաղադրիչներից մեկը դարձավ, որը 
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սովորողներին պետք է փոխանցեր գիտելիքներ, կարողություն-հմտություններ, 
որոնք ուղղված լինեն ընդհանրական համակարգված արժեքային հիմքերի ձևա-
վորմանը և դրանով` պետության, ազգի և անհատի ներդաշնակ փոխհարաբերու-
թյան ապահովմանը: Կրթակարգով ամրագրվեց ապագա շրջանավարտի կատա-
րելատիպը, որն ավելի շատ արժեքային համակարգի չափանիշներ էր պարունա-
կում: Քսաներորդ դարավերջի և քսանմեկերորդ դարասկզբի քաղաքացին հաս-
կանում էր, որ այն երկիրն է հավակնում ունենալ լավ կրթական համակարգ, որը 
ոչ միայն գիտելիքի փոխանցումը, կարողություն-հմտության ձևավորումն է ապա-
հովում, այլև իսկապես պատասխան է տալիս սովորողի արժեքային վերջնարդ-
յունքների մասին բոլոր հիմնահարցերին: Դրանք էին`  

● լինի հայրենասեր, օրինապահ, ազնիվ, մարդասեր, պատասխանատվու-
թյամբ օժտված, նախաձեռնող ու հասարակական գործուն դիրքորոշում 
ունեցող քաղաքացի, 

● դրսևորի փոխըմբռնում և կարողանա համագործակցել ինչպես տարեկից-
ների, այնպես էլ ծնողների, իրենից մեծերի ու փոքրերի հետ և այլն [1, 43]: 

Հանրակրթական դպրոցում ուսուցանվող ցանկացած ուսումնական բնագա-
վառ սովորողի արժեհամակարգի ձևավորման գործընթացում որոշակի մասնա-
բաժին ունի: Ուզում ենք շեշտադրել «Օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավա-
ռը, մասնավորապես՝ «Ռուսաց լեզու» առարկան, որի արժեհամակարգի բաղադ-
րիչներում առկա են համամարդկային, քրիստոնեական և այլ արժեքներ, որոնք 
կմնան թղթի վրա, քանի դեռ մենք՝ մանկավարժներս, չենք բացահայտում դրանց 
իրականացման ճիշտ մեխանիզմներն ու ուղիները: Հանրակրթական դպրոցի 
բոլոր աստիճաններում արժեքների համակարգի ձևավորումը օրենսդրական 
պահանջ է, մասնավորապես՝ «օտար լեզուներ» ուսումնական բնագավառի պա-
հանջն է՝  

● միջին դպրոցում սովորողը պետք է ծանոթ լինի և հարգանք դրսևորի տվյալ 
օտար լեզուն ներկայացնող ժողովրդի մշակույթի նկատմամբ, 

● ավագ դպրոցում սովորողը պետք է գնահատի տվյալ օտար լեզուն կրող 
ժողովրդի արժեքներն ու ավանդույթները [1, 70]: 

Յուրաքանչյուր ուսուցչի առջև կանգնում է իր առարկայի ուսումնական 
դասընթացի նյութերով արժեքների համակարգի ձևավորման, սովորողների անձի 
դաստիարակության խիստ բարդ խնդիրը: Որպեսզի յուրաքանչյուր ուսումնական 
առարկա յուրաքանչյուր սովորողի համար անձնային նշանակություն ստանա, 
անհրաժեշտ է, որ դասի ընթացքում ստեղծվի ստեղծագործական, համագործակ-
ցության մթնոլորտ, խրախուսվի իմացական ցանկացած գործընթաց, խրախուսվի 
յուրաքանչյուր նախաձեռնություն, յուրաքանչյուր իմացական փորձ: 

Ներկայումս հասարակության սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների 
շրջանի բացասական հետևանքներից մեկը սոցիալական և անհատական արժեք-
ների համակարգում տեղի ունեցող որակական փոփոխություններն են:  

Արժեքային կողմնորոշումը մարդու համեմատաբար կայուն, ընտրովի վե-
րաբերմունքն է նյութական և հոգևոր մի շարք արժեքների ու իդեալների նկատ-
մամբ, որոնք դիտարկվում են որպես անհատի կենսագործունեության կարիքների 
բավարարմանն անհրաժեշտ առարկաներ, նպատակներ կամ միջոցներ: Արժեքա-
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յին կողմնորոշումներում կարծես կուտակվում է մարդու անհատական զարգաց-
ման ընթացքում ձեռք բերված կյանքի փորձը, որը պայմանավորում է նրա փոխ-
հարաբերությունն այլ մարդկանց հետ, այդ թվում` վերաբերմունքն իր նկատ-
մամբ: Արժեքային կողմնորոշումն անհատի կառուցվածքի կարևորագույն բա-
ղադրիչն է: Զարգացած արժեքային կողմնորոշումը անհատի հասունության նշան 
է, նրա սոցիալականության ցուցանիշը: Արժեքային կողմնորոշումներից է բխում 
նաև անհատի ապրելակերպը: 

Կյանքը սրընթաց առաջ է շարժվում: Գլոբալացման գործընթացը կրթության 
համակարգի առջև նոր մարտահրավերներ է առաջադրում: «Տեխնոգեն հասարա-
կությունը և տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների մուտքը նոր 
չափանիշներ են պահանջում, որոնք տարբերվում են երեկվա չափանիշներից: 
Ինչպիսի՞ն կլինի կրթությունը, ապագայի կրթությունը: Այսօր աշխարհը նոր 
կրթական մոդելներ է փնտրում: Ովքե՞ր կձևավորեն այն առանցքը, որով հնարա-
վոր կլինի դիմագրավել ժամանակի փորձություններին» [3, 11]:  

Ժամանակի հրամայականով այսօր նոր կրթակարգ ստեղծելու աշխատանք-
ներ են տարվում: Արդեն պատրաստ է և քննարկման փուլում է «Ազգային կրթա-
կարգի» նախագիծը, որում ամրագրված են քսանմեկերորդ դարի քաղաքացու ար-
ժեհամակարգի բաղադրիչները: Խնդիր, որին ուղղված են կրթության հիմնա-
խնդիրներով շահագրգիռ բոլոր մասնագետների ջանքերը: Այդ փոփոխությունը, 
ըստ էության, ձևավորում է մեր ապագան: Դա կլինի մի նոր փաստաթուղթ, պայ-
մանագիր` այսօրվա քաղաքացու և վաղվա քաղաքացու միջև: Այն կլինի սոցիա-
լական պայմանագիր, կրթության բարեփոխման գործիք: Հայաստանի Հանրապե-
տությունում գործող պետական չափորոշիչը թեև որոշակիորեն արտացոլում էր 
միջազգային փորձում առկա նմանատիպ փաստաթղթերի սկզբունքները, սակայն 
ուներ կառուցվածքային, սկզբունքային և բովանդակային մի շարք բացթողումներ, 
որոնք խոչընդոտում էին hանրակրթության արդյունավետ կազմակերպումը: Հա-
մաշխարհայնացման պայմաններում մենք անպայման պետք է հաշվի առնենք 
եվրոպական առանցքային կոմպետենցիաները՝ բայց միշտ հիշելով, որ չի կարելի 
ստեղծել «ամորֆ մարդ, գործարանային արդյունք», այլ` հայ մարդ, հայ քաղաքա-
ցի, որն ապրում է քսանմեկերորդ դարում: Կրթական տիեզերական դաշտի մեջ 
մենք պետք է կարողանանք մեր տեսակետը հաստատել:  
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В статье уделяется большое внимание формированию системы ценностей 

личности как гражданина. 
Образование базируется на системе ценностей личности.Результативную 

систему образования имеет та страна, которая формирует обозначенную в стан-
дарте систему ценностей, и в итоге вырастают честные, законопослушные, гуман-
ные, толерантные и готовые к сотрудничеству граждане. 

В процессе формирования ценностей у учащиxся каждая учебная сфера 
преследует идентичные цели и, естественно, вносит свою лепту в этот процесс. В 
статье обращается внимание на блок иностранныx языков, которые способствуют 
реализации, соxранению и передаче эстетическиx, нравственныx, социальныx, 
общечеловеческиx и национальныx ценностей. 

    
    
    

The Complex CThe Complex CThe Complex CThe Complex Characharacharacharacter of Value Ster of Value Ster of Value Ster of Value Systemystemystemystem    
FFFFormation of ormation of ormation of ormation of SSSStudents’ tudents’ tudents’ tudents’     

Papikyan KarinePapikyan KarinePapikyan KarinePapikyan Karine    
Safaryan LamaraSafaryan LamaraSafaryan LamaraSafaryan Lamara    

SummarySummarySummarySummary    
Key wordsKey wordsKey wordsKey words: value system, value, foreign languages, national values, curriculum, 

final result    
The article highlights an individual as a formation of value system of a citizen. 

Education’s axis is the person’s value system. A successful educational system has the 
country which forms a value system fixed by a curriculum, as a final result of which we 
have an honest, loyal, humanitarian, tolerant and collaborating citizen. Each educational 
sphere has its influence on the formation of students’ value system. The article 
emphasizes the educational sphere “foreign languages” which promotes realization, 
preservation and transmission of aesthetic, moral, social, universal and national values. 
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Մարդ և հասարակությունՄարդ և հասարակությունՄարդ և հասարակությունՄարդ և հասարակություն    բաժնի թեմաների բաժնի թեմաների բաժնի թեմաների բաժնի թեմաների 
ուսումնասիրումը հասարակագիտությանուսումնասիրումը հասարակագիտությանուսումնասիրումը հասարակագիտությանուսումնասիրումը հասարակագիտության    դասինդասինդասինդասին    

ՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյան    ՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկ    
Ալավերդյան ՀրաչյաԱլավերդյան ՀրաչյաԱլավերդյան ՀրաչյաԱլավերդյան Հրաչյա    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... հասարակական հարաբերություններ, կարծրատիպ, 

նախապաշարմունք, ավանդական ընտանիք, ազատական ընտանիք, ինքնու-
թյուն, կոնֆլիկտ 

Մարդ և հասարակություն բաժնի ուսուցման համար պետական պլանավոր-
մամբ տրամադրվում է 8 դասաժամ: Հասարակագիտություն առարկայի ուսուցա-
նումը հանրակրթական դպրոցում սկսվում է 8-րդ դասարանից1: Դրա համար 
ցանկալի է առաջին դասի ներածական մասը տրամադրել առարկայի էությունը 
վերհանելուն. աշակերտներին բացատրել, թե ինչ է հասարակագիտությունը, 
ինչով է արդիական հասարակագիտություն սովորելը, ինչ է տալիս այն մարդուն, 
ինչ է այն ուսումնասիրում, գիտելիքի ինչ տարրեր է այն պարունակում: Առար-
կայի մասին գաղափար կազմելուց հետո ուսուցիչը կարող է անցում կատարել 
բուն թեմային [1, 4]:  

Առաջին երկու դասերի թեման է Մարդը և նրան շրջապատող բնական ու 
հասարակական միջավայրը: Առաջին դասը մարդն է, մարդու հիմնախնդիրը: 
Ուսուցիչը դասն սկսում է՝ աշակերտներին ներկայացնելով դասի նպատակը, 
նշում, որ սովորելով այս դասը՝ նրանք կկարողանան վերլուծել մարդ, բնություն և 
հասարակություն հասկացություններն ու մեկնաբանել բնության, մարդու և հա-
սարակության փոխկապվածությունը, ինչպես նաև կկարողանան ամբողջական 
պատկերացում կազմել հասարակություն-բնություն հարաբերությունների մա-
սին` մտորելով այն խնդրի շուրջ, թե մարդկային հասարակությունն ինչպիսի վե-
րաբերմունք պետք է դրսևորի բնության հանդեպ, որպեսզի վերջինս շարունակի 
գոյատևել իր բազմազանության և ներդաշնակության մեջ, և որպեսզի հաջորդ սե-
րունդները հնարավորություն ունենան ապրելու մաքուր և անվտանգ միջավայ-
րում: Այնուհետև ուսուցիչը դասը շարունակում է խմբային աշխատանքով: Դա-
սարանը բաժանվում է 4-5 հոգանոց խմբերի, որոնց ժամանակ է տրամադրում, 
որպեսզի նրանք փորձեն գտնել մարդու ընդհանուր սահմանումը` պատասխա-
նելով ո՞վ է մարդը հարցին: Եթե աշակերտները դժվարանան գտնել սահմանումը, 
ապա ուսուցիչը օգնելու համար հարցնում է, թե ինչով է մարդը տարբերվում կեն-
դանիներից: Այս խմբերը գրի են առնում մարդու տարբերակիչ բնութագրերը, 
ապա դրանցից ընտրում 1-2 ամենակարևորը: Այնուհետև խմբերը դասարանին են 
ներկայացնում իրենց գրի առած սահմանումները կամ տարբերակիչ բնութագրե-
րը: Ուսուցիչը կարող է առաջարկել, որ դասի տեքստը կարդալիս աշակերտները 
համեմատեն իրենց գտած սահմանումները իմաստասերների առաջարկած գա-
ղափարների հետ: Ապա ուսուցիչը ընդհատվող դասախոսության միջոցով բա-

                                                                 
1 Այս թեմայի ուսուցման ընթացքում ուսուցչին օգնում են առարկայի չափորոշիչը և 

ծրագիրը [3], ինչպես նաև Ս.Խաչատրյանի և ուրիշների հեղինակած ձեռնարկը [2]: 



– 363 – 

ցատրում է, թե ովքեր են իմաստասերները, ինչու են նրանք ուսումնասիրում 
մարդուն, ինչպիսի բնութագրեր են տալիս մարդուն. գործող մարդ, բանական 
մարդ և ստեղծագործ մարդ: Կարելի է նաև մի փոքր պատմական էքսկուրս կա-
տարել նախնադարյան վայրենի մարդուց դեպի քաղաքակիրթ մարդը՝ բացատրե-
լով, որ թեպետ մարդու էությունը նույնն է մնացել, այնուամենայնիվ իր որոշ 
հատկություններով մարդը պատմության ընթացքում զարգացում է ապրել:  

Այս ամենից հետո կատարվում է անդրադարձ. ուսուցիչը աշակերտների 
հետ վերլուծում է այն ամենը, ինչ տեղի ունեցավ դասի ընթացքում` շեշտելով յու-
րաքանչյուր պահի կարևոր եզրակացությունը: Դասի վերջում հանձնարարվում է 
տնային աշխատանք. Ինչ է նշանակում լինել մարդ վերնագրով փոքրիկ շարադ-
րություն: 

2-րդ դասի թեման Մարդուն շրջապատող բնական ու հասարակական 
միջավայրն է: Դասն սկսվում է տնային աշխատանքների ամփոփմամբ: Աշա-
կերտները կարդում են իրենց գրած շարադրությունները: Հնարավոր է, որ աշա-
կերտներից մեկը գրած լինի ընտանիքի, հասարակության, մեկ ուրիշը` մարդ-
բնություն հարաբերությունների, երրորդը՝ կարևորի մարդու հատկանիշները և 
այլնի մասին: Ուսուցիչը, հենվելով այդ ամենի վրա, անցում է կատարում օրվա 
դասի թեմային: Կարճ դասախոսությամբ ուսուցիչը աշակերտներին ներկայաց-
նում է, թե ինչ է բնությունը, ինչ դեր ունի այն յուրաքանչյուրիս կյանքում, և թե կա-
րող է արդյոք հասարակությունը գոյություն ունենալ առանց բնության: Ցանկալի է 
դասի այս հատվածը իրականացնել խմբային բանավեճ-քննարկմամբ: Ուսուցիչը 
դասարանը բաժանում է հինգ խմբի, և յուրաքանչյուր խումբ հանդես է գալիս 
որպես մեկ տեսակետի պաշտպան ու բերում փաստարկներ այդ տեսակետի 
օգտին: Աշակերտների տեսակետները լսելուց հետո ուսուցիչն ավելացնում է, որ 
մարդը, մարդկային հասարակությունն ու մշակույթը միաժամանակ և՛ հակա-
դրվում են բնությանը, և ՛չեն կարող գոյություն ունենալ առանց բնության, քանի որ 
իրենց կենսագործունեության թե՛ նյութական, թե՛ հոգևոր հիմքերը գտնում են 
բնության մեջ: Մարդու և բնության այսպիսի հակասական հարաբերությունը 
հիմք է տվել իրարամերժ մոտեցումների: Ոմանք բնությունն ընկալում են որպես 
հասարակությունից ցածր գտնվող իրականություն: Դրանից արվել է եզրակացու-
թյուն, որ մարդը պետք է տնօրինի բնական երևույթները, կարողանա դրանք կա-
ռավարել ու «կատարելագործել» իր հայեցողությամբ: Սակայն կա նաև հակադիր 
մոտեցումը, երբ բնությունն ընկալվում է որպես կատարելություն, որը գերազան-
ցում է թե՛ մարդուն, թե՛ նրա ստեղծած մշակույթը: Հետևապես, մարդն անդադար 
կարիք ունի սովորելու բնությունից, ենթարկվելու վերջինիս: 

Կարելի է աշակերտների հետ քննարկել նաև այս երկու մոտեցումները: Վեր-
ջում կարևորելով դասի արդյունքները` ուսուցիչը հանձնարարում է տնային 
առաջադրանք. Փոքրիկ շարադրություն Եթե ես լինեի ամենազոր… թեմայով՝ պա-
տասխանելով ի՞նչը կփոխեիք բնության և բնության հանդեպ մարդու վերաբեր-
մունքի մեջ հարցադրմանը:  

3-րդ դասի թեման Մարդու պահանջմունքներն է: Դասն սկսվում է տնային 
աշխատանքի ընթերցմամբ և ամփոփմամբ: Կարելի նոր դասի համար կիրառել 
Ձնագնդի մեթոդը: Սկզբում տրվում է անհատական հանձնարարություն. Յուրա-
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քանչյուր աշակերտ մտածում է, թե լիարժեք ապրելու համար ինքն ինչի կարիք 
ունի, և գրում է 6 կարևոր հանգամանք: Ապա զույգերով են աշխատում: Կարդում 
են իրենց գրած ցուցակներն ու դրանցից ընտրում 6 հանգամանք: Այնուհետև միա-
վորվում են քառյակներում` դարձյալ ընտրելով 6 կարևոր հանգամանք, ապա՝ 
ութնյակներով: Դրանից հետո բարձրաձայն ընթերցվում է ստացված պատասխա-
նը` 6 կարևոր հանգամանք լիարժեք և վստահ ապրելու համար: 

Աշխատանքն ամփոփելուց հետո ուսուցիչն ինտերակտիվ դասախոսության 
միջոցով ցույց է տալիս, որ այդ վարժության ժամանակ սովորողները գործ ունեին 
պահանջմունքների հետ: Ուսուցիչը վերլուծում է պահանջմունքների տեսակները 
և դասարանի հետ քննարկում նյութական և ոչ նյութական պահանջմունքները: 
Ապա աշակերտների հետ միասին ուսուցիչը խմբավորում է նյութական և ոչ 
նյութական պահանջմունքները T –աձև աղյուսակի տեսքով [4, 128]. 

 
նյութական ոչ նյութական 

հագուստ      հարգանք 
մեքենա սեր 
սնունդ արժանապատվություն 

                
 Որպես տնային առաջադրանք` աշակերտներին հանձնարարվում է կազմել 

իրենց պահանջմունքների անհատական բուրգը.  
 
 
 
 
 
 
 
  
      
Չորրորդ դասի թեման է՝ Հասարակության սոցիալական կազմը. խմբեր, 

շերտեր, համայնքներ: Դասի սկզբում ուսուցիչը աշակերտներին ներկայացնում է 
դասի նպատակը` ասելով, որ այս դասը սովորելով՝ նրանք կամբողջացնեն իրենց 
պատկերացումները հասարակության սոցիալական կազմի մասին, կկարողանան 
տարբերակել հասարակության մեծ ու փոքր սոցիալական խմբերը, նկարագրել 
այս կամ այն հասարակությունը կազմող սոցիալական շերտերն ու խավերը: 
Կվերլուծեն համայնք հասկացությունը և կմտորեն իրենց համայնքի խնդիրների 
մասին: 

Դասը նպատակահարմար է սկսել` դիմելով համագործակցային մեթոդին` 
ցույց տալու համար մարդկանց խմբային փոխկախվածությունը: Դրա համար 
ուսուցիչը դասարանը բաժանում է խմբերի, որոնցից յուրաքանչյուրին տալիս է 
նույն հանձնարարությունը: Կարևորն այն է, որ անհրաժեշտ լինի դրանք կատա-
րել միացյալ ուժերով: 
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Ուսուցիչը խմբերին հանձնարարում է թղթից երկրաչափական որևէ մարմին 
պատրաստել, ասենք՝ շեղանկյուն: Կարևոր է, որ աշակերտները ժամանակի մեջ 
տեղավորվելու համար կատարեն աշխատանքի բաժանում. մեկը թուղթը կտրի, 
մյուսը սոսնձի, երրորդը չափումները կատարի և այլն: Աշխատանքը վերջացնե-
լուց հետո ուսուցիչը հարցնում է աշակերտներին, թե հնարավոր էր արդյոք միայ-
նակ կատարել, և որքանով այն արդյունավետ կլիներ: Այստեղ կարևոր է, որ աշա-
կերտները հասկանան խմբի դերը, միավորվելը և խմբով միասին աշխատելու 
նպատակը: Նման գործնական աշխատանքի շնորհիվ սովորողներն ակնառու 
պատկերացնում են մարդկանց` խմբի մեջ միավորվելու կարևորությունը: 

Դասի ավարտին հանձնարարվում է տնային առաջադրանք:   
Հինգերորդ դասին քննարկվելու է Հասարակական հարաբերություններ և 

գործընթացներ թեման: Դասի սկզբում ուսուցիչը ներկայացնում է դասի նպատա-
կը և նշում, որ սովորելով այս դասը՝ աշակերտները կհասկանան հասարակական 
հարաբերությունների կարևորությունը մարդու կյանքում, կտարբերակեն ընկե-
րության տեսակները` ընկերություն` հիմնված օգուտի վրա, ընկերություն` 
հիմնված հաճույքի վրա, ընկերություն` հիմնված բարիքի վրա: Դասն սկսվում է 
դասագրքում գրված օրինակի քննարկմամբ. պատկերացնենք մի նորածին երե-
խա, որի մայրը հոգացել է միայն նրա` երեխայի ֆիզիոլոգիական պահանջմունք-
ները: Այդ երեխան տնից դուրս չի եկել, չի շփվել որևէ մեկի հետ և արդեն 6 տարե-
կան է [3, 37]: 

