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ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
LINGUISTICS

Ղարաբաղի բարբառի մի շարք սոմատիկ դարձվածքների ծագման….

ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԲԱՐԲԱՌԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ՍՈՄԱՏԻԿ ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ
ԾԱԳՄԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀԻՄՔԵՐԸ
Արզումանյան Արմինե
Հանգուցային բառեր` լեզվամտածողություն, սոմատիկ դարձվածքներ,
Ղարաբաղի
բարբառ,
հավատալիքներ,
սովորույթ,
արտալեզվական
իրողություններ
Լեզվական համակարգում դարձվածային միավորի կարևորագույն գործառույթներից են մարդու կենսագործունեությունը բնութագրող, նրա իմացական
ու ճանաչողական ոլորտները բացահայտող տեղեկույթի կուտակումը և փոխանցումը: Լեզվի դարձավածապաշարը յուրաքանչյուր հանրության ոչ միայն
լեզվական, այլև պատմամշակութային գանձարանն է:
Դարձվածաբանները, որպես դարձվածքի կարևոր հատկանիշ, նշում են
նրա ազգային բնույթը և ազգային լեզվամտածողությունը [3, 51]: Սա հատկանշվում է նրանով, որ ամեն մի դարձվածք առաջին հերթին կապված է տվյալ
հանրության լեզվամտածողության ու լեզվափիլիսոփայության հետ: Ուրեմն՝
դարձվածային միավորները տվյալ լեզվակիր հանրության ոչ միայն կենսագրության, այլև մշակութային ու արժեքային համակարգերի ճանաչողության
լավագույն միջոցներն են:
Ղարաբաղի բարբառի դարձվածապաշարը արցախցու կենսագրության
մատյանն է, որում ամփոփվել է վաղնջական շրջանից մինչև այսօր իր կյանքը
կառուցող ու կառուցելով ճանաչող արցախցու կենսահայեցությունը:
Մարդու ինքնաճանաչողությունն սկսվում է իր ֆիզիկական «շինվածքի»,
ապա և հոգևոր ու մտավոր ճանաչողությունից: Այդ հայտնի իրողության հավաստումը բարբառի դարձվածապաշարում առանձնանշվող սոմատիկ դարձվածքների ստվար խմբի առկայությունն է:
Մեր քննության նյութը Ղարաբաղի բարբառի սոմատիկ դարձվածքների
այն մասնախումբն է, որոնց մեկնաբանման հիմնական աղբյուրները բանահյուսական վկայումները, ազգային ծիսակարգերը, հավատալիքներն ու ժողովրդական մեկնաբանություններն են. դրանք կենսափորձով ամրագրված մշակութային իրողություններ են դառնում՝ արտացոլելով ժողովրդի հնագույն կենսակերպն ու աշխարհընկալումը: Լինելով բանահյուսության, կրոնական, առասպելային կամ արտալեզվական այլ իրողությունների վերապրուկներ` դրանք
կա՛մ ինքնաճանաչողության բանալի են դառնում, կա՛մ բանաձևում արցախցու
վարքն ու բարոյականության ընկալումը:
Մարմնի մասեր անվանող բառերը պատկանում են լեզվի հնագույն շերտին, և պատահական չէ, որ սեփական անձի ընկալումը մարդն սկսել է այն
զգացողություններից, որոնք փոխանցվել են անմիջապես զգայական օրգաննե–8–