Օրինակը ընթերցելուց հետո ուսուցիչը աշակերտներին հարցնում է, թե ին-
չով կտարբերվի այդ երեխան սովորական 6 տարեկան երեխայից: Աշակերտների 
կարծիքները լսելուց հետո ուսուցիչն ամփոփում է՝ նշելով, որ 6 տարեկան երե-
խան ի վիճակի չի լինի խոսել, խաղալ, հաղորդակցվել: Այստեղ շեշտը դրվում է 
հասարակական հարաբերությունների կարևորության վրա:   

Դասի՝ ընկերության 3 տեսակների մասին հատվածն անցկացվում է խմբային 
աշխատանքի եղանակով: Դասարանը բաժանվում է 4-5 հոգանոց խմբերի, և յու-
րաքանչյուր խմբի հանձնարարվում է ուսումնասիրել ընկերության տեսակներից 
մեկը: Քննարկումից հետո ցանկալի է աշակերտներից իմանալ, թե իրենք ընկե-
րության որ տեսակի կողմնակից են, ինչ սկզբունքով են ընկերներ ընտրում: 

Խմբային աշխատանքով անցկացվում է նաև Հասարակական գործընթացներ 
ենթաթեման: Այստեղ կարևոր է, որ երեխաները դասագրքում նշված տեխնոլո-
գիական զարգացման օրինակից բխեցնեն, որ վերջին տասնամյակներում զար-
գացման տեմպերն աննախադեպ են: Դասի վերջում տրված մտորելու հարցերը և 
առաջադրանքը հանձնարարվում է տանը կատարել: 

Վեցերորդ դասին քննարկվելու է Համակեցություն, հակամարտություն և հա-
մագործակցություն թեման: Ուսուցիչը դասը սկսում է Բեռնարդ Շոուի աֆորիզ-
մով. Ենթադրենք՝ ես ունեմ մեկ խնձոր, դուք էլ ունեք մեկ խնձոր: Փոխանակելուց 
հետո երկուսիս մոտ կմնա մեկ խնձոր: Եթե ես ունեմ մեկ գաղափար, դուք էլ 
ունեք մեկ գաղափար: Գաղափարների փոխանակումից հետո յուրաքանչյուրս 
կունենա երկու գաղափար [5, 44]:  

Այն ցույց է տալիս, որ եթե մարդիկ կիսեն իրենց գիտելիքները, համագոր-
ծակցեն, ապա զարգացումը կլինի անխուսափելի:  
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Հակամարտություն (կոնֆլիկտ) թեմայի քննարկման ժամանակ ուսուցիչը 
նշում է, որ հակամարտությունները միայն բացասական երևույթներ չեն: Շատ 
դեպքերում կորֆլիկտները կարող են բացահայտել քողարկված խնդիրներ և հան-
գեցնել դրանց լուծմանը: Կարևորն այն է, որ աշակերտները հասկանան, որ շատ 
դեպքերում կոնֆլիկտների բացակայությունը կարող է լինել առկա խնդիրների 
քողարկման հետևանք: 

Կարելի է բերել օրինակ համագործակցության վերաբերյալ: Միջնադարում 
գոյություն ունեին մանուֆակտուրաներ, որտեղ աշխատանքը կատարվում էր հա-
մագործակցության միջոցով և աշխատանքի հստակ բաժանմամբ: Բնականաբար, 
այս պարագայում և՛ աշխատանքի արդյունքն էր որակյալ, և՛ աշխատանքն էր 
ավելի արագ կատարվում: Այսինքն՝ գալիս ենք այն եզրակացման, որ համատեղ 
աշխատանքը արդյունավետ է և հանգեցնում է հաջողության: 

 Յոթերորդ դասի թեման է՝ Ինքնություն և մշակույթ: Ուսուցիչը դասն սկսում 
է` աշակերտներին բացատրելով, թե ինչ է ինքնությունը: Ինքնությունն ինչ-որ 
մեկի՝ հենց ինքը լինելու հատկությունն է: Այն որոշակիանում է այս կամ այն խմբի 
կամ տեսակի հետ: Ինքնությունը պարզելու համար կարևոր են նմանություններն 
ու տարբերությունները: Այստեղ շատ կարևոր է նշել, որ ժամանակակից աշխար-
հում տեղի են ունենում էական փոփոխություններ, որոնք ազդում են ինքնության 
վրա: Ժամանակակից աշխարհում մարդու կրթությունը, մտածողությունը, նա-
խասիրությունները շատ ավելի մեծ ազդեցություն են ունենում մարդու ինքնու-
թյան վրա, քան նրա ծննդավայրը. կարևոր չէ՝ մարդը ծնվել է գյուղում, թե քաղա-
քում:  

Դասի կարևոր թեմաներից մեկը Կարծրատիպերն են: Քանի որ ժամանակա-
կից աշխարհում կարևորվում է մարդկանց անհատականությունը, էական է, որ 
երեխաները հասկանան կարծրատիպերի իմաստը և դրանից խուսափելու ան-
հրաժեշտությունը: 

Դասի մյուս ենթաթեման Մշակույթն է: Այս հասկացությանը աշակերտները 
ծանոթ են պատմության դասերից: Այդ պատճառով էլ այս դասին չի խոսվում 
մշակույթի կոնկրետ դրսևորումների մասին: Կարևոր է մշակույթի հինգ ուղղու-
թյունների հատվածը. սրանք, ըստ էության, այն գործիքներն են, որոնք երեխանե-
րին կօգնեն համեմատել աշխարհի տարբեր ժողովուրդների մշակույթները: 
Որպես տնային առաջադրանք՝ հանձնարարվում է դասագրքում նշված աղյուսա-
կը լրացնել և հիմնավորել:  

Այս բաժնի վերջին` ութերորդ դասը Ընտանիք և ազգ թեման է: Դասի նպա-
տակը` սահմանել ընտանիք հասկացությունը, տարբերակել ընտանիքի տեսակ-
ները, հասկանալ ազգի ձևավորման դինամիկան, արժևորել ազգայինի և համա-
մարդկայինի դերը համաշխարհային քաղաքակրթության մեջ: 

Ընտանիքի տեսակները քննարկելու համար կարելի է կատարել խմբային 
աշխատանք: Ուսուցիչը դասարանը բաժանում է երկու խմբի: Խմբերից մեկին 
հանձնարարում է դիտարկել ընդլայնված ընտանիքը, մյուսին` միջուկայինը: 
Որպես հանձնարարություն՝ ուսուցիչը առաջարկում է ընտանիքի յուրաքանչյուր 
տեսակի առավելություններն ու թերությունները նշել T-աձև աղյուսակի միջոցով: 

Ութերորդ դասից հետո նախատեսված է գործնական աշխատանք` Համայն-
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քի սոցիալական քարտեզի կազմում թեմայով: Այն հիմնականում աշակերտները 
կատարելու են արտադասարանական աշխատանքի ժամին: Ուսուցիչը կարող է 
ամփոփիչ դասերի համար հատկացված ժամերից մեկը հատկացնել երեխաների 
կատարած աշխատանքների ներկայացմանը: Այս աշխատանքը անելու համար 
հանձնարարությունը ցանկալի է տալ չորրորդ դասից հետո, որպեսզի երեխանե-
րը ժամանակ ունենան պատրաստվելու և իններորդ դասից հետո ներկայացնելու: 

Այսպիսով, Մարդ և հասարակություն բաժնի թեմաների ուսուցման գործըն-
թացում կարևոր է փոքր խմբերով աշխատելը, ինչը աշակերտներին հնարավո-
րություն է տալիս համատեղ քննարկելու որոշ հիմնահարցեր, տիրապետելու թի-
մով աշխատելու հմտություններին: Ժամանակակից խնդիրները կարող են ան-
մշակ լինել, բայց դրանց քննարկումը կնպաստի սովորողների ստեղծագործա-
կան, քննադատական հմտությունների զարգացմանը: Բանավեճերը, քննարկում-
ները, ստեղծագործական ազատությունը արդյունավետ դասավանդման նախա-
պայմաններից են: 

    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Գևորգյան Հ. և ուրիշներ, Մարդ և հասարակություն գիտամեթոդական վեր-
լուծական ամսագիր, Երևան, 2008թ., 125 էջ: 

2. Խաչատրյան Ս. և ուրիշներ, Հասարակագիտության ուսուցման արդի հիմ-
նահարցեր, ձեռնարկ մանկավարժների համար, Տիգրան Մեծ, Երևան, 
2005թ.: 

3. Հասարակագիտություն առարկայի չափորոշիչ և ծրագիր, Տիգրան Մեծ, 
Երևան, 2008թ.: 

4. Ղազինյան Գ., Խաչատրյան Ս., Վաղարշյան Ա., Պետրոսյան Ս., Հասարակա-
գիտություն, ուսուցչի ձեռնարկ 8-9-րդ դաս.,Երևան, 2013թ., 95 էջ: 

5. Պետրոսյան Ս., Խաչատրյան Ս., Հասարակագիտություն, դասագիրք 8-րդ 
դասարանի համար, Երևան, 2013թ., 159 էջ:  
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Изучение тем раздела Изучение тем раздела Изучение тем раздела Изучение тем раздела Человек и обществоЧеловек и обществоЧеловек и обществоЧеловек и общество    
на уроке обществознанияна уроке обществознанияна уроке обществознанияна уроке обществознания    

Погосян ТатевикПогосян ТатевикПогосян ТатевикПогосян Татевик    
Алавердян ГрачьяАлавердян ГрачьяАлавердян ГрачьяАлавердян Грачья    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: общественные отношения, стереотип, предубеждение, 

традиционная семья, либеральная семья, идентичность, конфликт 
В процессе изучения тем раздела Человек и общество важна работа в малых 

группах, которая дает возможность совместно обсуждать некоторые вопросы, 
способствует формированию навыков групповой работы. Современные проблемы 
могут быть неисследованными, но их обсуждение способствует развитию креатив-
ности и навыков критического мышления. Дискуссии, обсуждения, творческая 
свобода являются важными предпосылками для эффективности преподавания. 
 
 
 
 

The Study of The Study of The Study of The Study of Man and SocietyMan and SocietyMan and SocietyMan and Society    SSSSection’section’section’section’s    
    Topics in Social Science ClassesTopics in Social Science ClassesTopics in Social Science ClassesTopics in Social Science Classes    

Poghosyan TatevikPoghosyan TatevikPoghosyan TatevikPoghosyan Tatevik    
Alaverdyan HrachyaAlaverdyan HrachyaAlaverdyan HrachyaAlaverdyan Hrachya    

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: social relations, stereotype, prejudice, traditional family, liberal family, 

identity, conflict 
When studying topics of the Chapter Man and Society, it is important to work in 

small groups which will enable students to carry out joint discussions on some issues and 
develop team work skills. Current issues may be unstructured; however, their discussion 
may enhance the learners’ creative and critical skills. Debates, discussions, individual 
creative thinking are prerequisites for effective teaching and learning.      
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Գիտելիքի կառավարման դերը կրթության որակի Գիտելիքի կառավարման դերը կրթության որակի Գիտելիքի կառավարման դերը կրթության որակի Գիտելիքի կառավարման դերը կրթության որակի     
ապահովման գործումապահովման գործումապահովման գործումապահովման գործում    

Սահակյան ԱղունիկՍահակյան ԱղունիկՍահակյան ԱղունիկՍահակյան Աղունիկ    
    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. գիտելիք, գիտելիքի կառավարում, կրթության որակ, 
կրթական հաստատություններ, գիտելիքի կառավարման համակարգ, գիտելիքի 
կառավարման սկզբունքներ 

Արդի աշխարհակարգի պայմաններում որակյալ կրթության ապահովման 
նպատակով ամենաարդիական խնդիրներից մեկը գիտելիքի կառավարման տե-
սության ներդրումն է: 

Կրթության որակի ապահովման հիմնախնդիրը կրթական համակարգի հա-
մար մշտապես արդիական է։ Ժամանակակից պայմաններում, երբ կտրուկ մեծա-
ցել է բուհերի մրցակցությունը կրթական ծառայությունների շուկայում, կրթու-
թյան որակը դարձել է մրցունակության հիմնական գործոնը։ Այս պարագայում 
բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ղեկավարությունը պետք է 
հստակ հասկանա և գիտակցի, որ կրթական ծառայությունների շուկայի մրցակ-
ցային պայքարում առաջնայնությունը կտրվի այն հաստատությանը, որը բավա-
րարում է հաճախորդի պահանջները և առաջարկում առավել որակյալ կրթու-
թյուն։ 

Վերջին տարիներին հաճախակի ենք բախվում «գիտելիքի տնտեսություն» 
կամ «գիտելիքահեն տնտեսություն» եզրերին: Այդ հասկացությունների ի հայտ 
գալը պայմանավորված է ծառայությունների ոլորտի ընդարձակմամբ, հետարդ-
յունաբերական հասարակության պայմաններում մարդու տնտեսական գործու-
նեության հետ այդ ծառայությունների կապվածությամբ (Ֆուրաստեն հետարդյու-
նաբերական հասարակությունը անվանել է «ծառայությունների քաղաքակրթու-
թյուն» [1,49]), հասարակության մեջ տեղեկատվության ձեռքբերման, կիրառման, 
փոխանցման և ներկայացման հետ, նոր գիտելիքի ձեռքբերմանն ուղղված մտա-
վոր գործունեության ընդարձակման հետ:  

Գիտելիք կրողների համար տեղեկատվական հեղաշրջման պայմաններում 
կենցաղային և հասարակական խնդիրները գնալով ավելանում են։ Դրանք միա-
ժամանակ ավելի են բարդանում գիտատեխնիկական առաջընթացի ազդեցու-
թյամբ, ինչն անհրաժեշտ է դարձնում ընդունել որոշումներ և գործել խնդրահա-
րույց իրավիճակներում, որոնք էլ ռիսկային են և անորոշ։  

Այստեղից առաջ է գալիս ժամանակակից մարդու օբյեկտիվ պահանջը՝ 
«ունենալ համակարգված մասշտաբային մտածողություն, արագ փոփոխվող աշ-
խարհում տիրապետել մասնագիտական և սոցիալ-հոգեբանական հարմարվողա-
կանության հմտություններին, կարողանալ կայացնել համապատասխան 
որոշումներ ինչպես մասնագիտական, այնպես էլ անհատական և կենցաղային 
ոլորտներում» [2, 92]։  

Տեղեկույթը և գիտելիքը մշտապես եղել են տնտեսության հիմքը, բայց գիտե-
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լիքի և դրա ստեղծողի՝ մարդու վերափոխումը նոր պայմաններին համապատաս-
խան ուսումնական հաստատությունների մրցունակության ապահովման առանց-
քային գործոն դարձավ միայն 20-րդ դարի վերջերին: Գիտությունը և գիտելիքը ար-
դի հասարակարգի պայմաններում դարձել են ուղղակի արտադրական ուժ, իսկ 
կրթական և մտավոր գործունեության հետ կապված արժեքները՝ մարդկային ար-
ժանապատվության չափանիշներ: Գիտելիքի դերի նման արժևորումը մեր օրերում 
պայմանավորված է մրցակցային պայքարի նոր մակարդակի (հիպերմրցակցու-
թյուն) ի հայտ գալով, որի հիմնական բնութագրիչը «մտքերի» մրցակցությունն է: 

Հայտնի է, որ եթե նախորդ ժամանակաշրջանում «կրթության ավանդական 
հարացույցի մեջ գերիշխում էր սովորեցնել «բոլորը բոլորին», տալ լրացուցիչ 
գիտելիք և հմտություններ առօրյա կյանքում այն կիրառելու համար, ապա տեղե-
կատվական հասարակության համար դա բավարար չէ» [2,90]։ 21-րդ դարում նոր 
հասարակարգը պահանջում է մարդկանց, որոնք ունակ են հիմնարար գիտական 
գիտելիքի հիման վրա ինքնուրույն լուծել ստանդարտ և ոչ ստանդարտ խնդիրներ, 
կարող են զարգացնել ստեղծագործական կարողություններ, ունեն առողջ քննա-
դատական մտածողություն, ընդունակ են կազմակերպելու սեփական աշխա-
տանք՝ համագործակցելով կոլեկտիվում կամ խմբում։ Այս ամենին տիրապետելը 
ավանդական հարացույցի շրջանակներում դառնում է անհնար: 

21-րդ դարում կրթության հարացույցի փոփոխությունը շատ ակտիվ է ընթա-
նում, սակայն մեծ թվով մանկավարժներ դեռևս աշխատում են հնացած ոճով, մեծ 
մասը չի կարողանում յուրացնել կամ կիրառել ժամանակակից մեթոդներ և տեխ-
նոլոգիաներ։ Միաժամանակ դեռևս նորարար մանկավարժների քիչ տոկոսն է իր 
մանկավարժական գործունեությունը կառուցում տեղեկատվական հասարակու-
թյան համաքաղաքակրթական մարտահրավերներին համապատասխան։ Հե-
տաքրքրական են այն մարտահրավերները, որոնք ուղղված են գիտելիքի ստեղծ-
ման, տարածման, սպառման գործընթացների զարգացմանը գիտելիքահեն 
տնտեսության ձևավորման պայմաններում։ 

Վերջին տարիներին կրթության որակի բարելավելու նպատակով կարևոր-
վում է գիտելիքի կառավարումը։1 Գիտելիքի կառավարումը գիտական և պրակ-
տիկ գործունեության ոլորտ է, որի նպատակը մտավոր ռեսուրսների հետ աշխա-
տանքի համակարգումն ու փորձի կուտակումն է: Ավանդական իմաստով գիտե-
լիքի կառավարումն անհնար է, բայց Գեյթսի խոսքերով, «կարող ենք ստեղծել այն-
պիսի պայմաններ, որոնց դեպքում անհրաժեշտ գիտելիքը և տեղեկույթը մատչելի 
դառնան մարդկանց՝ անհրաժեշտ խնդիրների լուծման համար» [5, 56]: 

Գիտելիքի կառավարման հասկացությունների շրջանակները դեռևս բավա-
կանին մշուշոտ են, ինչը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ շատ հետա-
զոտողներ գիտելիքի կառավարումը նույնացնում են մտավոր կապիտալի կառա-

                                                                 
1  Առաջին անգամ «գիտելիքի կառավարում» (անգլերեն՝ Knowledge Management) եզրույ-

թը կիրառվել է կառավարման խորհրդատու Կառլ Վինգի կողմից 1986 թ. ՄԱԿ-ում՝ Աշխա-
տանքի միջազգային կազմակերպության նիստի ժամանակ: 
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վարման, երբեմն էլ՝ գիտահետազոտական և զարգացման կառավարման հետ։ 
Ըստ Ի. Մազուրի և Վ. Շապիրոյի՝ գիտելիքի կառավարումը կարելի է սահ-

մանել որպես ռազմավարական և գործառնական ջանքերի ամբողջություն՝ 
ուղղված կազմակերպությունների (բուհերի) մտավոր կապիտալի արդյունավետ 
կիրառմանը, ընդլայնմանը և բարելավմանը, որը կնպաստի նրա գործունեության 
արդյունավետությանը և շահութաբերությանը ։ 

Ռ. Սպերկի և Դ. Քարթերի կարծիքով՝ գիտելիքի կառավարումը մի շարք 
գործողությունների ամբողջություն է, որոնք անհրաժեշտ են կազմակերպության 
մեջ այնպիսի պայմանների ստեղծման համար, որոնք աշխատակիցներին թույլ 
կտան օգտագործել, զարգացնել և ամրապնդել անհրաժեշտ գիտելիքներ և 
հմտություններ, ինչպես նաև տարածել դրանք [8]։ 

«Գիտելիքի կառավարում» հասկացության տակ կարելի է հասկանալ նաև 
գիտելիքի ծավալի ընդարձակմանն ուղղված գործընթացի կառավարումը, որին 
տիրապետում է կազմակերպությունը (բուհը): «Գիտելիքի կառավարում» հասկա-
ցությունը ներառում է նաև գիտելիքի բաշխումը և ներդրումը ներկայիս մենեջ-
մենթի և կառավարման զարգացման համատեքստում: Բացի դրանից՝ այն ուսա-
նողների մասնագիտական պատրաստվածությանն ուղղված տարբեր առարկա-
ների խառնուրդ է, տարբեր մոտեցումներով և հայեցակարգերով. այն տեղեկատ-
վության և գիտելիքի նույնականացման, կիրառման և փոխանցման համակարգ-
ված գործընթաց է։ 

 «Գիտելիք» ասելով՝ հասկանում ենք բարձր համակարգվածություն ունեցող 
տեղեկատվություն ընկերության առանձին անհատների գործունեությունը կազ-
մակերպելու համար։ Կուտակված գիտելիքները ձևավորում են մտավոր կապի-
տալը։ Մտավոր կապիտալի արդյունավետ օգտագործման համար անհրաժեշտ է 
դրա անընդհատ ավելացումը, թարմացումը, ձեռքբերումը, որակյալ կերպով մշա-
կումը։ Այս դեպքում գիտելիքի ձեռքբերում չի նշանակում գիտելիքի ընդարձա-
կում (միայն զուտ քանակական առումով), այլ միմյանց հետ փոխկապակցված 
փաստերի և կանոնների զանգվածային տեղեկատվության կրճատում [4, 311-321]։ 

Հասարակական զարգացման արդի փուլում գիտելիքի կառավարման 
երևույթի վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ այն ուսուցման ինտեն-
սիվ զարգացող մեթոդոլոգիա է, որը տեղեկատվական հասարակության պայման-
ներում ապահովում է գիտելիքի, հասարակական փորձի փոխանցման և կիրառ-
ման բարձր մակարդակ, մասնավորապես՝ երբ արդյունավետ կերպով կիրառվում 
են կառավարման գործիքներ։ Հասարակական-տնտեսական կյանքի կտրուկ փո-
փոխությունների պայմաններում տեղեկատվական, հեռահաղորդակցման տեխ-
նոլոգիաների զարգացումը մարդկության համար ապահովում են նոր տեղեկատ-
վության ձեռքբերման, մշակման և կիրառման անսահմանափակ հնարավորու-
թյուններ: Նման պայմաններում տեղեկատվության վերափոխումը և դրա փո-
խանցումը հասարակությանը մեր ժամանակների սոցիալական մարտահրավերն 
է։ Գիտելիքն այսօր կրթվող հասարակության զարգացման համար դարձել է բա-
նալի հասկացություն և ժամանակակից տեղեկատվական (հետարդյունաբերա-
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կան) քաղաքակրթության հասարակական զարգացման գլխավոր միտումներից 
մեկը։ 

Կրթական հաստատություններում գիտելիքի կառավարման առանձնա-
հատկությունը գիտելքների և կարողությունների կրողների և ձեռքբերողների գի-
տելիքների բնույթն է։ Գիտելիքի կրողները և ձեռքբերողները նոր գիտելիքի ձեռք-
բերման և յուրացման նպատակով անընդհատ գտնվում են ուսումնառության, 
փոխգործակցության, փոխանցման գործընթացում։ Գիտելիքի կրողները՝ մանկա-
վարժները և սովորողները, ներկայացնում են յուրաքանչյուր ուսումնական հաս-
տատության մտավոր ներուժը։ Նրանք փոխգործակցում են հատուկ կազմակերպ-
ված ուսումնադաստիարակչական գործընթացի պայմաններում. մի մասը սովո-
րում է իր համար նոր գիտելիքների և կարողությունների տիրապետելու նպատա-
կով, մյուս մասը՝ անհատի դաստիարակությունը և կրթությունը արդյունավետ 
ապահովելու և միաժամանակ մանկավարժական գործունեության ընթացքում 
մասնագիտական գիտելիքները և կարողությունները կատարելագործելու համար։ 

Գիտելիքն այսօր դարձել է ռազմավարական գործոն և ռեսուրս, ինչը պայ-
մանավորված է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, հաղորդակցման միջոցների 
բուռն զարգացմամբ և անմիջականորեն ազդում է սովորողի անհատական զար-
գացման վրա։ 

Եթե գիտելիքի կառավարումը դիտարկենք որպես տեղեկատվական կապի-
տալի կառավարում (ինչպես ուսանողների անհատական զարգացման, այնպես էլ 
բուհի պրոֆեսորադասախոսական կազմի անհատական զարգացման առումով), 
ապա կարող ենք որոշակիացնել հետևյալ առաջնահերթ խնդիրները. 

1) ինտելեկտուալ կապիտալի աճի և նրա արդյունավետ օգտագործման 
հաշվին հասնել կազմակերպության առաջադրած նպատակներին [7], 

2) ընդունված որոշումների արդյունավետության բարձրացում, 
3) կրթական նորարարությունների ստեղծման նախադրյալների ապահո-

վում, 
4) աշխատակիցների, ուսանողների վերապատրաստում և մոտիվացիա։  
Մեր ժամանակներում գիտելիքի կառավարումը հարստության կուտակման 

կարևոր գործոն է դարձել և ապահովում է մրցակցային առավելություն միայն այն 
դեպքում, եթե հայեցակարգն ինքնին չի դիտարկվում որպես կառուցվածքային 
միավորի վերահսկողություն, այլ հասկացվում և ձևավորվում է կրթական հարա-
ցույցների և տեխնոլոգիաների վերափոխման լույսի ներքո [6, 3-4]: 

Ուսանողների շարժունության աղբյուրը դառնում է մասնագիտական փոփո-
խության հնարավորությունը, «Կրթություն ողջ կյանքի համար» հայեցակարգի 
իրականացումը, նրանց անհատականության կատարելագործումը և ինքնաիրա-
ցումը: 

Նշված փաստարկները վկայում են, որ գիտելիքի կառավարման դերը կրթու-
թյան որակի ապահովման գործում վճռական է, ուստի այն պատշաճ կերպով 
իրականացնելու համար անհրաժեշտ է հետևյալ համալիր գործառույթների կի-
րառումը. 
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1) Ճանաչողական-մոտիվացիոն գործառույթ (մոտիվը դիտարկվում է 
որպես գործունեության հիմք), 

2) Ճանաչողական-ուսուցանող գործառույթ (ենթադրում է հետազոտական 
գործունեության հմտությունների և կարողությունների, տեղեկատվու-
թյան ուսումնասիրության համակարգման, վերլուծության և ընդհան-
րացումների, ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառ-
ման հմտությունների և կարողությունների ձևավորում), 

3) Ճանաչողական-զարգացնող գործառույթ (նպաստում է անձի ինքնա-
հաստատմանը, սովորողների գիտական գիտելիքների ընդլայնմանը և 
խորացմանը), 

4) դաստիարակչական գործառույթ (ենթադրում է փոխկապակցվածությու-
նը կրթության և դաստիարակության միջև և որպես արդյունք կառա-
վարչի կարողությունների մոդելի ձևավորում սովորողի անձնական 
որակների և շրջակա աշխարհի նկատմամբ նրա վերաբերմունքի հիման 
վրա),  

5) սոցիալ-հարմարվողական գործառույթ (նպաստում է ժամանակակից 
աշխարհում անհատի մրցունակության ապահովմանը, նրա՝ ինքնու-
րույն վճիռներ կայացնելուն) [3, 97-100]։  

Այսպիսով, գիտելիքի կառավարման տեսության կիրառմամբ որակյալ 
կրթություն ապահովելու համար առաջարկում ենք. 

1. ստեղծել «դպրոց-բուհ-աշխատաշուկա» սերտ համագործակցություն: 
Կապը կարող է իրականացվել բազմաբնույթ սեմինարների, թրեյնինգների, փո-
խադարձ այցելությունների կազմակերպման միջոցով: Այս դեպքում բուհերը մի 
կողմից ապագա ուսանողներին, մյուս կողմից՝ գործատուներին պետք է ի ցույց 
դնեն իրենց մրցակցային առավելությունները, որոնք պետք է կողմերից յուրա-
քանչյուրի համար համագործակցությունը շահեկան համարելու հնարավորու-
թյուն ստեղծեն: 

2. Գիտելիքահեն տնտեսության կայացման նպատակով կարևորել գիտելիքի 
ոչ միայն տեսական, այլ նաև պրակտիկ կողմը: Անհրաժեշտ է, որ սովորողներն 
ուսումնական պրակտիկա իրականացնեն ոչ միայն ուսումնառության վերջին 
շրջանում, այլև հենց սկզբից առնչվեն իրենց մասնագիտական ոլորտին, ըմբռնեն 
առկա խնդիրները, ինչու ոչ՝ խորամուխ լինեն դրանց հաղթահարմանը: 

3. Ապահովել յուրաքանչյուր անհատի պահանջներին համապատասխան 
գիտելիքի ձեռքբերման աղբյուրների հասանելիությունը, ուսումնանյութական 
բազայի շարունակական նորացումը և հագեցումը: Այս պարագայում պետք է 
ուշադրություն դարձնել սովորող-դասավանդող սերտ համագործակցությանը:  

4. Նպաստել բաց մշակույթի զարգացմանը, որտեղ գիտելիքի տարածումը 
դասվում է արժեքների և նորմերի շարքին: 

5. Ստեղծել վստահության և հավատարմության մթնոլորտ: 
6. Կազմակերպել խորհրդատվություններ ուսումնական հաստատություն-

ների ռազմավարության և զարգացման հեռանկարների վերաբերյալ, ինչը 
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կնպաստի սոցիալական փոխհարաբերությունների միջոցով գիտելիքի տարած-
մանը, փորձի փոխանակմանը, խմբային մտածողության զարգացմանը: 

Հարկ է նշել, որ բուհի պրակտիկայում գիտելիքի կառավարման համակար-
գի ներդրման հիմնական դժվարություններն են կազմակերպչական մշակույթը, 
աշխատակիցների, պրոֆեսորադասախոսական կազմի ընդունակությունները և 
նրանց համագործակցությունը: Գիտելիքի կառավարումն ամենից առաջ ուղղված 
է որակյալ կրթության ապահովմանը: Որակ ասելով՝ պետք է հասկանալ որևէ օբ-
յեկտի (արտադրանք, ծառայություն, գործընթաց) և ներկայացված պահանջների 
համապատասխանության աստիճանը: Կրթության որակը կրթության առաջա-
դրած նպատակների, կարիքների, պահանջների համապատասխանությունն է: 
Կրթության որակի սահմանումը պահանջում է համակողմանի մոտեցում: Իրա-
պես որակյալ կրթություն ստանալու համար պետք է ներկայացվեն օբյեկտիվ պա-
հանջներ (նպատակներ, ստանդարտներ և նորմեր) և անհրաժեշտ որակյալ ռե-
սուրսներ (կրթական ծրագրեր, մարդկային ռեսուրսներ, դիմորդների համակազմ, 
նյութատեխնիկական բազա, ֆինանսներ և այլն): Կրթության ժամանակակից հա-
մակարգի բնորոշ կողմն այն է, որ կրթությունն ուղղված է ոչ միայն հասարակու-
թյան և կազմակերպության պահանջների բավարարմանը, այլ ամենից առաջ սո-
վորողի անձին:  
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В статье обоснована актуальность управления знаниями для качественной 
профессиональной подготовки специалистов и эффективности учебных заведений. 
Для повышения качества образования важно управлять процессами создания, рас-
пространения и реализации знаний. Подчекнута также важность формирования 
таких условий, при которых знания и информация становятся доступными. Про-
цессу управления знаниями способствует также интеллектуальный капитал, кото-
рый непосредственно влияет на качество образования. 
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The article proves that the management of knowledge is essential for quality 
professional specialists’ preparation and for productivity of educational institutions’ 
activity. In order to improve the quality of education, it is important to manage the 
processes of creating, distributing and implementing knowledge. It is also emphasized 
importance of forming such conditions, which will make the knowledge and the 
information available. Intellectual capital also contributes to the knowledge 
management process, which directly affects the quality of education.  
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ԱնգլերենԱնգլերենԱնգլերենԱնգլերեն    բնագրերիբնագրերիբնագրերիբնագրերի    ընթերցանությանընթերցանությանընթերցանությանընթերցանության        
հիմնախնդիրնհիմնախնդիրնհիմնախնդիրնհիմնախնդիրն    աաաավագվագվագվագ    դպրոցուդպրոցուդպրոցուդպրոցումմմմ    

Սիրունյան ՆելլիՍիրունյան ՆելլիՍիրունյան ՆելլիՍիրունյան Նելլի    
    

Հանգուցային բառեր և արտահայտություններՀանգուցային բառեր և արտահայտություններՀանգուցային բառեր և արտահայտություններՀանգուցային բառեր և արտահայտություններ` ` ` ` բնագիր, ճանաչողական 
պահանջմունք, տեղեկատվական պահանջմունք, դրդապատճառ, փոխհատուցող 
ռազմավարություն, գեղարվեստական ժանր, դաստիարակչական գործառույթ, 
միջմշակութային հաղորդակցության գործառույթ, գեղարվեստական ժանր: 

Սույն հոդվածում ընդհանուր բնութագրերով ներկայացվում են ավագ դպրո-
ցում օտարալեզու բնագրերի ընթերցանության մանկավարժական, հոգեբանա-
կան դժվարությունները: Նշվում են այն գործոնները, որոնք վճռորոշ են ընթերցա-
նության կազմակերպման գործում: Առանձնացնելով օտարալեզու բնագրերի ըն-
թերցանության որոշ գործառույթները՝ շետադրվում է ինքնակրթության, ինքնա-
զարգացման մշակույթ ձևավորելու գործառույթը: 

Ընդհանուր առմամբ, օտարալեզու ընթերցանությունը դիտարկվում է ճանա-
չողական, հուզազգայական, գեղագիտական, բարոյահոգեբանական և այլ հայե-
ցակերպերում: Կարևորվում են նաև ընթերցանության կարողությունների հիմ-
քում ընկած հասարակական և տեղեկատվական պահանջմունքները: 

Ավագ դպրոցում լուրջ դերակատարություն ունի ընթերցանությունը, որը 
կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել ուսուցիչների և սովորողնե-
րի լեզվական մակարդակը, դասագրքերի բովանդակությունը, ինչպես նաև 
ուսուցման մանկավարժական պայմանները: Ինչպես հայտնի է, օտարալեզու ըն-
թերցանությունը կարող է լինել արդյունավետ, եթե ճիշտ է կազմակերպվում: Դա 
ենթադրում է հետաքրքիր բնագրերի, ուսուցման գործընթացը հաճելի դարձնող, 
ճանաչողական դրդապատճառներ ձևավորող ընթերցանություն: Թե՛ դասագիրք 
ստեղծողները, թե՛ դասավանդողները պետք է հաշվի առնեն սովորողների հոգե-
բանական, լեզվական, սոցիալականացման առանձնահատկությունները: 

Ընթերցանությունն ինչ-որ առումով փոխհատուցող ռազմավարություն է, 
քանի որ ուսումնական պայմաններում լրացնում է լեզվակիրների հետ անմիջա-
կան շփվելու սահմանափակ հնարավորությունները: Արդի փուլում շատ դեռա-
հասներ հաճախակի են շփվում անգլալեզու հասակակիցների հետ: Սակայն 
նրանք հիմնականում բարելավում են իրենց խոսակցական բառապաշարը: 

Բնագրերն ընտրելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել դրանց բովանդակությու-
նը, ուղղվածությունը: Դրանք կարող են տարբեր բնույթի տեղեկատվություն ներ-
կայացնել. լինել պատմական, լեզվաերկրագիտական, գիտական, գեղարվեստա-
կան ժանրերի: Կարևորն այն է, որ նրանցում արծարծվեն ժամանակակից հիմնա-
հարցեր, և նրանք արտացոլեն ժամանակակից անգլերենի առանձնահատկու-
թյունները: Առանց անհրաժեշտ շփման դրդապատճառների հնարավոր չէ ընթեր-
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ցանություն կազմակերպել: Եթե ավագ դպրոցի աշակերտը չունի մայրենի լեզվով 
ընթերցելու կարողություններ, նրան դժվար է ստիպել, որ ընթերցի որևէ տեքստ 
անգլերեն: Այլ հարց է, որ օտար լեզվով հնարավոր է ուսումնասիրել նոր երկրներ, 
մշակույթներ, սովորույթներ կամ ստանալ ապագա մասնագիտությանը վերաբե-
րող տեղեկատվություն: 

Շատ դեպքերում սովորողները սկսում են սիրել ընթերցանությունը միայն 
օտար լեզու սովորելու ընթացքում: Դա բացատրվում է այն հանգամանքով, որ 
օտար լեզու սովորելու մասնագիտական դրդապատճառը կամ պահանջմունքը 
նպաստում է ընթերցանական կոմպետենցիայի ձևավորմանը: 

Կարևոր է հաշվի առնել անգլերեն բնագրերի դաստիարակչական գործա-
ռույթը: Պատմական, բարոյաէթիկական, հոգեբանական բովանդակության բնա-
գրերի ընտրությունը դժվարություն չի ներկայացնում: Սակայն անծանոթը, անսո-
վորը երբեմն ավելի շատ է դաստիարակում, քան այն, ինչ պարզ է բոլորին: Երբ 
սովորողներն ինքնուրույն են բացահայտում այս կամ այն բառի, երևույթի նշանա-
կությունը, նրանք ձգտում են նոր բնագրեր ընթերցել, քանի որ ճանաչելով այլ լե-
զու, մշակույթ ներկայացնող մարդկանց` հնարավոր է դառնում հասկանալ 
նրանց սովորույթները, արժեքային համակարգը, «դրական և բացասական» կող-
մերը [3: 4]: 

Բնագրերի ընթերցանությունն օգնում է սովորողներին հաղթահարել թիրա-
խային լեզվի և մշակույթի նկատմամբ ձևավորված կարծրատիպերը, պատկերա-
ցումները: Նրանք սկսում են հասկանալ լեզվակիրների մոտեցումները, կենցաղա-
վարությունը, որն օգնում է նրանց հաստատել կամ մերժել սեփական արժեքային 
համակարգը, հասկանալ թիրախային մշակույթը, սովորույթները, ավանդույթնե-
րը, կրոնը և այլն: 

Մեթոդական առումով բավականին լուրջ դժվարություն է ներկայացնում 
մշակութային կախվածություն ունեցող (culture-bound) բառապաշարի յուրացու-
մը: Միայն նախապես պլանավորված, մեթոդապես հիմնավորված ընթացակար-
գերով ընթերցանությունը կարող է տալ ցանկալի արդյունք: Ընդ որում՝ անհրա-
ժեշտ է հստակեցնել թե՛ դասընթացի նախագծման, թե՛ դասերի պլանավորման 
ընթացքում ընթերցանության ռազմավարությունները: 

Բնագրային տեքստերի ընտրության և ընթերցանության մեթոդական ըն-
թացակարգերի ընտրությունը պահանջում է ուսուցման մանկավարժական պայ-
մանների, սովորողների մասնագիտական, հեռանկարային պահանջմունքների, 
նրանց հետաքրքրությունների, արժեքային կողմնորոշիչների շարունակական 
վերլուծություն և բացահայտում: Խնդիրն այն է, թե ինչպես խթանել աշակերտնե-
րի ճանաչողական, ինքնակրթության, ընդհանրապես օտար լեզվով տարբեր 
տեքստեր, բնագրեր ընթերցելու պահանջմունքները: 

Ուսումնական պայմաններում անգլերեն լեզվով ճիշտ կազմակերպած ըն-
թերցանությունը ոչ միայն խորացնում է նրանց հենքային, լեզվաերկրագիտական 
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գիտելիքները, այլև զարգացնում է նրանց ճանաչողական-հաղորդակցական կոմ-
պետենցիան: Ընդհանուր առմամբ աշակերտը սովորում է հասկանալ թիրա-
խային լեզվակիրների մշակույթը, պատմությունը, այն ամենը, ինչ վերաբերում է 
նրանց հասարակական և տնտեսական կյանքին: 

Ակնհայտ է, որ ավագ դպրոցի տարբեր հոսքերում ընթերցանության բովան-
դակությունը և ընթացակարգերը տարբեր են: Տարբեր է նաև ընթերցանությանը 
հատկացվող ժամաքանակը՝ թե՛ դասարանային, թե՛ արտադասարանային: Նույ-
նը վերաբերում է սովորողների ակտիվությանը, ընթերցանության ներքին և ար-
տաքին դրդապատճառներին: 

Այստեղ անհրաժեշտ է հաշվի առնել նաև այն, թե օտարալեզու ընթերցանու-
թյունը պասիվ է, թե ակտիվ, էքստենսիվ է, թե ինտեսիվ և ինչ ուղղվածություն 
ունի՝ հաղորդակցական, թե վերլուծական: Հաշվի առնելով այդ գործոնները՝ հնա-
րավոր է դառնում ոչ միայն ճիշտ ընտրել բնագրերը, այլև դրանց նախորդող և հա-
ջորդող առաջադրանքները և վարժությունները: 

Մի կողմից՝ խնդիր է դրվում ընթերցանության միջոցով ձևավորել ուսումնա-
ռության կայուն դրդապատճառներ, մյուս կողմից՝ միայն ընթերցանության ձևա-
վորված ներքին դրդապատճառներով հնարավոր է շարունակաբար զարգացնել 
հաղորդակցական կոմպետենցիան: 

Ավագ դպրոցում աշակերտների ընտրության ճիշտ կազմակերպած ընթա-
ցակարգերը մշակելիս նույնպես անհրաժեշտ է հաշվի առնել սովորողների ներ-
քին դրդապատճառները, քանի որ դրանք կարևոր պայման են նրանց ինքնուրույն 
աշխատանքի կազմակերպման համար: 

Մի կողմից՝ դեռահասները ձգտում են ինքնուրույնության, ինքնաարտա-
հայտման, մյուս կողմից՝ նրանք ձգտում են շարունակաբար յուրացնել անծանոթ, 
անսովոր, երբեմն անհասկանալի երևույթներ: Ավելին, անգլալեզու մարդկանց 
մասին նրանք կարող են հետաքրքրությամբ որևէ բան ընթերցել, եթե հնարավո-
րություն է ստեղծվում բացահայտել նրանց կյանքի մութ ու լուսավոր կողմերը, 
ուսումնասիրել նրանց նախապաշարմունքները, կարծրատիպերը, արժեքային 
կողմնոշիչները: 

Աշակերտի հետաքրքրությունը կարող է ավելանալ, եթե նա ընթերցանու-
թյան ընթացքում ապրում է կատարսիս, որը հունարեն (“katharsis”) քավություն է 
նշանակում: Ինչպես հայտնի է, այն առաջին անգամ օգտագործել է Արիստոտելը: 
Դա բարոյափիլիսոփայական և գեղագիտական հասկացություն է և նշանակում է 
մաքրագործում, ապաքինում, ֆիզիկական ցավի կամ հոգեկան տառապանքի թո-
թափում: Ընթերցողը կամ հանդիսատեսն արվեստի որևէ գործի հետ առնչվելիս 
սկսում է ապրումակցել կամ իրեն նույնացնել հերոսներից մեկ հետ: Տեղի է ունե-
նում յուրահատուկ ինքնամաքրման, մաքրագործման գործընթաց: Լ.Ս. Վիգոտս-
կին առաջինն էր, ով կատարսիսը վերագրում էր ոչ միայն ողբերգությանը, այլև 
ընդհանրապես արվեստին: Ըստ նրա՝ «գեղարվեստական ստեղծագործության 
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բովանդակությունն ու ձևը միշտ չէ, որ հակասության մեջ են գտնվում» [2, 204-
205]: Ըստ այդմ՝ կատարսիս է ծնում նրանց փոխհարաբերությունը, որը գեղագի-
տական բավականություն կարող է պատճառել: Փաստորեն կատարսիսն արվես-
տի միջոցով յուրահատուկ լիցքաթափման ձև է: Ավելին, ընթերցանության ժամա-
նակ կատարսիսն ապրելով, աշակերտի ճանաչողական դրդապատճառներն 
ավելի են ամրապնդվում: 

Ընթերցանության ժամանակ վճռորոշ դեր է խաղում սովորողների հուզա-
կան աշխարհը, ներաշխարհը, երևակայությունը: Սակայն պետք է հիշել, որ ըն-
թերցանության ժամանակ մոդելավորում են ոչ միայն հերոսների ներաշխարhը, 
ապրումները, այլև փորձում են հասկանալ նրանց, ինչպես նաև սեփական հույ-
զերն ու զգացմունքները: Ավելին, երբեմն օտարալեզու բնագիրն ավելի արագ է 
լիցքաթափում, քան մայրենի լեզվով ընթերցանությունը: Ըստ Օ. Բորիսովի` «Ըն-
թերցանությամբ հաղթահարում են սթրեսը, հագենում դրական լիցքերով: Այն կա-
րող է ստիպել, որ ընթերցողը լա կամ ծիծաղի: Ընթերցանության միջոցով դեռա-
հասները հեռանում են իրականությունից, նրա հակասություններից և խնդիրնե-
րից» [2, 6–8]: 

Օտարալեզու ընթերցանությունը կատարում է ոչ միայն հաղորդակցական, 
այլև միջմշակութային հաղորդակցության գործառույթ: Այն մղում է սովորողին 
շփվել ոչ միայն իրենց շրջապատող, այլև ուսումնասիրվող երկրում ապրող 
մարդկանց հետ: Ընթերցանության միջոցով յուրացնելով անծանոթը, անհայտը, 
անսովորը՝ սովորողը զարգացնում է իր երևակայությունը, մտովի հայտնվում է 
իր համար անհայտ, երբեմն տարօրինակ իրադրություններում: Դա օգնում է 
նրան այլ աչքերով տեսնել սեփական եսը, այլ հայացքով գնահատել սեփական 
արարքները: Վերջիվերջո, օտարալեզու ընթերցանությունը յուրօրինակ ինքնա-
կրթության, ինքնակատարելագործման դրսևորում է: 

Ընթերցանության արդյունավետությունն ապահովող կարևոր պայման է 
ուսումնառության հասարակական պահանջմունքների առկայությունը: Ընդհա-
նուր առմամբ ընթերցանությունը բավարարում է սովորողների տեղեկատվական 
պահանջմունքները: Տեղեկատվական պահանջմունքների հիմքում նույնպես 
ընկած է ներքին և արտաքին ակտիվությունը: Ճանաչողական ներքին ակտի-
վությունը ներկայացնում է տվյալ անձի գիտական ներուժը: Տեղեկատվություն 
ստանալու արտաքին ակտիվությունը դրսևորվում է գրադարանում, համացան-
ցում և այլն: 

Մի կողմից՝ ավագ դպրոցում սովորողի ընթերցանական-տեղեկատվական 
պահանջմունքները պետք է ձևավորված լինեն: Սակայն այստեղ խոսք է գնում 
տեղեկատվական պահանջմունքերի ձևավորվածության բարձր աստիճանի 
մասին: Մյուս կողմից՝ ուսուցիչները պետք է մշտապես աշխատեն տեղեկատվա-
կան պահանջմունքների շարունակական զարգացման ուղղությամբ: Այդ հան-
գամանքը հաշվի առնելով՝ նրանք պետք է բովանդակությամբ հետաքրքիր տեքս-
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տեր ընտրեն: 
Այսպիսով, ընթերցանությունը օտար լեզու սովորելու ավանդական, սակայն 

բավականին հուսալի միջոց է, որը ժամանակակից մանկավարժական, մեթոդա-
կան գիտությունների զարգացման արդյունքում և ընթացքում շարունակաբար 
կատարելագործվում է: Ընթերցանության կազմակերպման հաջողությունը պայ-
մանավորված է մայրենի լեզվով ընթերցանության ոլորտում եղած փորձով: Սա-
կայն շատ դեպքերում, օտարալեզու ընթերցանությունը նպաստում է ճանաչողա-
կան պահանջմունքերի ձևավորմանը, սեփական մոտեցումների վերանայմանը, 
քննադատական և ստեղծագործական կարողությունների զարգացմանը: Այն ոչ 
միայն հաղորդակցական, այլև միջմշակութային հաղորդակցական կոմպետեն-
ցիայի ձևավորման արդյունավետ գործիք է, հատկապես երբ ձևավորվում է օտա-
րալեզու բնագրերի հետ աշխատանքի մշակույթ դեռևս դպրոցում: 

Կարևոր եզրահանգում է այն, որ օտարալեզու բնագրերի ընթերցանությունը 
կարող է լինել արդյունավետ, եթե ընթերցանության հիմքում ընկած են ոչ միայն 
ճանաչողական, այլև մասնագիտական պահանջմունքները: 
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prejudice: The target’s perspective. In S. Oskamp (Ed.), Reducing prejudice and 
discrimination (pp. 211-237). 

4. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Aronson, J., and Good, C. (2002). The 
development and consequences of stereotype vulnerability in adolescents. In F. 
Pajares and T. Urdan (Eds.), Adolescence and education. New York: Information 
Age Publishing. 
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Mann T. (2005). Affirmation of personal values buffers neuroendocrine and 
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Проблема чтения английских аПроблема чтения английских аПроблема чтения английских аПроблема чтения английских аутентичных текстовутентичных текстовутентичных текстовутентичных текстов    
вввв    старшей школестаршей школестаршей школестаршей школе    

Сирунян НеллиСирунян НеллиСирунян НеллиСирунян Нелли    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: аутентичный текст, познавательная потребность, информа-
ционная потребность, мотивация, компенсаторная стратегия, художественный 
жанр, образовательная функция, функция межкультурной коммуникации, 
художественный жанр 

Чтение – традиционный, но достаточно надежный способ изучения ино-
странного языка, который постоянно совершенствуется в результате развития сов-
ременных педагогических и методических дисциплин. С одной стороны, успех ор-
ганизации чтения обусловлен опытом чтения на родном языке, с другой стороны, 
чтение на иностранном языке способствует формированию когнитивных потребно-
стей, умений критического и творческого мышления. 

Чтение – эффективный инструмент развития не только коммуникативной, но 
и межкультурной компетенции, особенно когда целью работы с аутентичными 
текстами является формирование культуры самостоятельной работы. 

Успех организации эффективного чтения определяется содержательными 
характеристиками профессиональных потребностей учащихся. Эффективно орга-
низованное чтение способствует развитию познавательных потребностей учащихся, 
формированию умений аналитического чтения в старшей школе. 

    
The Fundamental Problem of ReaThe Fundamental Problem of ReaThe Fundamental Problem of ReaThe Fundamental Problem of Reading ding ding ding     

Authentic Texts in High SchoolAuthentic Texts in High SchoolAuthentic Texts in High SchoolAuthentic Texts in High School    
Sirunyan NellySirunyan NellySirunyan NellySirunyan Nelly    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: authentic text, cognitive needs, information needs, motivation, 

compensatory strategy, fiction genre, educational function, intercultural communication 
function, fiction genre 

Reading is a traditional, but quite reliable way of learning a foreign language, 
which is constantly being improved as a result of the development of modern 
pedagogical and methodical disciplines. On the one hand, the success of organizing 
reading is conditioned by the experience of reading in the native language. On the other 
hand, reading in a foreign language contributes to the formation of cognitive needs, as 
well as critical and creative thinking skills. 

It is an effective tool for the development of not only communicative, but also 
intercultural competence, especially when the goal of working with authentic texts is 
the formation of a culture of independent work. 

Thus, on the one hand, the success of an effective reading organization is 
determined by the content characteristics of the students' professional needs. On the 
other hand, effectively organized reading contributes to the development of cognitive 
needs of students and the formation of analytical reading skills in high school. 
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ԴասարանիԴասարանիԴասարանիԴասարանի    ղեկավարիղեկավարիղեկավարիղեկավարի    դերըդերըդերըդերը    
դադադադաստիարակչականստիարակչականստիարակչականստիարակչական    համակարգումհամակարգումհամակարգումհամակարգում        

ՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյանՎարդանյան    ԻնաԻնաԻնաԻնա    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... դաստիարակություն, դասղեկ, դասղեկի գործառույթ-
ներ, դասղեկի ժամ, դասարանի ախտորոշում (դիագնոստիկա), ազգային դաս-
տիարակություն, հայեցի դաստիարակություն, դասղեկին ներկայացվող պա-
հանջներ, ժամանակակից դասղեկ 

Դաստիարակությունը երկկողմանի գործընթաց է, իրականացվում է դաս-
տիարակի և սանի անմիջական համագործակցության դիալեկտիկական փոխ-
ներգործության ընթացքում: Այն նպատակաուղղված, պլանավորված, հատուկ 
արվեստով իրականացվող պրոֆեսիոնալ գործունեություն է, որն իրականացվում 
է հատուկ հիմնարկներում և հասարակական ինստիտուտներում [2, 8]:  

Երեխայի դաստիարակությունն իրականացվում է հիմնականում երեք մի-
ջավայրերում՝ ընտանիք, դպրոց, շրջապատ: Սրանցից իր կարևորությամբ և 
առաջնայնությամբ առանձնանում է դպրոցը, որտեղ երեխան անցկացնում է իր 
ժամանակի մեծ մասը: Այստեղ սովորողների դաստիարակության պատասխա-
նատվությունն ընկած է դպրոցի տնօրենի` ուսումնական աշխատանքների գծով 
տեղակալի, մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տեղակալի, 
սովորողների հետ դաստիարակչական աշխատանքների կազմակերպչի, դասա-
րանի ղեկավարի (տարրական դպրոցում` դասվարի) վրա: Սակայն նրանցից սո-
վորողների հետ ամենաշատ և անմիջական շփվողն ու դաստիարակչական գործ-
ընթացի մասնակիցը դասղեկն է, իսկ տարրական դպրոցում` դասվարը:  

Ըստ «Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական հաստա-
տության օրինակելի կանոնադրության»՝ դասարանի ղեկավարը՝ 

1) դաստիարակչական աշխատանք է կատարում իր դասարանի սովորող-
ների շրջանում` սերտորեն համագործակցելով մյուս մանկավարժական 
աշխատողների հետ. 

2) նպաստում է դպրոցի և ընտանիքի մանկավարժական միասնական պա-
հանջների ապահովմանը սովորողների նկատմամբ. 

3) անհրաժեշտության դեպքում սովորողների համար կազմակերպում է 
ուսումնական oգնություն. 

4) իրականացնում է դասարանի համար սահմանված գործավարությունը, 
դպրոցի տնoրինությանը ներկայացնում սովորողների առաջադիմության, 
հաճախումների և վարքի մասին տեղեկատվություն. 

5) կազմակերպում է սովորողների առողջության ամրապնդմանն ու ֆիզի-
կական զարգացմանը նպաստող միջոցառումներ, մրցույթներ, նպատա-
կային էքսկուրսիաներ, շրջագայություններ և այլ միջոցառումներ. 

6) դպրոցի մանկավարժական խորհրդի քննարկմանն է ներկայացնում սովո-
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րողին կարգապահական տույժի ներկայացնելու հարցը. 
7) արգելում է սովորողների, ուսուցիչների և ծնողների այն նախաձեռնու-

թյունները, որոնք կարող են սովորողի առողջության, կյանքի համար 
վտանգ պարունակել, ինչպես նաև խաթարել ուսումնադաստիարակչա-
կան աշխատանքների իրականացումը [7]:  

Դաստիարակչական գործընթացում ամեն ինչ կարևոր է և ունի իր նշանա-
կությունը: Չի կարելի անտեսել և ոչ մի գործոն: Դաստիարակությունն ու ուսու-
ցումը միմյանց հետ կապված և միմյանց փոխադարձաբար լրացնող գործընթաց-
ներ են:  

Բոլոր քաղաքակիրթ ազգերի մտահոգության առարկան ազգային դաստիա-
րակությունն է [3, 117]: Դասղեկի և յուրաքանչյուր ուսուցչի աշխատանքը պետք է 
ուղղված լինի հայրենիքի, ազգային ավանդույթների, հայրենի բնության նկատ-
մամբ սիրո և հպարտության զգացմունքի ձևավորմանը:  

Ֆրանսիացի մանկավարժ Ս. Ֆրենեն գրել է. «Դաստիարակության հիմքում 
ընկած է անձի արժանապատվությունը: Ուսուցչի և աշակերտի փոխադարձ հար-
գանքը դպրոցի բարելավման գլխավոր պայմաններից մեկն է»:  

Խիստ ուշագրավ է նաև այն փաստը, որ ազգային արժանապատվությունը 
համարելով ազգի ամենակարևոր հատկանիշներից մեկը՝ Պ. Սևակը այն ներկա-
յացնում է՝ որպես ազգի քաղաքակրթվածության մասին շատ բան ասող չափորո-
շիչ, որը չի սահմանափակվում սոսկ ազգային շրջանակներով և իր բովանդակու-
թյամբ համամարդկային է: «Ես բաց ճակատով և լեցուն հպարտությամբ պիտի 
վկայեմ, որ ես հայ եմ՝ զավակը մի ժողովրդի, որ իրոք շատ բան է տվել աշխարհի 
քաղաքակրթությանը և տվածի մեջ էլ՝ ինձ համար ամենաթանկն ու ամենագեղե-
ցիկը իր այլասիրական ոգին է, որ եվրոպացիք ալտրուիզմ են կոչում, իսկ մեր 
երկրում գերադասելի է կոչել ինտերնացիոնալիզմ» [1, 18]:  

Սովորողների դաստիարակության պատասխանատու և դժվարին գործըն-
թացի իրականացման հիմնական օղակը իրենց մասնագիտությանը կատարյալ 
տիրապետող և գործի նվիրյալ ուսուցիչներն են: Իսկ այս գործում ավելի մեծ 
պարտականություն ունի դասարանի ղեկավարը, ում կարգավիճակը պիտի լուրջ 
փոփոխության ենթարկվի: ժամանակակից դասղեկի գործունեությունը պայմա-
նավորված է պետության, հասարակության, ծնողների կողմից դպրոցին ներկա-
յացվող ժամանակակից պահանջներով: 

Ժամանակակից դասղեկը կիրառում է դաստիարակչական աշխատանքնե-
րի ոչ միայն հայտնի ձևեր և մեթոդներ, այլև ընդգրկում է աշակերտական կոլեկ-
տիվի հետ աշխատելու նոր մեթոդներ, որոնք կարող են ծնվել՝ ելնելով սովորող-
ների տարիքային և անհատական առանձնահատկություններից: Աշխատանքի 
մեթոդներն ու ձևերը բազմաթիվ են, օրինակ՝ զրույց, բանավեճեր, դերային խա-
ղեր, ցերեկույթներ, մրցույթներ, արշավներ և էքսկուրսիաներ, գրական ունկն-
դրումներ, հասարակական աշխատանք և այլն: Դրանց մի մասը իրականացվում 
է դասղեկական ժամերի ընթացքում կամ արտադասարանային, արտադպրոցա-
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կան պարապմունքների ու միջոցառումների ժամանակ:  
Երեխային, որին մենք դաստիարակում ենք, Վ. Ա. Սուխոմլինսկին համեմա-

տում է մարմարի մեծ ժայռաբեկորի հետ, որին միաժամանակ մոտեցել են մի քա-
նի քանդակագործներ և նպատակ դրել կերտել մի քանդակագործական երկ, 
շնչավորել այն, նրա մեջ մարմնավորել մարդկային իդեալ: Ուսուցիչը ոչ միայն 
գիտելիքի կենդանի պահեստ է, որ կարողանում է մարդկության ինտելեկտուալ 
հարստությունները փոխանցել երիտասարդ սերնդին, նրա հոգում վառել հարցա-
սիրության, գիտելիքների նկատմամբ սիրո կրակը, այլև այն քանդակագործներից 
մեկն է, որը կերտում է ապագայի մարդուն: Իսկ դասղեկը այստեղ փորձառու, 
զգայուն, զգույշ ու համարձակ խմբավարն է [6, 3-5]:  

Դասղեկը պետք է լինի իմաստուն դաստիարակ, որը կարողանում է յուրա-
քանչյուր սովորողի մեջ տեսնել նրա անձի յուրահատկությունն ու անկրկնելիու-
թյունը, մանկավարժական ախտորոշման միջոցով պետք է խորությամբ ուսում-
նասիրի ամեն մի սովորողին՝ մղելով նրանց համագործակցության, հանդուրժո-
ղականության, ստեղծագործականության, քննադատական մտածողության 
խթանման, արժեհամակարգի ձևավորման:  

Դաստիարակչական աշխատանքները դասղեկը պետք է նախագծի սովո-
րողների հետ միասին, հաշվի առնի նրանց հետաքրքրությունները, հնարավորու-
թյունները, ցանկությունները, փոխհամագործակցի ծնողների հետ: Յուրաքանչ-
յուր դասղեկի գործունեության նպատակն է՝ ստեղծել պայմաններ սովորողների 
ինքնազարգացման և ինքնաիրացման, հասարակության մեջ նրա բարեհաջող ին-
տեգրման համար, ստեղծել միասնական համերաշխ կոլեկտիվ: Այսօր դժվարացել 
է այդ գործն այնքանով, որ դպրոցներում գնալով ավելանում է խոցելի երեխանե-
րի թիվը, որոնք հասարակության մեջ ներառման, ինտեգրման խնդիր ունեն: Այդ 
նուրբ գործի առյուծի բաժինը ևս ընկնում է դասղեկի ուսերին: Որպեսզի ճիշտ կա-
տարի իր գործը, նա պետք է անընդհատ կատարելագործվի, զբաղվի ինքնա-
կրթությամբ, համագործակցի այլ մասնագետների, աշակերտների և ծնողների 
հետ:  

Դասղեկի աշխատանքների կենտրոնում սովորողի անձի ձևավորումն է: 
Պետք է ընդունել ժամանակակից հասարակության մեջ նրա արժեքն ու անհրա-
ժեշտությունը, պետք է հիշել, որ յուրաքանչյուր երեխա պետք է ունենա իր տեղն 
ու դերն այս հասարակության մեջ:  

Դաստիարակչական գործունեության մեջ կարևոր է համարվում ուսուցման 
և դաստիարակության մեջ հաջողության հասնելը: Հաջողությունը ծնում է ակտիվ 
աշխատելու լրացուցիչ ցանկություն, սովորողի մոտ ձևավորվում է արժանա-
պատվություն: Սա ուսուցման, դպրոցի, գիտության և աշխատանքի նկատմամբ 
դրական վերաբերմունքի ձևավորման հաջողության գրավականն է: Բոլորս էլ լավ 
աշխատում ենք այն դեպքում, երբ զգում ենք հաջողության բերկրանքը, մեզ զգում 
ենք ավելի կարող և լի ենք դրական զգացմունքներով և հույզերով:  

Ժամանակակից հոգեբանությունը մարդու գործունեության հիմնական տե-
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սակներ է համարում խաղը, ուսումը, աշխատանքը: Ընդ որում՝ յուրաքանչյուր 
տարիքի բնորոշ է որոշակի տեսակ: Սովորողների բազմակողմանի դաստիարա-
կությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է համակողմանիորեն կազմակեր-
պել նրանց գործունեությունը, այլ ոչ թե ստեղծել տարբեր միջոցառումների պարզ 
միագումար: Դաստիարակչական միջոցառումները լրացնում, ընդլայնում, միա-
հյուսում, որակապես նոր մակարդակի են բարձրացնում անձի գիտելիքները, 
ունակությունները, հմտությունները, դիրքորոշումը և այլ հատկանիշներ, որոնք 
ձևավորվել են գործունեության հիմնական տեսակների միջոցով:  

Քանի որ սովորողները զարգանում և ձևավորվում են գործունեության ըն-
թացքում, ապա մեր գլխավոր խնդիրն է լավագույն ձևով կազմակերպել գործու-
նեության այն տեսակները, որոնք տվյալ տարիքում արդյունավետ են զարգաց-
նում և ձևավորում սովորողի անձը [5, 136]:  

Երեխայի դաստիարակության համար մեծ նշանակություն ունեն արտադա-
սարանական աշխատանքները: Շատ երեխաների համար դրանք դպրոց գալու ևս 
մեկ առիթ են, որոնք վատ սովորող աշակերտին հնարավորություն են տալիս վե-
րագտնելու իրեն: Դասերից հետո դասարանի կյանքին մասնակցելը հնարավո-
րություն է տալիս երեխային բացահայտելու ինքն իրեն, իր վրայից հանելու ան-
պիտանելիության պիտակը և իր ուրույն տեղը գտնելու հասակակիցների կողքին: 
Այս ուղղությամբ դասղեկի աշխատանքում մի շատ կարևոր պահ կա. նա պետք է 
ազատ ընտրության իրավիճակներ ստեղծի, երբ երեխաներն իրենք են ընտրում 
արտադասարանական աշխատանքի ձևերը, որոնք կուզենային իրականացնել: 
Ինքնուրույնությունն ու նախաձեռնելու ունակությունը, պատասխանատվության 
զգացումն ու անկեղծությունը, ուրիշների հետ համագործակցելու կարողությունը 
այն հատկանիշներն են, որոնք դասղեկը պետք է զարգացնի իր սաների մեջ [4, 34]:  

Ցանկացած դաստիարակչական աշխատանք կատարելիս ուսուցիչը պետք է 
լինի իր աշակերտների խաղընկերն ու գործընկերը, իր օրինակով սովորեցնի 
ճիշտ հաղորդակցվել, համագործակցել:  

Արտադասարանական միջոցառումների կազմակերպման ժամանակ դաս-
ղեկը պետք է հաշվի առնի դրանց ուսուցանող և դաստիարակչական նպատակ-
ները: Յուրաքանչյուր միջոցառում երեխաների մեջ պետք է ձևավորի հե-
տաքրքրություն դպրոցի և ուսումնասիրվող առարկաների նկատմամբ, արտացո-
լի տեսական գիտելիքների և գործնականում դրանց կիրառման կապը: Դասղեկի 
խնդիրն է նաև սովորողների գեղագիտական, բարոյական, էկոլոգիական, մտա-
վոր, աշխատանքային, ֆիզիկական դաստիարակությունը:  

Այս նպատակով կազմակերպում ենք համապատասխան թեմաներով 
զրույցներ, այցելություն պատկերասրահ, թատրոն, արշավներ բնության գիրկ, 
ծանոթացնում հայրենի բնության հրաշալիքներին, քննարկում, թե դրանք ինչ 
արժեք են ներկայացնում մեր երկրի համար և համաշխարհային մակարդակով: 
Որևէ տեղ այցելելիս հիշեցնում ենք, թե ինչ հայտնի մարդիկ են այդտեղ ծնվել 
կամ ստեղծագործել: Հաճախ կազմակերպում կամ մասնակցում ենք համայնքի 
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մաքրման աշխատանքներին՝ կարևորելով բոլորի մասնակցությունը:  
Դասղեկական ժամերին կիրառում եմ հետևյալ մեթոդները՝ «Հեղինակի 

աթոռ», «Անկյուններ», «Մտագրոհ», «Քարտեզագրում», ցածր դասարաններում՝ 
«Աքրոստիկոս», «Հնգյակ», կազմակերպում եմ նկարների ցուցահանդես կոնկրետ 
թեմաների շուրջ: Հանձնարարում եմ որևէ ստեղծագործություն կարդալ կամ որևէ 
ֆիլմ դիտել և կազմակերպում եմ գրքի կամ ֆիլմի քննարկում:  

Շփվելով սովորողների կոնկրետ խմբի հետ՝ կատարում եմ նրանց հետ 
տարվող աշխատանքների բազմակողմանի հետազոտություն, ախտորոշում, 
կանխատեսում, պլանավորում և իրականացում:  

Դասարանի ղեկավարը պետք է ունենա պետական և ազգային մտածողու-
թյուն, կայուն համոզմունքներ, կազմակերպչական ունակություններ, լավ տեղե-
կացված լինի երկրի սոցիալ-քաղաքական կյանքի և աշխարհում տեղի ունեցող 
իրադարձությունների մասին, ունենա բարձր բարոյական որակներ, լինի ազնիվ, 
արդարամիտ, նրբանկատ, համբերատար, տիրապետի մանկավարժական ար-
վեստի բոլոր միջոցներին, մանկավարժական վարպետությանն ու տակտին, ունե-
նա մանկավարժական ինտուիցիա։  

Այսպիսով, դասարանի ղեկավարի դերը շատ մեծ է, որովհետև հանդես է 
գալիս որպես դաստիարակության գործընթացի կարգավորող, դպրոց, ընտանիք, 
միջավայր համագործակցության կազմակերպիչ:  
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Роль классного руководителя в системе воспитания Роль классного руководителя в системе воспитания Роль классного руководителя в системе воспитания Роль классного руководителя в системе воспитания     
Варданян ИнаВарданян ИнаВарданян ИнаВарданян Ина    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: воспитание, классный руководитель, функции классного 

руководителя, классный час, диагностика класса, национальное воспитание, 
воспитание в армянском духе, требования к классному руководителю, 
современный классный руководитель 

В статье представлена задача воспитания учащихся в общеобразовательной 
школе, функции классного руководителя, как ответственного звена в процессе вос-
питания, в соответствии с уставом школы. Обсуждаются человеческие и профес-
сиональные качества современного классного руководителя, какими принципами 
следует руководствоваться при организации внеклассных мероприятий, как он 
должен воспитать на своем примере. Представлена эффективность методов обу-
чения, их образовательное значение в проведении классных часов. Представлены 
типы и методы эффективной организации классных часов.  