Արզումանյան Արմինե
րի և սեփական մարմնի մասերի միջոցով [16, 104]: Գ. Ջահուկյանը իմաստային
այս խմբի բառերը ներառել է վաղնջահայերենի բառապաշարի՝ մշակութային
առումով համեմատաբար չեզոք շերտում՝ կարևորելով դրանց դերը տվյալ լեզվով խոսող հասարակության բնական պայմանները և հասկացությունների
ընդհանուր շրջանակը որոշելու հարցում [13, 257]:
Արցախյան բանահյուսությունը մեզ հետաքրքրող դարձվածախմբի քննության մեծ հնարավորություն է տալիս, և բացահայտվում են հետաքրքիր
փաստեր:
Ղարաբաղի բարբառում ունենք ճըկատէն կյիրվա̈ ծը ճինջվիլ չի (ի վերուստ
սահմանվածը արհեստականորեն հնարավոր չէ վերացնել [15, 334]) 1 դարձվածքը, որը կապվում է սրբապաշտական ավանդության հետ [14, 249]: Ըստ այդ
ավանդության՝ ճերմակ մորուքավոր սուրբը հայտնվում է երեխայի ծննդյան
պահին և գրում ճակատին, թե ինչ է սպասվում նրան: Եվ երբ ճակատի այդ
գիրն ունեցող երիտասարդն իր ամուսնության օրը մեռնում է հորդառատ
անձրևից, ինչպես վկայել էր սուրբը, ժողովրդի մտածողության մեջ ամրագրվում է այն համոզումը, որ «ճակատի գիրը» ոչ միայն մարդիկ, այլև սրբերը
չեն կարող խափանել: Ճըկատէն կյիրիլ-ը ևս նույն բովանդակությամբ է բացատրվում:
Դեռևս հեռու անցյալում արցախցին աստվածացրել է ամբողջ բնությունը,
ունեցել բազմազան պաշտամունքներ ու հավատալիքներ: Տարածված է եղել
ծառերի մեծարանքը, և մեղք է համարվել դրանց վնասելը: Հավատում էին, թե
ծառերն իրենք էլ վնասողին պատժելու կարողություն ունեին [1, 53]: Տնջրի
ծառի պաշտամունքի մասին ավանդությունը [14, 250] պատմում է մի կնոջ՝
ծառին հասցրած վնասի մասին, որից հետո մարդիկ անիծելիս ասում են.
«Սուսանաց ուջաղէն օյնը կըլօ̈ խըտ կյա»: Կրճատման հետևանքով ստացվել են
օյինը կըլօ̈ խը կյա̈ լ, կըլխէն օյին կյա̈ լ դարձվածքները:
Հնագույն մի ավանդազրույց պատմում էր, որ մեռնելուց հետո մարդու
աչքերը բաց էին մնում և փակվում էին միայն մի բուռ հողով կշռելուց հետո
[10, 75]: Այստեղից էլ՝ մարթին աշկը մին հափուռ վըէղը կըքուշտըցընէ
դարձվածքը, որը մարդուն բնորոշ ագահությունն է մատնանշում:
Որպես դարձվածքների ծագման աղբյուր՝ հետաքրքրական են հավատալիքները, սովորույթներն ու ավանդույթները, որոնցից շատերը վաղնջական ծագում ունեն, բայց և այնպես շարունակում են իրենց գոյությունը դարձվածքների
մեջ: Փոխվում են ժողովրդի կենցաղավարության ձևերը, բնության և աշխարհի
մասին ունեցած պատկերացումները, բայց լեզուն շարունակում է պահպանել
Դարձվածների նշանակությունները տրվում են ըստ Ա. Սարգսյանի, Շ. Մինասյանի
«Ղարաբաղի բարբառի դարձվածաբանական բառարան»-ի:
1
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Ղարաբաղի բարբառի մի շարք սոմատիկ դարձվածքների ծագման….