 
 
 

The Role of the Class Teacher in the Educational SystemThe Role of the Class Teacher in the Educational SystemThe Role of the Class Teacher in the Educational SystemThe Role of the Class Teacher in the Educational System    
Vardanyan InaVardanyan InaVardanyan InaVardanyan Ina    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: education, class teacher, class teacher functions, class hour, class 

diagnostics, national education, Armenian education, requirements for class teacher, 
modern class teacher 

The article presents the task of educating pupils in a comprehensive school, the 
functions of a class teacher, as a responsible link in the process of education, in 
accordance with the school's charter. The human and professional signs of the modern 
class teacher are discussed. What principles should guide the organization of extra-
curricular activities, as it should educate in its example. The effectiveness of teaching 
methods, their educational significance in conducting class hours is presented. The types 
and methods of effective organization of class hours are presented. 
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AnalyAnalyAnalyAnalytic Scoring Rubrics as Effective Meanstic Scoring Rubrics as Effective Meanstic Scoring Rubrics as Effective Meanstic Scoring Rubrics as Effective Means    
of Evaluating PowerPoint Presentationsof Evaluating PowerPoint Presentationsof Evaluating PowerPoint Presentationsof Evaluating PowerPoint Presentations    

Vardanyan LusikVardanyan LusikVardanyan LusikVardanyan Lusik    
    

Key words: Key words: Key words: Key words: self-assessment, peer-assessment, assessment culture, analytic rubric, 
scoring criteria, learning outcome, receptive and productive language skills, 
organization, content, delivery 

The 21st century assessment culture aims at assessing higher order thinking 
processes and competences rather than factual knowledge and lower order cognitive 
skills. At its most basic level, assessment at universities and schools aims at evaluating 
student performance and their achievement of intended learning outcomes; at its 
peripheral level, assessment is needed for continuous improvement of student learning 
[4]. To make assessment much more efficient and useful it is essential to ascribe another 
no less important role to the assessment activity, that of facilitating and fostering the 
teaching process. Since both teaching and assessing are sequential stages of learning and 
are inextricably interwoven, they shouldn’t be applied separately - assessment should 
contribute to evaluating students’ performance, meeting identified learning needs, and 
enhancing teaching process simultaneously.  

Having this in my mind, I embarked on making a radical change in my own 
assessment techniques and strategies when I started teaching “Writing Skills” to the 
students of the English Department. My new “refreshed” approach to the assessment 
process resulted in creating a number of holistic and analytic rubrics, which I have so far 
been using to evaluate my students’ essays. My own observations about rubric 
advantages and disadvantages also helped me realize that there was a need for a 
fundamental re-thinking of approaches to assessing students’ individual work. This made 
me start some scholarly investigation into teaching and assessment approaches, putting a 
special emphasis on the close alignment between the three equally important elements 
of the learning process: learning outcomes, learning activities, and learning assessment. 
As a result of these observations, I came to realize that in order to grade my students’ 
works more objectively and provide feedback on broader dimensions I need to develop 
criterion-referenced rubrics. I also came to realize that it would be a worthwhile 
practice to involve students in developing rubrics and marking schemes inasmuch as if 
students are involved in the process of developing rubrics, it helps them become self-
directed and develop insight into how they and their peers learn.  

The outcome of our joint efforts was the creation of 4 analytic rubrics for 
evaluating students’ individual work: the analytic rubric for individual and group 
PowerPoint Presentations; the analytic rubric for evaluating students’ receptive and 
productive language skills on the basis of TED Talks, 99U Talks and EDGE 
Conversations; the analytic rubric for evaluating essays; and the analytic rubric for 
poetry recitation. All of these rubrics are available both in English and Armenian and 
have already been put into practical use. This has undoubtedly boosted the level of 
objectivity and decreased the level of subjectivity of the assessment process.  



– 389 – 

As is seen from above, our first attempt was developing a rubric for PowerPoint 
presentations. While deciding on the criteria and sub-criteria for this rubric we did our 
best to choose SMART SMART SMART SMART criteria so that they are SpecificSpecificSpecificSpecific (the criteria and indicators are 
clearly and directly related to the learning outcomes); MeasurableMeasurableMeasurableMeasurable (the criteria and 
indicators can easily be observed, analyzed, tested and evaluated); Attainable Attainable Attainable Attainable (the 
criteria are achievable); RealisticRealisticRealisticRealistic (the goals attached to the criteria are not beyond 
students’ abilities); Timely (Timely (Timely (Timely (the criteria and indicators are useful, effective and relevant). 

I am an advocate of self- and peer-assessment, and from time to time I have my 
students evaluate their own work and that of their peers by using rubrics as effective 
assessment tools. I also have my students write their feedback in the “Comments 
Section”. It is required that they provide their feedback with enough constructive 
criticism, in the meantime, highlighting the strengths and weaknesses of the work. This 
helps students reflect on and understand the process of their own learning. This is meta-
cognition [3]. Students are usually frank and honest in their assessment of their own 
performance and that of their peers, though sometimes some students will need some 
coaching about being objective and “not being nice” to their friends. Peer assessment is 
really helpful because students often have a better grasp of group dynamics and 
relationships than the teacher does. 

Since it would be nearly impossible to include all the analytic rubrics in one 
article, below is presented only one of them: the analytic rubric for evaluating 
PowerPoint presentations, which is suited for both formative and summative assessment.  

 
Performance Performance Performance Performance 
CategoryCategoryCategoryCategory    

Scoring CriteriaScoring CriteriaScoring CriteriaScoring Criteria    Total Total Total Total 
PointsPointsPointsPoints    

ScoreScoreScoreScore    

OrganizationOrganizationOrganizationOrganization    
(20 points)(20 points)(20 points)(20 points)    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Logical Sequence of Information:Logical Sequence of Information:Logical Sequence of Information:Logical Sequence of Information:    
● presentation type is appropriate for the topic and 
audience; 
● presenter introduces the purpose of presentation 
clearly and creatively; 
● presentation is carefully organized; information is 
presented in logical, interesting sequence which is 
easily followed; 
● PowerPoint contains a minimum of 8-10 slides 
with a smooth flow of ideas from one slide to another; 
as a result, it is easy to anticipate the next slide; 
● presenter adds great amount of information 
alongside what is depicted on slides; 

5 
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Introduction:Introduction:Introduction:Introduction:    
● introduction is attention-getting, lays out the topic 
well, and establishes a framework for the rest of the 
presentation; 
●  introduction is both interest- and thought-
provoking; 
● presenter gives a short outline of his/her speech; 

5  

Body:Body:Body:Body:    
● body contains supportive details about the main 
points of the topic; 
● presenter achieves coherence by creating logical 
and verbal bridges: key ideas are repeated in varied 
settings, are exhibited from varied points of view, with 
different instruments of communication, 
● presenter effectively includes smooth, clever 
transition words to make ideas easily understandable to 
listeners; 

5  

Conclusion:Conclusion:Conclusion:Conclusion:    
● there is an obvious conclusion summarizing the 
presentation; 
● presenter succinctly summarizes the presentation 
by reinforcing the main points in memorable fashion, 
thereby providing a sense of closure; 

5  

ContentContentContentContent    
(20 points)(20 points)(20 points)(20 points)    

Presentation meets information requirements of the Presentation meets information requirements of the Presentation meets information requirements of the Presentation meets information requirements of the 
assignment:assignment:assignment:assignment:    
● level of presentation is appropriate for the 
audience; 
● information is accurate, current and comes mainly 
from reliable sources; 
● material included is relevant to the overall 
message/purpose; 
● appropriate amount of material is prepared and is 
presented in logical sequence/structure; 
● information on slides reflects understanding and 
effective summarization; information has not simply 
been copied and pasted from another source; 
● there is not too much text on slides; each slide 
contains a limited number of talking points as opposed 
to complete paragraphs or lengthy sentences; 

5  
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Content throughout the presentation is wellContent throughout the presentation is wellContent throughout the presentation is wellContent throughout the presentation is well----
researched:researched:researched:researched:    
● presentation appropriately cites requisite number of 
references; 
● main ideas are presented in depth and effectively 
supported with reliable and factual information, vivid 
details and engaging examples; 
● all key elements are included, several sources are 
used, mentioned and cited; 

5  

    Presenter’s level of preparedness:Presenter’s level of preparedness:Presenter’s level of preparedness:Presenter’s level of preparedness:    
● presenter has a clear understanding of the material 
presented; 
● presenter demonstrates full knowledge of the topic 
with explanation and elaboration; 
● presenter provides evidence of extensive and valid 
research with multiple and varied sources; 
● presenter provides an accurate and complete 
explanation of key concepts, content-specific terms 
and theories, drawing upon relevant literature; 

5  

Creativity and Originality:Creativity and Originality:Creativity and Originality:Creativity and Originality:    
● presentation shows considerable originality and 
inventiveness - content and ideas are presented in a 
unique and ingenious way; 
● presenter uses the unexpected to full advantage; 
very original, clever and creative approach that 
captures audience’s attention; 
● presenter combines and evaluates existing ideas to 
form new insights; consequently, listeners are likely to 
gain new insights about the topic; 

5  

DeliveryDeliveryDeliveryDelivery    
(20 points)(20 points)(20 points)(20 points)    

    
    
    
    
    
    
    

Presentation is wellPresentation is wellPresentation is wellPresentation is well----rehearsed:rehearsed:rehearsed:rehearsed:    
● delivery is neither too fast nor too slow; 
● presenter is poised: calm, dignified and self-
controlled; 
● presenter speaks clearly and at an understandable 
pace; 
● presenter delivers the material with confidence 
without undue reliance on notes and slides (uses 
his/her notes and slides but does not read from them); 

5  
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Good eye Good eye Good eye Good eye contact/clear voice:contact/clear voice:contact/clear voice:contact/clear voice:    
● presenter maintains good eye contact with the 
audience throughout the presentation; 
● presenter uses a clear audible voice and speaks to 
the back row; 

5  

Presenter’s posture and appearance convey Presenter’s posture and appearance convey Presenter’s posture and appearance convey Presenter’s posture and appearance convey 
confidence and credibility:confidence and credibility:confidence and credibility:confidence and credibility:    
● presenter is relaxed and comfortable; 
● presenter uses facial expressions and gestures 
effectively; 
● presenter uses a formal style of speech, but is not 
stiff; 
● presenter uses a casual style of speech, but does not 
slouch or wander, 
● presenter’s personal appearance is completely 
appropriate for the occasion; 
● presenter is dressed appropriately  

5  

Length of presentation is within the assigned time Length of presentation is within the assigned time Length of presentation is within the assigned time Length of presentation is within the assigned time 
limits (10limits (10limits (10limits (10----15 minutes):15 minutes):15 minutes):15 minutes):    
● presenter uses allocated time effectively and 
finishes on time; 
● presenter showcases good time-management skills 
(does not fearfully or nervously glance at his/her 
watch) 

5  

Language UseLanguage UseLanguage UseLanguage Use    
(15 points)(15 points)(15 points)(15 points) 

Spelling and Grammar:Spelling and Grammar:Spelling and Grammar:Spelling and Grammar:    
● presentation has no misspellings or grammatical 
errors; 
● presenter makes no grammatical errors and 
pronounces all terms correctly and precisely; 
● poised, clear articulation, proper volume, steady 
rate, enthusiasm; 

5  

Vocabulary:Vocabulary:Vocabulary:Vocabulary:    
● presenter selects rich and varied words for context; 
● limited use of verbal fillers (ahh, umm, like, so, 
etc); 

5  

Summarizing/paraphrasingSummarizing/paraphrasingSummarizing/paraphrasingSummarizing/paraphrasing    
● presenter accurately summarizes and paraphrases 
source material; 

5  
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Visual Aids Visual Aids Visual Aids Visual Aids 
and and and and 

Technology Technology Technology Technology 
UseUseUseUse    

(15 points)(15 points)(15 points)(15 points) 

Use of multimedia:Use of multimedia:Use of multimedia:Use of multimedia:    
● presentation includes a balanced use of appropriate 
multimedia that enhances the overall presentation 
(media are not being added simply for the sake of use); 
● media are prepared in a professional manner; 
details are minimized so that main points stand out; 
● graphs, sound and animation assist in presenting an 
overall theme and enhance understanding of concept, 
ideas and relationships;  
● original images are created using proper size and 
resolution; all images enhance the content; 
● sounds and other media do not distract the 
audience; 

5  

Text:Text:Text:Text:    
● text is appropriate in length for the target audience 
and to the point; 
● fonts are easy to read and point size varies 
appropriately for headings and text; 
● background and colours enhance the readability of 
text; 
● use of italics, bold, and indentations enhances 
readability; 

5  

Layout:Layout:Layout:Layout:    
● layout is visually appealing and contributes to the 
overall message with appropriate use of headings, 
subheadings and white space; 
● logo, footer and slide # are included on the slides; 

5  

Audience Audience Audience Audience 
InteractionInteractionInteractionInteraction    
(10 points)(10 points)(10 points)(10 points) 

Audience Response:Audience Response:Audience Response:Audience Response:    
● presenter gets the audience involved in the 
presentation; holds the audience’s attention 
throughout; 

5  

Questions and Answers:Questions and Answers:Questions and Answers:Questions and Answers:    
● presenter encourages audience interaction; 
● presenter demonstrates extensive knowledge of the 
topic by responding confidently, precisely and 
appropriately to all audience questions. 

5  

ScoreScoreScoreScore Total PointsTotal PointsTotal PointsTotal Points    100100100100     
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Scoring Key Level of PerformanceScoring Key Level of PerformanceScoring Key Level of PerformanceScoring Key Level of Performance    
    

100 – 90 Excellent StandardExcellent StandardExcellent StandardExcellent Standard (Exceeds expectations) 
90 – 80 Good Standard Good Standard Good Standard Good Standard (Meets expectations) 

80 – 70 Acceptable StandardAcceptable StandardAcceptable StandardAcceptable Standard (Needs improvement) 
70 – 60  Poor StandardPoor StandardPoor StandardPoor Standard (Needs much improvement) 

60 – 50 FailingFailingFailingFailing (Inadequate) 

Brief Helpful Comments:Brief Helpful Comments:Brief Helpful Comments:Brief Helpful Comments:    
    

� What is one thing that you learned from this presentation? 
� What is one thing the presenter did very well? 

� What is one suggestion to help him/her improve future presentations? 
 

Written Insightful Comments:Written Insightful Comments:Written Insightful Comments:Written Insightful Comments:    
    

 
To sum up, ever since this rubric was put into practical use, it has contributed a lot 

to evaluating student performance with possible maximum objectivity, meeting 
identified learning needs, and enhancing teaching process simultaneously. In the long 
run, isn’t it the maintenance of transparency and academic objectivity in assessment that 
students expect and demand in the first place? 
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Վերլուծական գնահատման սանդղակը` Վերլուծական գնահատման սանդղակը` Վերլուծական գնահատման սանդղակը` Վերլուծական գնահատման սանդղակը`     

PowerPoint PowerPoint PowerPoint PowerPoint պրեզենտացիայի ստուգման արդյունավետ միջոց պրեզենտացիայի ստուգման արդյունավետ միջոց պրեզենտացիայի ստուգման արդյունավետ միջոց պրեզենտացիայի ստուգման արդյունավետ միջոց     
    Վարդանյան ԼուսիկՎարդանյան ԼուսիկՎարդանյան ԼուսիկՎարդանյան Լուսիկ    

ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    
    Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. ինքնագնահատում, ուսանող-ուսանող գնահատում, 

գնահատման մշակույթ, վերլուծական գնահատման սանդղակ, գնահատման չա-
փորոշիչներ, ուսումնառության վերջնարդյունք, ընկալողական և վերարտադրո-
ղական լեզվական հմտություններ, կառուցվածք, բովանդակություն, նյութի մա-
տուցում 

Հոդվածում ներկայացված են վերլուծական գնահատման սանդղակները 
(ռուբրիկները)` որպես ուսումնառությունն ու մտածողությունը խթանող միջոց-
ներ: Ընդգծվում է գնահատման սանդղակների առանձնահատկություններն ու 
կարևորությունը: Դրանց ճիշտ կիրառությունը հնարավորություն է ընձեռում հա-
մալիր պատկերացում կազմելու ուսանողների գիտելիքի, PowerPointPowerPointPowerPointPowerPoint պրեզենտա-
ցիաներ ներկայացնելու կարողությունների, նյութը ճիշտ և գրագետ ներկայացնե-
լու, ինչպես նաև նյութը վերլուծելու և համադրելու կարողությունների և հմտու-
թյունների վերաբերյալ: Սանդղակում նշված գնահատման չափորոշիչները ապա-
հովում են մի կողմից գնահատման անաչառությունն ու անկողմնակալությունը, 
մյուս կողմից անմիջական հետադարձ կապը ուսանողների հետ:  

 
 

Аналитическая шкала оценивания Аналитическая шкала оценивания Аналитическая шкала оценивания Аналитическая шкала оценивания ----    эффективный методэффективный методэффективный методэффективный метод    
проверки презентации PowerPointпроверки презентации PowerPointпроверки презентации PowerPointпроверки презентации PowerPoint    

 Варданян ЛусикВарданян ЛусикВарданян ЛусикВарданян Лусик    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: самооценивание, оценивание типа студент-студент, 
культура оценивания, аналитическая шкала оценивания, критерии оценивания, 
конечные результаты обучения, языковые навыки восприятия и воспроизведения, 
структура, содержание, подача материала 

В статье представлены аналитические шкалы оценивания (рубрики) в 
качестве стимулирующего средства обучения и мышления. Автор подчеркивает их 
особенности и важность употребления в процессе обучения. Их правильное приме-
нение дает возможность составления полного и всестороннего представления о 
знаниях студента, о его способности и умении правильно и грамотно представлять 
презентации в виде Power Point, а также анализировать, синтезировать и сопос-
тавлять изученный материал. Критерии, представленные в шкале оценивания, 
обеспечивают, с одной стороны, его справедливость и беспристрастность, а с 
другой - непосредственную обратную связь преподавателей со студентами.  
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ՍովորողներիՍովորողներիՍովորողներիՍովորողների    արժեհամակարգիարժեհամակարգիարժեհամակարգիարժեհամակարգի    ձևավորումըձևավորումըձևավորումըձևավորումը    
հանրակրթականհանրակրթականհանրակրթականհանրակրթական    ուսումնականուսումնականուսումնականուսումնական    հաստատությունումհաստատությունումհաստատությունումհաստատությունում    

ՓարեմուզյանՓարեմուզյանՓարեմուզյանՓարեմուզյան    ԻննաԻննաԻննաԻննա    
 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... դաստիարակություն, կրթություն, ազգային գիտակցու-
թյուն, համամարդկային արժեքներ, դաստիարակչական համակարգ, ավանդա-
կան միջոցներ, տարիքային գործոն, միջանձնային հարաբերություններ, ուսուցիչ, 
դասղեկ: 

«Արժեհամակարգ» հասկացությունը մանկավարժական գիտության մեջ 
ըմբռնվում է բավական լայն շառավիղով: Առավել ընդունված է այն ընկալումը, որ 
արժեհամակարգը մարդու բարոյական, գեղագիտական, հոգևոր, իմացական, 
մշակութային և էթնիկական արժեքների համախումբն է, որն անհրաժեշտ է անձի 
ներդաշնակ, բազմակողմանի ձևավորման և զարգացման համար: Արժեքների 
թվարկված համախմբերից որևէ մեկին գերապատվություն տալը կնշանակեր ոչ 
մանկավարժական մոտեցում խնդրին. Արժեհամակարգը լիակատար է և համե-
մատաբար ավարտուն բոլոր ներառված համախմբերի ներդաշնակ փոխլրացման 
պայմաններում: Ահա թե ինչու «արժեհամակարգ» հասկացությունը նաև զուրկ է 
խիստ որոշակի ստուգությունից: Արժեհամակարգի ձևավորման և նրա հարաբե-
րական կայունության ապահովման համար հանրակրթության բնագավառում 
կարևոր և անփոխարինելի նշանակություն ունեն բոլոր ուսումնական առարկա-
ները, որոնք թվում, այնուամենայնիվ, արժեքների ձևավորման առումով չափա-
զանց մեծ է հումանիտար ոլորտի ուսումնական առարկաների դերը: Մասնավո-
րապես՝ անգնահատելի է լեզվի և գրականության դերը՝ առանց նույնիսկ էակա-
նորեն տարբաժանելու մայրենի և օտար լեզուների նշանակությունը սույն խնդրի 
առնչությամբ: 

Արժեհամակարգի մեջ կուտակված է անցյալի փորձը, որի յուրացումը աշա-
կերտների մեջ ձևավորում է հայրենասիրության, սեփական ժողովրդի պատմու-
թյան, նրա ստեղծած մշակութային արժեքների, գիտական նվաճումների համար 
հպարտության զգացում: Իսկ ակտիվ ճանաչողական գործունեության պայման-
ներում ձևավորված գիտելիքները աշակերտների մոտ վերածվում են համոզ-
մունքների և կարողությունների:  

Այսօր աճող սերնդի դաստիարակության գործն ընթանում է տարբեր հան-
գամանքների ազդեցության ներքո՝ ժողովրդագրական, ազգային, մշակութային, 
ընտանեկան, կրթական, հասարակական, սոցիալական և այլն: Հաշվի առնելով 
բազմաթիվ այս և այլ հանգամանքներ՝ ժամանակակից մանկավարժության հա-
մար խնդիր է դառնում սովորողների ազգային գիտակցության ձևավորումը սե-
փական ժողովրդի պատմության ու մշակույթի հենքի վրա՝ չանտեսելով համա-
մարդկային արժեքները: Կրելով վերոնշյալ և այլ հանգամանքների ներգործու-
թյունը, ընտրությամբ յուրացնելով դրանց ազդեցությունը՝ աշակերտը հաղոր-
դակցվում է հասարակական մշակույթին և ձևավորվում իբրև ստեղծագործական 
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անհատականություն: Ընդ որում՝ կրթական տարբեր աստիճաններում աշա-
կերտն ունենում է աշխարհի նկատմամբ վերաբերմունքի տարբեր դրսևորումներ 
և հարաբերություններ: Վերաբերմունքն աշխարհի նկատմամբ և հարաբերությու-
նը աշխարհի հետ, վերաբերմունք սեփական անձի նկատմամբ և հարաբերու-
թյունն ինքն իր հետ իրականացվում են հասարակական դաստիարակության հա-
մակարգի (ուսումնական հաստատություններ, հասարակական, պետական, 
խորհրդակցական մարմիններ, մանկապատանեկան կառույցներ, այլ) և տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների (հեռուստատեսություն, համացանցային լրատվա-
կան միջոցներ, մամուլ) միջոցով: Կինոն, թատրոնը, հեռուստատեսությունը, հա-
մացանցը ներգործում են աշակերտի անձի վրա ոչ միայն ինքնին՝ որպես տեղե-
կատվության աղբյուրներ, այլ նաև որոշակի տիպարների միջոցով, որոնք 
դրսևորվում են այդ «տեղեկատվական աղբյուրներից հոսող» հերոսների վարքա-
գծում: Աշակերտները, իրենց տարիքային, սեռական և անհատական առանձնա-
հատկություններին համապատասխան, հակված են նույնացնել իրենց այս կամ 
այն հերոսի հետ՝ յուրացնելով նրանց վարքի ձևերը, ապրելակերպը, հագուստը, 
կենցաղը, կյանքի ոճը և այլն: 

Աշակերտի արժեքների ձևավորման վրա ազդող գործոններից են ավանդա-
կան միջոցները, այսինքն՝ աշակերտի մեջ աշխարհի նկատմամբ վերաբերմունքի 
և հասարակության հետ հարաբերության, սեփական անձի նկատմամբ վերաբեր-
մունքի ձևավորումը ընտանիքի և սոցիալական միջավայրի միջոցով: Սակայն սո-
վորողների կողմից այդ միջավայրին բնորոշ արժեքների, կանոնների, չափանիշ-
ների, հայացքների յուրացումը միշտ չէ, որ համապատասխանում է հասարակու-
թյան կողմից ընդունված արժեքներին և խրախուսելի չափանիշներին: Ավանդա-
կան միջոցների յուրացումը լինում է չգիտակցված՝ վարքի ընդունված կաղապար-
ներն ընդօրինակելու միջոցով: Այս առումով իրավացի է Մ. Մոնտենը. «…Մենք 
որքան ասես կարող ենք պնդել մերը, սակայն սովորույթն ու համընդհանուր կա-
նոնները մեզ քարշ են տալիս իրենց ետևից» [3, 22]: 

Աշակերտի արժեքների ձևավորման վրա ազդող մյուս գործոնը տարիքա-
յինն է, երբ սովորողի արժեքային կողմոնորոշումները, արժեքային նախապատ-
վությունները, վարքն ու բարոյահոգեբանական գծերը դրսևորվում են՝ ըստ տա-
րիքային և կազմաբնախոսական առանձնահատկությունների: Արտաքուստ ար-
ժեհամակարգային դաստիարակության առանցքը դրսևորվում է աշակերտի վար-
քի ու շփման հարաբերությունների որոշակի մակարդակում՝ խոսքում, արտաքին 
տեսքում, ազատ ժամանակն անցկացնելու ձևում, ապրելակերպում և այլն: Տարի-
քային դաստիարակությանը բնորոշ են հակումը դեպի մշակույթի որոշակի շեր-
տերը, կենցաղին բնորոշ արժեքների որոշակի աստիճանակարգությունը: Սա-
կայն այստեղ ամենակարևորը մանկավարժների կողմից «աշակերտների մեջ 
կյանքի նկատմամբ դրական վերաբերմունքի, ապրած յուրաքանչյուր օրվա հա-
մար ուրախության զգացում ապրելու ունակության ձևավորումն է» [3,  64]: 

Սովորողի անձի արժեքների ձևավորման վրա ազդող մյուս գործոնը մի-
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ջանձնային հարաբերություններն են կամ իրենց համար հեղինակավոր, երևելի 
մարդկանց հետ շփումները (ծնողներ, ուսուցիչներ, մեծահասակներ, ընկերներ և 
այլն): Բնական է, որ այդ հեղինակավոր անձինք կարող են լինել նաև աշակերտի 
վրա ներգործող հասարակական այս կամ այն կազմակերպությունների անդամ-
ները, դպրոցի տնօրենը, դասղեկը, ուսուցիչը և այլն: Աշակերտը նրանցից կարող 
է ստանալ արժեքների վերաբերյալ ինչպես դրական մոդելներ, այդպես նաև բա-
ցասական: Ընդսմին՝ բացասական մոդելները հակում ունեն ձևավորվելու ավելի 
արագ և անդառնալի բացասական ազդեցություն կարող են ունենալ սովորողի 
անձի արժեքային ճիշտ դաստիարակության վրա: Հետևաբար արժեքների դաս-
տիարակության այս բնագավառը պահանջում է մանկավարժական խստագույն 
վերահսկողություն և ըստ հարկի՝ նաև միջամտություն: 

Աշակերտի արժեքների ձևավորման խնդիրները բնականաբար լուծվում են 
ոչ միայն ընտանիքում, այլ նաև ուսումնական հաստատություններում՝ ուսում-
նադաստիարակչական գործընթացի միջոցով: Ուսուցման դաստիարակչական 
ներգործությունը օբյեկտիվ օրինաչափություն է, որովհետև աշակերտների հա-
մար ուսուցումը գործունեության հիմնական տեսակն է, դրա համար էլ այն 
կարևոր դեր է կատարում նրանց անձի ձևավորման գործում: Ուսուցման գործըն-
թացի դաստիարակչական ներգործության հարուստ աղբյուր է բուն գործընթացի 
բովանդակությունը, որովհետև ընտրելով դաստիարակչական առումով հիմնա-
կան գաղափարները, օրենքները և հասկացությունները՝ ուսուցիչը հնարավորու-
թյուն է ստանում առարկայական ծրագրերի բովանդակության յուրացման միջո-
ցով աշակերտների մեջ սերմանել քաղաքական, իրավական, բարոյական, գեղա-
գիտական, բնապահպանական և այլ գիտելիքներ ու վերաբերմունք: Կրթության 
բովանդակության հետ միասին ուսուցման մեթոդները ներգործում են աշակերտ-
ների ճանաչողական ունակությունների վրա՝ նրանց հնարավորություն տալով 
ստացած գիտելիքները կյանքում օգտագործելու ըստ նպատակի: 

Սովորողների անձի արժեքների ձևավորման առումով հանրակրթության 
մեջ ուրույն նշանակություն ունեն ուսուցանվող օտար լեզուները, մասնավորա-
պես՝ նկատի ունենք ռուսաց լեզուն, որով ստեղծված համաշխարհային նշանա-
կության գրական կոթողներն ունեն սերունդ կրթելու և մարդկային հատկանիշնե-
րով նրանց դաստիարակելու հսկայական ներուժ: Ահա թե ինչու հանրակրթական 
դպրոցում ռուսաց լեզվի և գրականության դասավանդումը դուրս է գալիս սոսկ 
օտար լեզու և օտար մշակույթ ուսուցանելու նեղ շրջանակից և վերածվում է սո-
վորողների գեղագիտական, բարոյական, հոգևոր արժեհամակարգը ձևավորելու 
մի միջոցի, որի դերը չպետք է թերագնահատել: Ռուսաց լեզվի անհամրելի 
հարստությունները փռելով սովորողների առջև՝ անուղղակիորեն նրանց դաս-
տիարակում ենք այլոց հոգևոր արժեքները ճանաչելու և գնահատելու բարոյական 
պատրաստակամությամբ, իսկ ռուս գրականության մարգարիտները հարստաց-
նում են սովորողների հոգևոր պաշարները և հղկում գեղագիտական ճաշակը, 
ինչը էական նշանակություն ունի նրանց արժեհամակարգի լիարժեքության և 
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ընդգրկունության առումով: Իբրև ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի՝ 
սեփական փորձով կարող ենք հավաստել, որ աշակերտի արժեհամակարգը 
պետք է ձևավորել ներդաշնակության սկզբունքով, որում իր ուրույն տեղը պետք է 
ունենա հնարավորինս սերտ հաղորդակցումը օտար մշակույթին և լեզվին՝ որպես 
մշակույթի մի տարատեսակի: 

Արժեքների բուրգի գագաթին գտնվող նվիրական ու մեծագույն արժեքի՝ հայ-
րենասիրության զգացումը դաստիարակելու համար ռուս գրականության դասըն-
թացը բազմաթիվ հիանալի հնարավորություններ է ընձեռում: Կարելի է, դիցուք, 
հիշատակել Լև Տոլստոյի «Պատերազմ և խաղաղություն» էպոպեայի ուսուցումը, 
որն իրականացվում է այն գերագույն նպատակադրումով, որ նրանով կարելի է ոչ 
միայն ռուս, այլև ցանկացած այլազգի դպրոցականի հոգում վառել հայրենասի-
րության կրակը՝ վեպի հերոսների, նրանց գործողությունների, անձնազոհության 
ու հայրենանվիրության բացահայտումներով: Հայրենասիրությունն այն մեծա-
գույն արժեքն է, որ հարգանք ու պատկառանք է հարուցում, նույնիսկ երբ 
դրսևորվում է հակառակորդի կամ թշնամու մոտ: Ի դեպ, յուրաքանչյուր ուսուցիչ 
ունի որոշակի հեղինակ կամ ստեղծագործություն, որը նրան ամենադյուրին կեր-
պով է օգնում իր մանկավարժական խնդիրները լուծելու, տվյալ դեպքում՝ հայրե-
նասիրության բարձրագույն արժեքը սաների հոգիներում սերմանելու համար: 
Մեզ համար դա տարիներ ի վեր եղել և մնում է համաշխահարհային գրականու-
թյան այդ հսկայի՝ Լ. Տոլստոյի վերոնշյալ ստեղծագործությունը: 

Ուսուցչի քաղաքացիական դիրքորոշումը, ձգտումը՝ դաստիարակել բարձր 
արժեքներ կրող քաղաքացիներ, նրա մտահորիզոնը, հասարակական լայնախո-
հությունը, սերը երեխաների նկատմամբ ուսումնական գործընթացի արժեքային 
դաստիարակչական ներգործության բարձրացման կարևոր պայմաններից են: 
Ընդ որում՝ դաստիարակչական խնդիրների լուծումը պայմանավորված է նաև 
նրանով, որ ուսուցիչը համագործակցային փոխհարաբերությունների միջոցով 
նախատեսում է աշակերտների ոչ միայն մտավոր, այլև բարոյական, գեղագիտա-
կան ու ֆիզիկական դաստիարակության խնդիրների նկատմամբ համակողմանի 
մոտեցում:  

Ուսուցման գործընթացում լուծվում են սովորողների կրթական, դաստիա-
րակչական կամ արժեքային և ընդհանուր զարգացման խնդիրները: Դրա համար 
յուրաքանչյուր դասի դաստիարակչական խնդիրների լուծումը նախատեսում է ոչ 
թե մեկուսացված կամ առանձին մոտեցում, այլ գիտելիքների ու կարողություննե-
րի, արժեքային որակների, կամքի, բնավորության, զգացմունքների, հոգեբանա-
կան տարբեր դրսևորումների միաժամանակյա և փոխկապակցված մոտեցում: 
«Եթե դուք ունակ եք որոշելու երեխայի ունակությունն ու նրա ուժը, դուք պետք է 
գիտենաք, որ ամենամեծ ուրախությունը՝ դժվարությունների հաղթահարման, 
նպատակին հասնելու, գաղտնիքի բացահայտման ուրախությունը հաղթանակի 
բերկրանքն է ու ինքնուրույն դառնալու, տիրելու ու տիրապետելու երջանկությու-
նը» [5, 59]: 
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 Յուրաքանչյուր դասի ժամանակ ուսուցիչը որոշակի դաստիարակչական 
խնդիրներ է լուծում՝ հաշվի առնելով տվյալ առարկայի և թեմայի ուսումնասիր-
ման հիմնական խնդիրները, որոնք ներկայացված են առարկայական ծրագրե-
րում: Նա առանձնացնում է ընդհանուր դաստիարակչական խնդիրները, որոնք 
առանձին աշակերտների մոտ հաճախակի են դրսևորվում: Ուսուցիչը ուսուցման 
կազմակերպման տարբեր ձևերի ընտրության միջոցով (անհատական, խմբային, 
էքսկուրսիա, դասղեկական ժամ, արտադասարանական միջոցառումներ և այլն) 
առավել արդյունավետ է դարձնում աշակերտների արժեհամակարգային դաս-
տիարակչական խնդիրների լուծումը: Օրինակ՝ խմբային աշխատանքի ժամանակ 
աշակերտները սովորում են ուշադրությամբ վերաբերվել միմյանց, միասին հաղ-
թահարել դժվարությունները, միասին ձեռք բերել հաջողություներ, լսել հակադիր 
կարծիքներ, ընդօրինակել միմյանց և այլն: Հասակակիցների խմբում աշակերտն 
ավելի ազատ է արտահայտում իր մտքերն ու դատողությունները, գործում է 
անկաշկանդ, ինչն էլ նպաստում է ուսուցման արդյունավետ կազմակերպմանը: 
Անհատական աշխատանքում դաստիարակվում է աշակերտների ինտելեկտուալ 
պատրաստականությունը դժվարությունները հաղթահարելու գործում, ձևավոր-
վում են համառության, ինքնակազմակերպման և ինքնավերահսկման ընդունա-
կություններ: «Հատկապես դեռահասների առանձնահատուկ զգացմունքայնու-
թյունը, ինքնասիրությունը, որ հաճախ արտահայտում է նրանց ինքնահաստատ-
ման և հասուն երևալու ձգտումը, մանկավարժից պահանջում է անհրաժեշտ 
նրբանկատություն, հարգանք դեռահասի անձի նկատմամբ» [6, 65]:  

Ելնելով վերոգրյալից՝ կարող ենք եզրահանգել, որ արժեքային համակարգի 
ձևավորումը ժամանակակից դպրոցի գերխնդիրն է և մշտապես պետք է լինի 
մանկավարժների ուշադրության կենտրոնում: 
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Формирование системы ценностей Формирование системы ценностей Формирование системы ценностей Формирование системы ценностей     
учащихся в общеобразовательном учебном заведенииучащихся в общеобразовательном учебном заведенииучащихся в общеобразовательном учебном заведенииучащихся в общеобразовательном учебном заведении    

Паремузян ИннаПаремузян ИннаПаремузян ИннаПаремузян Инна    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: воспитание, образование, национальное сознание, общече-
ловеческие ценности, система воспитания, традиционные средства, возрастной 
фактор, межличностные отношения, учитель, классный руководитель 

В тонком деле воспитания учеников педагог должен быть умелым, учитывать 
индивидуальность каждого ученика, знать, чем обусловлено его хорошее или 
плохое участие в процессе урока, понимать, кто из учеников нуждается в поддерж-
ке, какие переживания он имел дома и т.д. Одним из акцентов статьи является 
также описание факторов, влияющих на формирование учащегося, как будущего 
гражданина, также описание некоторых функций классного руководителя.  

 
 
 
 
The The The The FFFFormation of the ormation of the ormation of the ormation of the SSSSystem of ystem of ystem of ystem of Students’ VStudents’ VStudents’ VStudents’ Valuesaluesaluesalues    or Education Por Education Por Education Por Education Problems in roblems in roblems in roblems in PPPPublic ublic ublic ublic 

Educational IEducational IEducational IEducational Institutionsnstitutionsnstitutionsnstitutions    
Paremuzyan Paremuzyan Paremuzyan Paremuzyan InnaInnaInnaInna    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: upbringing, education, national consciousness, humanist values, system 

of education, traditional methods, age factor, interpersonal relations, teacher, form-
master 

 In the sensitive process of students’ education the teacher should be skilled and 
take into consideration the individualism of each student, know the reason of good or 
bad participation in the process of the lesson, understand which student needs to be 
encouraged, what emotions he or she had at home, etc… The paper also emphasizes on 
the description of the factors that influence students’ education, the formation of the 
future citizen as well as the form-master’s functions. 
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ԻնտեգրումըԻնտեգրումըԻնտեգրումըԻնտեգրումը    կրթականկրթականկրթականկրթական    գործընթացումգործընթացումգործընթացումգործընթացում    
ՓնջոյանՓնջոյանՓնջոյանՓնջոյան    ՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկ    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    ինտեգրում, ինտեգրված դաս, կրթական տեխնոլոգիա-

ներ, դրդապատճառ, առաջատար, օժանդակ, հակասություն, միջառարկայական 
կապ 

Այսօրվա դպրոցում ուսուցումը կազմակերպվում է առանձին առարկաներից 
ծրագրային գիտելիքների հաղորդման եղանակով, ինչը առանձին առարկաներից 
տրվող գիտելիքների ամբողջություն չէ, հետևաբար աշխարհի մասին տալիս է 
մասնատված, ոչ ամբողջական պատկերացում: Համաշխարհային մանկավարժա-
կան միտքը վկայում է, որ ուսուցման այս ձևը արդյունավետ չէ, և իբրև խնդրի 
լուծման ելք՝ առաջադրում է ինտեգրված ուսուցումը, որը միասնական մոտեցում 
է ցուցաբերում երևույթի ընկալմանը, գիտակցմանն ու յուրացմանը: 

Ինտեգրված ուսուցման ծրագրերը կազմվում են այնպես, որ մի առարկայից 
գիտելիքները հիմնվում են մեկ այլ կամ մի քանի այլ առարկաներից վերցրած 
գիտելիքների վրա: Սակայն ինտեգրումը տարբեր առարկաներից գիտելիքների 
տարանջատված միավորում չէ, այլ սերտորեն փոխկապակցված ամբողջություն 
(2, 59): 

Ժամանակակից մանկավարժական գրականության մեջ տարբերակվում են 
միավորված (ինտեգրված) ծրագրերի հետևյալ տեսակները. 

● միջառարկայական (interdisciplinary), 
● բազմառարկայական (multidisciplinary), 
● անդրառարկայական (trans disciplinary) (1,16-17): 
Որպես միավորող առանցք՝ հաճախ հանդես է գալիս որևէ թեմա, որն 

ընգրկում է մի քանի առարկա: 
70-80-ական թվականներին ի հայտ եկան միջառարկայական կապերի և 

ուսուցման գործընթացում դրանց գործնական կիրառության յուրահատուկ 
դրսևորումներ՝ դասերի նորտիպեր, մասնավորապես՝ ինտեգրված դասեր, որոնք 
այլ կերպ կոչվեցին բինար, սինթետիկ, համատեղ դասեր: 

Ինտեգրված դասը դասի հատուկ տեսակ է, որն իր մեջ ներառում, միավո-
րում է մեկ հասկացության ուսուցման ժամանակ մի քանի առարկաների միաժա-
մանակյա ուսուցումը: Այսպիսի դասի ընթացքում միշտ առանձնացվում է առա-
ջատար առարկան, որը հանդես է գալիս որպես ինտեգրիչ և օգնող՝ նպաստելով 
նյութի խորացմանը, ընդլայնմանն ու հստակեցմանը: Ինտեգրված դասերը կարող 
են միավորել ինչպես տարբեր առարկաներն իրենց ամբողջ ծավալով, այնպես էլ 
առանձին առարկաների բաղադրիչներ ու մեթոդներ: Օրինակ` կարելի է ինտե-
գրել առարկաների բովանդակությունը` պահպանելով առաջատար առարկայի 
ուսուցման մեթոդները, ինչպես նաև կարելի է ինտեգրել տարբեր առարկաների 
ուսուցման մեթոդիկաները` պահպանելով մեկ առարկայի բովանդակությունը: 
Սակայն ինտեգրված դասեր ուսուցիչներն այդքան էլ հաճախ չեն կիրառում: 
Դրանք հիմնականում կիրառվում են հետևյալ դեպքերում. 
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1. երբ հայտնաբերվում են միևնույն նյութի կրկնությունը տարբեր ուսումնա-
կան առարկաներում և դասագրքերում, 

2. թեմայի ուսումնասիրության ժամանակի խնայողության դեպքում` ցան-
կանալով օգտվել մեկից ավելի առարկաների պատրաստի բովանդակու-
թյունից, 

3. այնպիսի ընդհանրացված հասկացությունների (շարժում, ժամանակ, 
զարգացում, մեծություն և այլն), օրենքների, սկզբունքների ուսումնասի-
րության ժամանակ, որոնք ներառում են մարդկային կյանքի և գործու-
նեության ամենատարբեր ասպեկտներ, 

4. երբ ուսումնասիրվող նյութը դուրս է գալիս ուսուցանվող առարկայի 
ծրագրի շրջանակներից, 

5. առարկայի դասավանդման ժամանակ պրոբլեմադիր և զարգացնող ուսու-
ցում իրականացնելու ժամանակ (6,135): 

Իհարկե, կան նաև ինտեգրված դասերի կիրառման այլ դրդապատճառներ: 
Մինչ ինտեգրված դաս անցկացնելը ուսուցիչը նախ դիմում է իր այն կոլե-

գային, ում դասավանդած առարկան պետք է ինտեգրվի իր առարկայի հետ: Երկու 
ուսուցիչներ պարզում և որոշում են իրենց առարկաների համատեղ հետաքրքրու-
թյունը: Ինտեգրված դասի ամենախոցելի տեղը ուսուցիչների փոխգործունեու-
թյան ճիշտ կազմակերպումն է. նրանցից յուրաքանչյուրի գործողությունների հա-
ջորդականության ու ընթացքի արդյունավետ ապահովումը: Ընդ որում` նրանց 
փոխհարաբերությունները կարող են տարբեր լինել. յուրաքանչյուրն ունի հավա-
սար մասնակցության իրավունք կամ նրանցից մեկը հանդես է գալիս որպես 
առաջատար, իսկ մյուսը` խորհրդատու, կամ ամբողջ դասը կարող է վարել ուսու-
ցիչներից մեկը, իսկ մյուսները պարզապես խաղան ակտիվ հյուրի դեր (4, 64): 

Տարբեր է նաև ինտեգրված դասերի տևողությունը: Բայց առավելաբար օգ-
տագործում են երկու կամ երեք դասաժամ` միավորված մեկ դասի մեջ: Ցանկա-
ցած ինտեգրված դաս նպատակ ունի դուրս գալու մեկ առարկայի նեղ շրջանակ-
ներից: Այսպիսի դասի կազմակերպմամբ կարելի է հաղթահարել խնդրի մակերե-
սային և ձևական ուսումնասիրությունը, ընդլայնել ինֆորմացիան, փոփոխել 
ուսումնասիրության շրջանակները, խորացնել հասկացողությունը, հստակեցնել 
հասկացություններն ու օրենքները, ընդհանրացնել թեման, միավորել սովորողնե-
րի փորձն ու դրա ըմբռնման տեսական մասը, համակարգել ուսումնասիրված 
նյութը (3, 89): 

Դասի ընթացքում կարելի է ինտեգրել մանկավարժական գործընթացի ցան-
կացած բաղադրիչ` նպատակ, բովանդակություն, ուսուցման մեթոդ և միջոց: Օրի-
նակ՝ երբ վերցնում են բովանդակությունը, ապա ինտեգրման համար առանձ-
նանցվում է բովանդակության ցանկացած բաղադրիչ` հասկացություն, օրենք, 
սահմանում, փաստ և այլն: Կարելի է ինտեգրել նաև բովանդակային այնպիսի 
բաղադրիչներ, ինչպիսիք են մտավոր և գործնական կարողություններն ու հմտու-
թյունները: Տարբեր առարկաներից վերցրած այս բաղադրիչները, որոնք միավոր-
վում են մեկ դասի մեջ, կազմում են մեկ համակարգ, որի շուրջ հավաքվում և մի 
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նոր համակարգ է դառնում ուսումնական նյութը: Համակարգ ձևավորելը դառնում 
է դասի կազմակերպման կարևորագույն մասը, քանի որ հիմք է հանդիսանում հե-
տագայում մշակվող դասավանդման մեթոդիկայի և նրա կառուցման տեխնոլո-
գիայի համար:  

Որպեսզի ինտեգրվեն, այսինքն` ճիշտ ձևով միավորվեն ուսումնական 
գործընթացի բաղադրիչները, պետք է կատարվեն այնպիսի գործողություններ, 
որոնք ի սկզբանե ունեն ստեղծագործական բնույթ: Այս նախապատրաստական 
գործունեության ընթացքում ուսուցիչը որոշում է. 

1. ինտեգրված դասի անցկացման իր դրդապատճառներն ու նպատակը, 
2. համակարգ ձևավորող բաղադրիչների մեջ առաջատարի և երկրորդակա-

նի առանձնացումը, 
3. ինտեգրման ձևը, 
4. միավորվող նյութերի միջև կապերի բնույթը, 
5. նյութի հաջորդականության կառուցվածքը, 
6. նյութի ներկայացման միջոցները, 
7. դերերի բաշխումը ինտեգրվող առարկաների ուսուցիչների միջև, 
8. տվյալ դասին սովորղների ուսուցման վերահսկման ձևերն ու տեսակները 

(5, 47): 
Պարզ և հստակ ձևակերպելով դասի նպատակը` ուսուցիչը հավաքում է մեկ 

դասում միավորվող ուսումնական նյութը, այսինքն` որոշում է ինտեգրման բա-
ղադրիչները: Դա արվում է համագործակցող ուսուցչի հետ: Այս փուլում հավաք-
վում են միայն ուսումնական թեմաներն ու դրանց առանձին մասերը, որոնք 
պետք է կազմեն ինտեգրման բովանդակային հիմքը: Այստեղ դրսևորվում է նաև 
ինտեգրմանը մասնակցող ուսուցիչների փոխհամաձայնությունը: Ապա երկու 
ուսուցիչ սկսում են վերլուծել ընտրված նյութը և բաժանում են այն երկու մասի` 
հիմնական և օժանդակ: Հիմնական նյութը դառնում է դասի` համակարգ ձևավո-
րող բաղադրիչը: Որպես համակարգ ձևավորող բաղադրիչ՝ կարող է հանդես գալ 
ինտեգրվող բովանդակության միայն այն հատվածը, որը որոշվում է առաջա-
դրանքի նպատակով: Որպես այդպիսի բաղադրիչներ՝ կարող են լինել առանձին 
հասկացություններ, օրենքներ, մտքեր, ուսուցման մեթոդներ և միջոցներ: Համա-
կարգ ձևավորող բաղադրիչի առանձնացումը կարևորվում է նրանով, որ հենց 
դրանով է որոշվում ինտեգրվող նյութը, որպեսզի այն մատուցվի ամբողջովին, 
որպեսզի պարզ բացատրվեն կամ պարզվեն դրա ի հայտ գալու պատճառները: 

Այսպիսով, ելնելով ինտեգրված դասի տեսակից և ինտեգրվող առարկաների 
դասերի տիպերից, ուսուցիչները համատեղ կազմում են իրենց դասի նպատակ-
ները` զուգակցելով ընդհանուրը մասնավորի հետ, շաղկապելով ինտեգրվող նյու-
թի բովանդակությունները տարբեր առարկաների տեսանկյուններից: Կախված 
նրանից, թե ինչ ձևով է տեղի ունենում ինտեգրումը (հավասարապես ինտեգրվում 
են երկու կամ ավելի առարկաներ, ինտեգրման ժամանակ գերակայությունը 
տրվում է մեկ առարկայի, իսկ մյուսը դառնում է օժանդակ, օգնող առարկա և 
այլն), կազմվում է դասի պլանը, որոշվում է դասի տևողությունը (45 րոպե, 90 
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րոպե): Պլանի մեջ հստակորեն ներկայացվում է քայլերի հաջորդականությունը, 
պարզորոշ ընդգծվում են առաջատար և օժանդակ առարկաները: Ինտեգրված 
դասն արդյունավետ անցկացնելու նախապայմաններից ամենակարևորը դասի 
ճիշտ պլանավորումն է, որի մեջ, ըստ չափորոշչի եռամակարդակ պահանջների, 
պետք է ներառվի նաև գնահատման համակարգը: 

Ներկայացվում է դասի օրվա պլանի նմուշ՝ օրինակ: 
ԻնտեգրվածԻնտեգրվածԻնտեգրվածԻնտեգրված    դասիդասիդասիդասի    պլանպլանպլանպլան    նորագույննորագույննորագույննորագույն    տեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաների    կիրառմամբկիրառմամբկիրառմամբկիրառմամբ    
Առարկան՝ անգլերեն, գրականություն, ինֆորմատիկա 
Դասարանը՝ 10-րդ հումանիտար 
Դասի տիպը՝ նյութի ամփոփում և գիտելիքների ամրապնդում 
Դասի թեման՝ Unit 6 “The Greatest Wonder” 
Դասի նպատակը՝ 
● աշակերտների մեջ զարգացնել դպրոցական տարբեր առարկաների միջև 

կապ տեսնելու և այդ կապը գործնականում օգտագործելու կարողություն-
ներ ու հմտություններ, 

● բառապաշարի հարստացում, 
● իմանալ 1700-1800 թթ. ռոմանտիկական և գոթական գրականության 

գրողներին և նրանց աշխատությունները, 
● զարգացնել աշակերտների բանավոր խոսքը, ստեղծագործական միտքը, 

լսողական հմտությունները: 
Սովորողի ուսումնական ակնկալիքները՝ 
ԻմանալԻմանալԻմանալԻմանալ, թե ովքեր են ստեղծագործությունների հեղինակները, անգլիական, 

հայկական և հունական էպոսները 
ԿարողանալԿարողանալԿարողանալԿարողանալ հասկանալ անգլերենով տրված հարցերն ու առաջադրանքնե-

րը, կիրառել ՏՀՏ նորագույն ծրագրեր և կատարել առաջադրանքներ՝ օգտվելով 
էլեկտրոնային գրատախտակից, ստեղծել գրական անկյուն՝ իրենց ձեռքերով 
պատրաստված գեղարվեստական գրքերով 

Դասի կահավորումը՝ 
համակարգիչ, պրոյեկտոր և մեծ էկրան, էլեկտրոնային գրատախտակ, գրա-

պահարան, որտեղ պիտի դրվեն գրքերը (աշակերտների ներկայացնելուց հետո), 
գրողների նկարներ, ուսուցանող գնահատման պաստառ, գունավոր մարկերներ 

Դասի ընթացքը 
● ԲանավորԲանավորԲանավորԲանավոր    հարցում՝ հարցում՝ հարցում՝ հարցում՝ 1. Գիրք/գրականություն եզրույթով կազմակերպել 

«Մտագրոհ»՝ անդրադարձ կատարելով նախորդ դասի թեմայի վերաբեր-
յալ աշակերտների ունեցած գիտելիքներին: 

2. Էլեկտրոնային գրատախտակի վրա Smart Notebook 11 համակարգչային 
ծրագրով կազմված առաջադրանքների միջոցով աշակերտները էլեկտրոնային 
գրչով ընտրում են անգլիական գրականության ստեղծագործությունների հեղի-
նակների անունները՝ ճիշտ պատասխան ստանալու համար: 

● ՅուրացվածՅուրացվածՅուրացվածՅուրացված    նյութինյութինյութինյութի    ներկայացում՝ներկայացում՝ներկայացում՝ներկայացում՝    կատարվում է հետևյալ առաջադրան-
քով՝ նշել հեղինակի և ստեղծագործության անվանումը և համառոտ 
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պատմել այդ ստեղծագործության մասին (e.g. “Oliver Twist” by Charles 
Dickens):     

● ԱռաջադրանքներիԱռաջադրանքներիԱռաջադրանքներիԱռաջադրանքների    կատարում՝կատարում՝կատարում՝կատարում՝    ստացած գիտելիքներն ամրապնդելու 
նպատակով կկատարվեն մի շարք բանավոր առաջադրանքներ անգլե-
րենով՝    

1.1.1.1. օգտվելով դասագրքի (էջ 71) բառերից՝ կնկարագրեն գրքերը, ինչպիսի 
գրքեր կան, և որն է իրենց սիրած ստեղծագործությունը, կներկայացնեն 
իրենց պատրաստած գեղարվեստական գրքերը,    

2.2.2.2. կդիտեն “English Literature” տեսանյութը՝ տեղադրված    
 http:/www.youtube.com/watch?v=JST11cSVGU կայքում, որտեղ ներկայաց-

ված են 1700-1800 թթ. ռոմանտիկական ու գոթական գրողները և նրանց 
աշխատությունները,    

3.3.3.3. կկատարեն լսողական առաջադրանքներ:    
● ՊատմականՊատմականՊատմականՊատմական    ակնարկ՝ակնարկ՝ակնարկ՝ակնարկ՝ աշակերտները «Սասունցի Դավիթ» հայկական 
էպոսը անգլերենով կհամեմատեն հունական «Իլլիական» և «Ոդիսական», 
անգլիական «Բեովուլֆ» էպոսների հետ:    

● ԴասիԴասիԴասիԴասի    ամփոփում՝ամփոփում՝ամփոփում՝ամփոփում՝    աշակերտները, օգտվելով էլեկրտրոնային գրատախ-
տակից, կհամապատասխանեցնեն գրողների և ստեղծագործությունների 
անվանումները:    

● Գնահատում՝Գնահատում՝Գնահատում՝Գնահատում՝    ամփոփիչ, ուսուցանող (լսել աշակերտների կարծիքն այն 
մասին, թե ինչ սովորեցին, ինչով էր այդ դասը տարբերվում մյուս դասերից, 
ինչը դուր եկավ, և ինչը հանդիսացավ խոչընդոտող հանգամանք): Վերջում 
աշակերտները նախօրոք պատրաստված ուսուցանող գնահատման սանդ-
ղակով կգնահատեն իրենց և կփակցնեն պաստառի վրա:    

    
    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն 
1. Մելանյա Աստվածատրյան, Անահիտ Արնաուդյան, Սիրամարգ Վարդում-

յան, Իզաբելա Օհանովա, Ռուբեն Պետրոսյան, Լենա Երեմյան, «Ինտեգրված 
թեմատիկ միավորներ», Երևան, 2003թ., 256 էջ: 

2. Браже Т.Г. Интеграция предметов в современной школе. //Литература в 
школе. № 5, 1996, с.59-63. 

3. Данилюк А. Я. Учебный предмет как интегрированная система. // Педагоги-
ка, №4, 1997, с. 89-92. 

4. Зверев Д.И., Взаимная связь учебных предметов, М., Знание, 1977 с. 64-69. 
5. Коложвари И., Сеченикова Л. Как организовать интегрированный урок? 

//Народное образование 1996, № 1, с. 47-51. 
6. Чепиков М.Г. Интеграция науки, М., Мысль, 1988, 135 с. 
 

    
     



– 407 – 

 

    
    

ИнтеграцияИнтеграцияИнтеграцияИнтеграция    вввв    процессепроцессепроцессепроцессе    обученияобученияобученияобучения    
ПнджоянПнджоянПнджоянПнджоян    ТатевикТатевикТатевикТатевик    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
КлючевыеКлючевыеКлючевыеКлючевые    словасловасловаслова: интеграция, интегрированный урок, образовательные 

технологии, мотив, первичный, вспомогательный, противоречие, межпредметная 
связь 

В статье представлена интерпретация понятия интегрированный урок с науч-
ной точки зрения, интегрированный урок как особый вид урока, мотивы его при-
менения и подготовительная деятельность, а также интегрирование как вид миро-
познания и как эффективный метод для обеспечения межпредметных связей. 
Также описываются взаимодействие учителей и важность правильного планирова-
ния урока. 
 
 

IntegrationIntegrationIntegrationIntegration    inininin    thethethethe    ProcessProcessProcessProcess    ofofofof    EducationEducationEducationEducation    
Pnjoyan TatevikPnjoyan TatevikPnjoyan TatevikPnjoyan Tatevik    

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: integration, integrated lesson, educational technologies, motivated, 

primary, contradiction, inter-subject correlation 
The paper presents the interpretation of the concept of integrated lesson from the 

point of view of science, integrated lesson as a specific type of lesson, the motives of its 
implementation and preparation, also integration as an effective way of formation 
worldview and inter-subject correlation. Teachers’ collaboration and the importance of 
correct lesson planning are described here. 
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ԴասախոսությանԴասախոսությանԴասախոսությանԴասախոսության    կիրառումը կիրառումը կիրառումը կիրառումը պատմությանպատմությանպատմությանպատմության    
դասավանդմանդասավանդմանդասավանդմանդասավանդման    համատեքստումհամատեքստումհամատեքստումհամատեքստում    

ՔառյանՔառյանՔառյանՔառյան    ԷլլաԷլլաԷլլաԷլլա    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... մեթոդ, դասախոսություն, կրթության բովանդա-
կություն, պատմական փաստեր, գաղափարներ, սկզբունքներ, ժամանակագրու-
թյուն, պատճառահետևանքային կապեր, մշակութային հարթություն, ակնկալիք 

Ժամանակակից կրթությունը պահանջում է ոչ միայն ուսուցանվող առար-
կաների և դասընթացների բովանդակային փոփոխություն, այլև դասավանդման 
մեթոդների և մոտեցումների նորացում, ուսուցչի մեթոդական զինանոցի ընդլայ-
նում, դասավանդման ընթացքում սովորողների ակտիվության բարձրացում, 
ուսուցանվող նյութը գործնականում օգտագործելու կարողականություն և այլն: 
Սովորելը ուսումնական գործունեություն դառնում է միայն այն ժամանակ, երբ 
աշակերտը տիրապետում է ոչ միայն որոշակի գիտելիքների, այլև այդ գիտելիք-
ները ձեռք բերելու կարողություններին: Պատմության և հասարակագիտության 
դասերին տեղեկատվության երկու հիմնական աղբյուրներ են գերակշռում՝ 
ուսուցիչ և դասագիրք, ինչն այսօրվա արագ փոփոխվող աշխարհում բավարար 
չէ: Անհրաժեշտ է, որ սովորողը (հատկապես ավագ դասարանների) գիտելիքների 
միջոցով ընդլայնի իր մտահորիզոնը, ընկալի հասարակական հիմնախնդիրները, 
վերլուծի տարբեր իրավիճակները, ունենա անձնական կարծիք, գնահատի սե-
փական գործողությունները և այլն: Բնականաբար այս և նմանատիպ այլ խնդիր-
ներին լուծում տալու համար անհրաժեշտ է մեծացնել ուսուցչի դերակատարումը 
ուսուցման հետ կապված խնդիրներ առաջադրելու, աշակերտների հետ աշխա-
տելու, նոր ռազմավարություն, մեթոդաբանություն կիրառելու համար: Ուսուցիչը 
պետք է լավ տիրապետի նաև առարկայական ծրագրային ռեսուրսներին, դասա-
վանդման մեթոդներին և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին, որպեսզի կապ 
ապահովի իր աշակերտների և գիտելիքների տարբեր աղբյուրների միջև, ինչի 
արդյունքում աշակերտները կկարողանան բացատրել առանձին հասկացու-
թյունները, հետազոտել գաղափարները, համադրել և վերլուծել պատմական 
փաստերն ու իրադարձությունները, գնահատել երևույթները, ձևակերպել նոր 
մտքեր, դատողություններ և եզրակացություններ անել:  

«Բազմաթիվ մեթոդներից ընտրություն կատարելիս ուսուցիչը նախապես 
որոշում է, թե ինչպես է ներկայացնելու տեղեկատվության աղբյուրը՝ ի՞ր միջոցով, 
թե՞ սովորողների համար կստեղծի անհրաժեշտ պայմաններ, որպեսզի նրանք 
ինքնուրույն յուրացնեն անհրաժեշտ տեղեկատվությունը» [1]: Սովորաբար ուսու-
ցիչների գերակշռող մասը տարիներ շարունակ ավանդական մոտեցումն է (դա-
սագրքից անհրաժեշտ հատվածների ընթերցում, բանավոր հարցում, հարց ու 
պատասխան և այլն) կիրառում դասապրոցեսը կազմակերպելու ժամանակ: 
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Մյուս դեպքում ուսուցիչն առաջնորդվում է այն տրամաբանությամբ, որ սովորող-
ները ինքնուրույն փնտրեն, գտնեն տեղեկատվության աղբյուրը և մշակեն առա-
ջադրանքները: Այս դեպքում ուսուցման արդյունավետությունը զգալիորեն 
մեծանում է. ուսումնառության բաղադրիչ է դառնում հետազոտությունը, որը կա-
րող է ներառել նաև դասախոսություն, բանավեճ և այլն: Ինչպես տեսնում ենք, եր-
կու դեպքում էլ դասախոսությունը` որպես մեթոդ, կիրառելի է, և խնդիրն այն չէ, 
որ մենք ցույց տանք սրանցից որևէ մեկի առավելությունը մյուսի նկատմամբ, այլ 
այն, որ մենք կարողանանք համարժեք և նպատակային ձևով կիրառել և դասա-
խոսությունը, և հետազոտական աշխատանքը, և ընդհանրապես` լիարժեք օգտա-
գործել ողջ մեթոդական զինանոցը:  

 Գաղտնիք չէ, որ դասախոսությունը` որպես ուսումնական պարապմունք-
ների կազմակերպման մեթոդներից մեկը, ենթադրում է ուսուցչի կողմից նյութի 
համակարգված ներկայացում: Դասախոսությունը կարող է լինել հաջողված և 
արդյունավետ, եթե սովորողները տեղյակ են քննարկվող նյութին և ցուցաբերում 
են որոշակի շահագրգռվածություն: Չնայած պատմական առարկաների ուսում-
նական ձեռնարկների բազմազանությանը՝ թեմայի բանավոր շարադրանքը շա-
րունակում է պահպանել իր կարևոր նշանակությունը: Դասախոսության առավե-
լությունները լավ է բնութագրել Լունաչարսկին. «Մարդկային խոսքը զորեղ է: Սա-
կայն կենդանի խոսքը, հնչող բառը ավելի ուժեղ է, քան տպագիրը: Այն հարուստ է 
ինտոնացիայի բազմազանությամբ, ջերմացված է զգացմունքով, դառնում է ավելի 
համոզիչ…» [2,10]: Բանավոր խոսքի շեշտադրումը, առոգանությունը, ձայնի 
բարձրացումը կամ իջեցումը, դադարը մատչելի են դարձնում նյութի բովանդա-
կությունը, սովորողների մոտ զարգացնում խոսքի կուլտուրա: 

 Դասախոսությունն ունի նաև այլ առավելություններ. արդյունավետ է մեծ 
խմբերում կիրառելու համար, չի պահանջում մեծ ծախսեր, հնարավոր է բաժանել 
դասախոսության բովանդակության կառուցվածքը, կարելի է պլանավորել, հնա-
րավոր է հստակ վերահսկել ժամանակը, ուսուցանվող նյութի ծավալը և այլն: Այն 
ունի նաև սահմանափակումներ. բավարար չէ սովորողների ներգրավվածությու-
նը նյութի հետ տարվող աշխատանքում, ենթադրում է նյութի ամրապնդման 
բացակայություն, դասախոսությունը որոշակի պահանջներ է ներկայացնում 
ուսուցչի անձին՝ նրանով պայմանավորելով մեթոդի կիրառման հաջողությունը, 
բացակայում է քննադատական մտածողությունը, սովորողները գործնականում 
անվերահսկելի են, գործընթացին առնչվող ոչ մի կարևոր որոշում չեն կայացնում 
և այլն: 

 Երբ ուսուցիչը աշակերտներին տեղեկատվական աղբյուրներին անմիջա-
կանորեն հաղորդակցվելու հնարավորություն է տալիս, նա ապահովում է սովո-
րողների մտավոր-ստեղծագործական ներուժի բացահայտումը և զարգացումը, 
իսկ ուսուցման ամենաարդյունավետ ձևերից մեկը հենց ինքնուրույն-անհատա-
կան աշխատանքն է, որովհետև ամենաարժեքավոր, խոր և մնայուն գիտելիքները 
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ձեռք են բերվում սեփական ստեղծագործական որոնումների և ոչ թե դասախո-
սության ընթացքում: Այսպես՝ 19-րդ դարավերջի նշանավոր հայ մանկավարժնե-
րը գտնում էին, որ «ուսուցման գործընթացում անհրաժեշտ է միակցել տեսականն 
ու գործնականը, հոգալ, որ աշակերտը չկորցնի ինքնուրույնությունը, գիտակցա-
կան ու ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերի, իսկ ծրագրային նյութը պետք է անցնել 
այնպես, որ երեխան տրամաբանորեն յուրացնի և ոչ թե անիմաստ կերպով սերտի: 
Ըմբռնել տալ բացատրածը և հասնել հիմնավոր յուրացման, դրա համար պետք է 
ղեկավարվել մատչելիության ու զննականության սկզբունքներով» [3, 153]:  

 Բարձր դասարաններում «Պատմություն» առարկայի ուսուցման ժամանակ 
դասախոսությունն անխուսափելի է, ինչն ուսուցչից պահանջում է արդյունավետ, 
պլանավորված մոտեցում և կառուցված է փորձի ու կոնկրետ ժամանակի վրա: 
«Արդյունավետ դասախոսն իր մեջ համակցում է գիտնականի, գրողի, ռեժիսորի, 
դերասանի, շոումենի և ուսուցչի վարպետությունը»,– ասել է Վիլբեր Ջ. Մակկիչին 
[4, 113]:  

Դասախոսությունը պետք է լինի աշակերտակենտրոն, այսինքն՝ նպատակը 
պետք է լինի աշակերտների գիտելիքների, հմտությունների, դիրքորոշումների և 
այլ որակների զարգացումը, ոչ թե սոսկ տեղեկատվություն հաղորդելը: Նյութը 
ներկայացնելու ժամանակ ուսուցիչը հաճախ չի կարողանում այն ամբողջությամբ 
ներկայացնել, թեմայի մեծ ծավալը խանգարում է սովորողների կողմից այն լիար-
ժեք ընկալելուն: Դրա համար էլ ուսուցիչը պարտավոր է նախապես առանձնաց-
նել նյութի հիմնական, առանցքային փաստերը, գաղափարները, հասկացություն-
ները, երևույթները, իրադարձությունները և հանգամանորեն ներկայացնել 
դրանք, իսկ որոշ ոչ կարևոր, երկրորդական հարցերին անդրադառնալ մակերե-
սային ձևով:  

Առարկայական ծրագրերի բովանդակության յուրացումն ապահովելու հա-
մար ուսուցիչը պետք է ներկայացնի մի շարք հիմնարար գիտելիքներ, հմտու-
թյուններ, արժեքներ՝ շարունակաբար կիրառելով պարույրի սկզբունքը: Այսինքն՝ 
ամեն անգամ դրանք պետք է ներկայացվեն որակապես նոր մակարդակում:    Հա-
ճախ ուսուցանվող թեմաների բովանդակությունը ներկայացվում է առանձնաց-
ված, կտրտված, ինչի պատճառով սովորողի մոտ չի ձևավորվում ամբողջական 
գաղափար նյութի մասին: Այս իմաստով միջառարկայական կապերի օգտա-
գործման վերաբերյալ կրթության բովանդակության չափորոշչային պահանջները 
պատմական առարկաների բովանդակության յուրացման արդյունավետության 
բարձրացման պայմաններից մեկն է:     

Օրինակ՝ «Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը» թեման դասախոսու-
թյամբ ներկայացնելու համար առանձնացնում եմ հետևյալ հիմնական գաղա-
փարները և հասկացությունները. համաշխարհային պատերազմի պատճառները, 
հակադիր խմբավորումների ձևավորումը, խմբավորումների մաս կազմող 
երկրների ռազմաքաղաքական պլանները, Լեհաստանի գրավումը և Երկրորդ 
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համաշխարհային պատերազմի սկիզբը, «տարօրինակ պատերազմ», «Ազատ 
Ֆրանսիա» շարժում, ԽՍՀՄ-ի կողմից տարածքների ընդլայնումը պատերազմի 
առաջին փուլում: Քանի որ առարկայական ծրագրի համաձայն՝ թեման ուսուցան-
վում է երկու մասով, ապա առաջին դասի համար ես սահմանափակվում եմ այս 
հասկացությունների հիման վրա դասախոսություն կազմելով: Դասախոսության 
սկզբում պլանավորում եմ աշակերտներին հիշեցնել Առաջին համաշխարհային 
պատերազմի պատճառները և գլխավոր արդյունքները, որպեսզի նրանց կողմից 
հեշտությամբ յուրացվեն ներկայացվող թեմայի հիմնական գաղափարները: Թե-
մայի յուրացման արդյունքում սովորողները կարողանում են բացատրել համաշ-
խարհային պատերազմի բնույթը, պատճառները, ներկայացնել Անգլիայի և 
Ֆրանսիայի դիրքորոշման արդյունքում Արևմուտքում ստեղծված տարօրինակ 
ռազմաքաղաքական իրավիճակը, Մերձբալթյան երկրների նվաճումը խորհրդա-
յին զորքերի կողմից և այլն: Դասախոսությանը զուգահեռաբար կազմում եմ նաև 
ռազմական գործողությունների ժամանակագրական աղյուսակ, որտեղ նշում եմ 
ֆաշիստական Գերմանիայի և ԽՍՀՄ-ի կողմից Արևելյան և Արևմտյան Եվրոպայի 
մի շարք երկրների գրավման ժամանակագրությունը: Որպեսզի դասախոսությու-
նը իրական և տեսանելի լինի սովորողների համար, դասի՝ իմաստի ընկալման 
փուլում օգտագործում եմ նաև տեսաֆիլմեր, որ աշակերտները հասկանան, 
զգան, որ պատմությունը շոշափելի է և մատչելի, և որ իրենք կարող են հաջողու-
թյամբ յուրացնել առարկայի բովանդակությունը: 

Դասախոսությունը նախապատրաստելու և ներկայացնելու համար այն 
մասնատում եմ երեք մասի՝ սկիզբ, ներածություն, հիմնական մաս, եզրակացու-
թյուն: Ներածական մասում խոսում եմ դասախոսության նպատակի, թեմայի 
կարևորության, ներկայացվող նյութի անհրաժեշտության, առավելությունների, 
գիտական հիմքերի, նյութի պատմական ժամանակագրության, ակնկալվող արդ-
յունքների մասին: Հիմնական մասում առանձնացնում եմ տվյալ նյութի առանց-
քային թեզերը, գաղափարները, հասկացությունները, որոնցից յուրաքանչյուրը 
ներկայացնում են հերթականությամբ: Եզրափակման փուլում ընդհանրացնում 
եմ նյութը, կատարում անդրադարձ առանցքային գաղափարներին, ամփոփում 
արդյունքները: 

Դասախոսությանս նպատակներից մեկն էլ այն է, որ սովորողների կողմից 
ընկալվի, որ անցյալի ու ներկայի (Արցախյան ազատամարտ) իրադարձություն-
ները խարսխված են ժամանակակից գաղափարների և արժեքային որակների 
վրա, որ պատմություն առարկայի խնդիրը միայն փաստերն ու իրադարձություն-
ները ներկայացնելը չէ: Նշված գաղափարների արծածումը սովորողների մեջ 
կձևավորի հայրենասիրություն, պատվախնդրություն, մարդասիրություն, ազա-
տամտություն և այլ առաքինություններ: 

 Դասախոսությունը՝ որպես մեթոդ, արդյունավետ է, եթե ներկայացված են 
որոշ առանձնահատկություններ. դասախոսության միջոցով շեշտվում է ուսում-
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նական նյութի առանցքային գաղափարների ամբողջական մեկնաբանությունը և 
սովորողների ուշադրության բևեռացումը այդ գաղափարների ընկալման, գնա-
հատման և կյանքում կիրառելու վրա: Ներկայացվում է եզրերի, փաստերի, իրա-
դարձությունների, ընդհանրացումների հսկայական քանակություն, որի միջոցով 
ակտիվացվում է հաղորդակցությունը պատմական տարբեր շրջափուլերի և մշա-
կույթների միջև: Դասախոսության մեթոդը ուսուցչին հնարավորություն է տալիս 
կարևորել պատմության շրջադարձային կետերը, ամենաբնորոշ փաստերի 
ուսումնասիրությունը, կարևորագույն իրադարձությունները, գաղափարներն ու 
սկզբունքները, որոնք ներկայացվում են առարկայական չափորոշչի միջոցով, և 
որոնք սովորողները պարտավոր են իմանալ ու կիրառել իրենց կյանքում: Դասա-
խոսության ժամանակ ներկայացված կարևոր մտքերն ու գաղափարները սովո-
րողների կողմից համեմատվում, կշռադատվում են իրենց նախորդ գիտելիքների 
և կենսափորձի հետ՝ ստեղծագործաբար և քննադատաբար մեկնաբանելով դրանց 
հասարակական ենթատեքստը: Դասախոսության մեթոդի օգտագործման միջո-
ցով ուսուցիչը անցյալի կենսափորձը կապում է ներկային և օգնում աշակերտնե-
րին գնահատել պատմության դերը մշակութային տարբեր հարթություններում, 
ինչպես նաև ընդլայնում է նրանց մտագործունեությունը ապագայի երևույթները 
հասկանալու համար: 

 Պատմական թեմաներով դասախոսությունների արդյունքները ցույց են տա-
լիս, որ պատմական իմացությունը և ժամանակի ընկալումը իրենց վրա կրում են 
հասարակական զարգացումների դրոշմը, որի պատճառով պատմաբանները 
ընտրողաբար են մոտենում այն հարցերին, որոնց պատասխանները շարունա-
կում են փնտրել:  

 
 
 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. http://student39.ru/lector/методы, приемы и формы обучения.  
2. Նազարյան Ա., Սարգսյան Ա., Համաշխարհային պատմություն, ուսուցչի 
ձեռնարկ, Երևան, 2007թ., 90 էջ: 

3. Սիմոնյան Ց., Ակնարկներ հայ դպրոցի և մանկավարժական մտքի պատմու-
թյունից, Երևան, 1971թ., 263 էջ: 

4. Քննադատական մտածողության և բանավիճելու կարողությունների զար-
գացումը: Ուսուցման բովանդակություն և դասավանդման ակտիվ մեթոդ-
ներ, Երևան, 2010թ., 282 էջ: 
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Использование метода лекции в процессе Использование метода лекции в процессе Использование метода лекции в процессе Использование метода лекции в процессе     

изучения историиизучения историиизучения историиизучения истории    
Карян ЭллаКарян ЭллаКарян ЭллаКарян Элла    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: метод, лекция, содержание образования, исторические 

факты, идеи, принципы, хронология, причинно-следственные связи, культурная 
платформа, ожидание  

В статье обоснована необходимость эффективного использования метода 
лекций на уроках истории, его преимущества и ограничения. На примере 
объясняется, как можно представить исторический материал так, чтобы он был 
понятным и воспринимаемым для школьников старших школ. Изложены ожида-
ния от лекций по историческим темам: умения старшеклассников по-новому вос-
принимать и комментировать историческое прошлое, анализировать социально-
экономические, социальнօ-политические развитие, а также осмысливать и оцени-
вать их.  

 
Lecture Method ImplementationLecture Method ImplementationLecture Method ImplementationLecture Method Implementation    
in the Context of Teaching Historyin the Context of Teaching Historyin the Context of Teaching Historyin the Context of Teaching History    

Qaryan EllaQaryan EllaQaryan EllaQaryan Ella    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: method, lecture, content of education, historical facts, ideas, principles, 
chronology, causal and effectual reasoning, cultural plane, expectation.  

The paper presents the necessity of usage of lecture method making history lessons 
more effective, the advantages and limitations of the method. Here is explained by the 
example how to present historical information by the means of lecture method for being 
accessible and perceptible to high school students. 

The paper states the expectations of lectures on historical themes, the abilities of 
afresh perception and commentary the historical past events by students, analyzing 
social-economical, public-political developments, realization and assessment.  
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ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՆԵՐ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՆԵՐ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՆԵՐ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ     
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ    

    
Աբրահամյան Արիգա Աբրահամյան Արիգա Աբրահամյան Արիգա Աբրահամյան Արիգա ––––    հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի, 
     Դարպասի միջնակարգ դպրոց 
Ալավերդյան Լիլիթ Ալավերդյան Լիլիթ Ալավերդյան Լիլիթ Ալավերդյան Լիլիթ ––––    դասվար, Բազումի միջնակարգ դպրոց  
Ալավերդյան Հրաչյա Ալավերդյան Հրաչյա Ալավերդյան Հրաչյա Ալավերդյան Հրաչյա ––––    պատմության և հասարակագիտության ուսուցիչ, 
    Բազումի միջնակարգ դպրոց 
Աղաջանյան Արևիկ Աղաջանյան Արևիկ Աղաջանյան Արևիկ Աղաջանյան Արևիկ ––––    հասարակագիտության ուսուցչուհի, 
     Գուգարքի ավագ դպրոց     
Ամիրխանյան Ալիսա Ամիրխանյան Ալիսա Ամիրխանյան Ալիսա Ամիրխանյան Ալիսա ––––    դասվար, Քարինջի միջնակարգ դպրոց     
Անտոնյան Նարա Անտոնյան Նարա Անտոնյան Նարա Անտոնյան Նարա ––––    բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 
 Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
Առաքելյան Մարիամ Առաքելյան Մարիամ Առաքելյան Մարիամ Առաքելյան Մարիամ ––––    ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր    
Ասլանյան Աննա Ասլանյան Աննա Ասլանյան Աննա Ասլանյան Աննա ––––    սոցիալական մանկավարժ, Վանաձորի թիվ 25 դպրոց    
Ավագյան Արմինե Ավագյան Արմինե Ավագյան Արմինե Ավագյան Արմինե ––––    հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի, 
     «Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների 

խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ        
Արղության Արմինե Արղության Արմինե Արղության Արմինե Արղության Արմինե ––––    դասվար, Կարմիր Աղեգու հիմնական դպրոց    
Բաղդասարյան Լիլիթ Բաղդասարյան Լիլիթ Բաղդասարյան Լիլիթ Բաղդասարյան Լիլիթ ––––    մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  
    պետական համալսարան        
Բեժանյան Սեդա Բեժանյան Սեդա Բեժանյան Սեդա Բեժանյան Սեդա ––––    մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 
համալսարան    

Բերնեցյան Արման Բերնեցյան Արման Բերնեցյան Արման Բերնեցյան Արման ––––    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 
համալսարան        

Գրիգորյան Աննա Գրիգորյան Աննա Գրիգորյան Աննա Գրիգորյան Աննա – փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 
համալսարան    

Գրիգորյան Զարուհի Գրիգորյան Զարուհի Գրիգորյան Զարուհի Գրիգորյան Զարուհի ––––    մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, 
 Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
Դալլաքյան Սվետլանա Դալլաքյան Սվետլանա Դալլաքյան Սվետլանա Դալլաքյան Սվետլանա ––––    հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի, 
     ուսումնական գծով փոխտնօրեն, Արջուտի միջնակարգ դպրոց 
Դանիելյան Անահիտ Դանիելյան Անահիտ Դանիելյան Անահիտ Դանիելյան Անահիտ –––– հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի, 
        Մարգահովիտի Հովհ. Թումանյանի անվան միջնակարգ դպրոց 
Դանիելյան Տարոն Դանիելյան Տարոն Դանիելյան Տարոն Դանիելյան Տարոն ––––    բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան        
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Դավթյան Սիրուշ Դավթյան Սիրուշ Դավթյան Սիրուշ Դավթյան Սիրուշ ––––    դասվար, Վանաձորի թիվ 6 դպրոց    
Եղիազարյան Վանո Եղիազարյան Վանո Եղիազարյան Վանո Եղիազարյան Վանո ––––    բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 

պրոֆեսոր, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 
համալսարան    

Եղշատյան Ամալյա Եղշատյան Ամալյա Եղշատյան Ամալյա Եղշատյան Ամալյա ––––    հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի, 
     Վանաձորի թիվ 2 դպրոց 
Էմինյան Գագիկ Էմինյան Գագիկ Էմինյան Գագիկ Էմինյան Գագիկ ––––    Վանաձորի թիվ 13 ավագ դպրոցի տնօրեն,  
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի  
 մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ 
Խաժակյան Վաչագան Խաժակյան Վաչագան Խաժակյան Վաչագան Խաժակյան Վաչագան ––––    պատմական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 
համալսարան    

Խաչատրյան Աննա Խաչատրյան Աննա Խաչատրյան Աննա Խաչատրյան Աննա ––––    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 
համալսարան    

Խաչատրյան Հասմիկ Խաչատրյան Հասմիկ Խաչատրյան Հասմիկ Խաչատրյան Հասմիկ ––––    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 
համալսարան    

Կիրակոսյան Լուսյա Կիրակոսյան Լուսյա Կիրակոսյան Լուսյա Կիրակոսյան Լուսյա ––––    հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի, 
     «Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների 

խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ        
Հակոբյան Սուսան Հակոբյան Սուսան Հակոբյան Սուսան Հակոբյան Սուսան ––––    հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի, 
    Սպիտակի թիվ 2 հիմնական դպրոց 
Հարությունյան Գայանե Հարությունյան Գայանե Հարությունյան Գայանե Հարությունյան Գայանե ––––    հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի, 
     «Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների 

խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ        
Հարությունյան Հասմիկ Հարությունյան Հասմիկ Հարությունյան Հասմիկ Հարությունյան Հասմիկ ––––    բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 
համալսարան    

Հովհաննիսյան Սիլվա Հովհաննիսյան Սիլվա Հովհաննիսյան Սիլվա Հովհաննիսյան Սիլվա ––––    փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 
համալսարան    

Ղազարյան Լիլիթ Ղազարյան Լիլիթ Ղազարյան Լիլիթ Ղազարյան Լիլիթ ––––    հայցորդ, ՀՀ ԳԱԱ Մ.Աբեղյանի անվան 
գրականության ինստիտուտ 

Ղումաշյան Նաիրա Ղումաշյան Նաիրա Ղումաշյան Նաիրա Ղումաշյան Նաիրա ––––    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 
համալսարան    

Մալխասյան Շուշանիկ Մալխասյան Շուշանիկ Մալխասյան Շուշանիկ Մալխասյան Շուշանիկ ––––    դասվար, Սարամեջի միջնակարգ դպրոց     
Մատինյան Գայանե Մատինյան Գայանե Մատինյան Գայանե Մատինյան Գայանե ––––    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 

համալսարան    
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Մատինյան Հենրի Մատինյան Հենրի Մատինյան Հենրի Մատինյան Հենրի ––––    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 
համալսարանի շրջանավարտ, Պոզնանի Ադամ Միցկևիչի անվան 
համալսարանի շրջանավարտ    

Մարիկյան Նունե Մարիկյան Նունե Մարիկյան Նունե Մարիկյան Նունե ––––    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 
համալսարան    

Միրզոյան Վանանե Միրզոյան Վանանե Միրզոյան Վանանե Միրզոյան Վանանե ––––    հոգեբանական գիտությունների թեկնածու,    
դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  

    պետական համալսարան    
Մովսիսյան Հռիփսիմե Մովսիսյան Հռիփսիմե Մովսիսյան Հռիփսիմե Մովսիսյան Հռիփսիմե ––––    պատմության և հասարակագիտության 

ուսուցչուհի, Գավառի թիվ 5 դպրոց    
Մովսիսյան Ֆելիքս Մովսիսյան Ֆելիքս Մովսիսյան Ֆելիքս Մովսիսյան Ֆելիքս ––––    պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,  
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան        
Մուրադյան Սիլվա Մուրադյան Սիլվա Մուրադյան Սիլվա Մուրադյան Սիլվա ––––    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 

համալսարան    
Շահինյան Ասյա Շահինյան Ասյա Շահինյան Ասյա Շահինյան Ասյա ––––    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 

համալսարան    
Շահնազարյան Նառա Շահնազարյան Նառա Շահնազարյան Նառա Շահնազարյան Նառա ––––    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 

համալսարանի մանկավարժության ամբիոնի հայցորդ    
Պապիկյան Կարինե Պապիկյան Կարինե Պապիկյան Կարինե Պապիկյան Կարինե ––––    մանկավարժական գիտությունների թեկնածու,  
    Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ մասնագիտական կրթության և  
 կիրառական մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ    
Պետրոսյան Լիլիթ Պետրոսյան Լիլիթ Պետրոսյան Լիլիթ Պետրոսյան Լիլիթ ––––    բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան        
Պողոսյան Տաթևիկ Պողոսյան Տաթևիկ Պողոսյան Տաթևիկ Պողոսյան Տաթևիկ ––––    պատմության և հասարակագիտության ուսուցչուհի, 
     «Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների 

խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոց» ՊՈԱԿ 
Ջաղինյան Նինա Ջաղինյան Նինա Ջաղինյան Նինա Ջաղինյան Նինա ––––    բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան        
Սահակյան Աղունիկ Սահակյան Աղունիկ Սահակյան Աղունիկ Սահակյան Աղունիկ ––––    «Կրթության կառավարում» մասնագիտության 

(մագիստրատուրա) 2-րդ կուրսի ուսանողուհի,  
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
Սահակյան Վերա Սահակյան Վերա Սահակյան Վերա Սահակյան Վերա ––––    Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի 

գիտահետազոտական ինստիտուտի Արաբատառ ձեռագրերի 
նկարագրման և գիտական թարգմանության բաժնի կրտսեր 
գիտաշխատող, ասպիրանտ 
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Սարգսյան Արման Սարգսյան Արման Սարգսյան Արման Սարգսյան Արման ––––    ՀՀ ոստիկանության ՔՀԳՎ, Երևանի պետական 
համալսարան  (ՀՀ ոստիկանության քրեական հետախուզության 
գլխավոր վարչության պետի առաջին տեղակալ, ոստիկանության 
գնդապետ) 

Սաֆարյան Լամարա Սաֆարյան Լամարա Սաֆարյան Լամարա Սաֆարյան Լամարա ––––    ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի, 
     Շիրակի մարզի Ջրառատի միջնակարգ դպրոց     
Սիմոնյան Աշխեն Սիմոնյան Աշխեն Սիմոնյան Աշխեն Սիմոնյան Աշխեն ––––    բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան        
Սիրունյան Նելլի Սիրունյան Նելլի Սիրունյան Նելլի Սիրունյան Նելլի ––––    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 

համալսարան    
Վարդանյան Ինա Վարդանյան Ինա Վարդանյան Ինա Վարդանյան Ինա ––––    հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի, 
     Ղուրսալի միջնակարգ դպրոց     
Վարդանյան Լուսիկ Վարդանյան Լուսիկ Վարդանյան Լուսիկ Վարդանյան Լուսիկ ––––    բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան  
    պետական համալսարան 
Փարեմուզյան Իննա Փարեմուզյան Իննա Փարեմուզյան Իննա Փարեմուզյան Իննա ––––    ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի, 
     Ալավերդու թիվ 5 ավագ դպրոց    
Փիլոյան Վալերի Փիլոյան Վալերի Փիլոյան Վալերի Փիլոյան Վալերի ––––    բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 
Փնջոյան Տաթևիկ Փնջոյան Տաթևիկ Փնջոյան Տաթևիկ Փնջոյան Տաթևիկ – Վանաձորի թիվ 10 ավագ դպրոց, տնօրենի՝ 

մասնագիտացված կրթական աջակցությունների գծով տեղակալ, 
անգլերենի ուսուցչուհի 

Քառյան Էլլա Քառյան Էլլա Քառյան Էլլա Քառյան Էլլա ––––    պատմության և հասարակագիտության ուսուցչուհի, 
     Վանաձորի թիվ 5 ավագ դպրոց 
Քեշիշյան Հրաչուհի Քեշիշյան Հրաչուհի Քեշիշյան Հրաչուհի Քեշիշյան Հրաչուհի ––––    հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի, 
 Վանաձորի թիվ 24 դպրոց        
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