նախկին ըմբռնումներն արդեն դարձվածքներում [4, 75]:
Արցախցին իր խոսքում հաճախ է գործածում կըլխավը շօռ տալ/
շըռտըշօռտու անէլ/պըտըպատ անէլ դարձվածքը, որը «մեկի նկատմամբ
արտակարգ հոգատար լինել, անմնացորդ նվիրվել, պաշտել» իմաստն է
խորհրդանշում: Մեր նախնիների պատկերացումների և մտածողության մեջ
մեծ տեղ են ունեցել տիեզերքի մասին ըմբռնումները [5, 24-25]: Ըստ այդ պատկերացումների՝ շրջանը (գունդը) կապվում է ամբողջի, համայնականի, աստվածայինի հետ: Շրջան գծելն ու կատարելը ունեին հատուկ հմայական ուժ:
Փակվող շրջանը կապվում է աշխարհի կատարելության, ամբողջականության
ու անվերջության, կրակի, արևի աստվածության հետ, ունի պահպանելու, մաքրագործելու հատկանիշներ [8, 115-120]: Շրջանակը չպետք է անպայման նյութական լիներ, այլ կարող էր արվել գործողությամբ, ընդ որում՝ եռակի (գլխավերևում երեք անգամ շրջագիծ շարժումը՝ չար ուժերից պաշտպանելու համար,
եռաշրջան եկեղեցու շուրջը՝ զանազան ծիսակատարությունների ժամանակ,
օդում երեք անգամ շրջան գծելը՝ պաշտպանիչ օղակ ստեղծելով կորած տնային
կենդանիների համար [7, 61-62]): Ստացական հոդ ստանալով՝ դարձվածքը մի
դեպքում գործածվում է որպես օրհնանք՝ կըլխավը(տ) շօռ տամ, որ նշանակում
է «չարից փրկեմ քեզ», և մի դեպքում էլ՝ որպես անեծք՝ կըլխավըս շօռ տա(ս):
Մեծ հավատը մոգական հնարների նկատմամբ արտահայտվում էր հմայական աղոթքներով ու գործողություններով: Կորած տնային կենդանիներին
փնտրելիս գայլի երախը «կապում էին»՝ պարանով օդում եռաշրջան գծելով և
այդպիսով կենդանուն վերցնելով պաշտպանիչ շրջանի մեջ, որից ներս չէր կարող թափանցել գայլը: Այս մեկնաբանությունն է ընկած կյու̈ լին պէրանը կապէլ
դարձվածքի ծագման հիմքում: Այլ իմաստով այն ունի նաև չարը ոչնչացնելու,
վատ արարքը կանխելու նշանակություն:
Շատ ժողովուրդների նման հայերն էլ ունեին կենդանիների պաշտամունք,
հավատացած էին, որ բոլոր կենդանիներն ու բույսերը լեզու ունեին և կարող
էին խոսել [6, 173]: Մարդկանց վերագրվում էին կենդանիների հատկանիշները,
նրանց բնավորության գծերը: Այսպես՝ հնուց օձը համարվել է իմաստության
(նաև բարության) խորհրդանիշ, բնության բոլոր երևույթների, բոլոր կենդանիների ու բույսերի լեզուն հասկացող էակ [5, 136]: Արցախցին գործածում է օխծէն
խըէլքը կըլխումը դարձվածքը՝ համարելով որևէ մեկին շատ հնարամիտ, խորամանկ, խելոք: Իսկ կատվու նման մաշկէն չըղնէլ (վտանգից, վնասից խուսափել
կարողանալ) դարձվածքում նկատի է առնվում այդ կենդանու համապատասխան հատկանիշը:
Տարբեր իրավիճակներում մարդիկ ապավինում էին նախապաշարմունքներին: Օրինակ՝ գայլի սիրտ ու թոքեր էին ուտեցնում այն երեխաներին, որոնք
վախկոտություն կամ տկարություն էին դրսևորում [10, 161]: Այդ հավատալիքն
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Արզումանյան Արմինե
է մնացել կյու̈ լու̈ սըէրտ կերած (համարձակ, աներկյուղ) դարձվածքի ծագման
հիմքում:
Ղարաբաղի բարբառի որոշ սոմատիկ դարձվածքներ իրենց մեջ պահպանում են հնագույն պատժամիջոցների հետքերը: «Սասնա ծռեր» էպոսի դրվագներից մեկում պատկերվում է Սասունցի Դավթի՝ հարկահանին պատժելու տեսարանը, երբ նա կտրում է հարկահանի շրթունքները, ատամները հանում և
շարում ճակատին: Սա միակ հատվածն է էպոսում, որտեղ արտասովոր դաժանություն է ցուցաբերվում, և խախտվում է գեղարվեստական չափը [9, 123]: Ժողովրդի մեջ արմատացած այս պատկերն իր լեզվական արտահայտությունն է
գտել կըռքընէն ճըկատէն շարել (սաստիկ ծեծել) դարձվածքում:
Հեթանոսական Հայաստանում խստագույն պատժամիջոցներից մեկն էր
մեղսագործի մարմինը, հատկապես գլուխը անշարժ ցցին կապելը: Այդ վիճակում ժամերով հատուկ սարքով ջուր էին մաղում կամ կաթեցնում գլխին, որից
մարդը մեռնում էր [12, 69]: Բարբառում կըլխէն ճու̈ ր մաղէլ դարձվածքն այդ
պատժամիջոցի հետքերն է պահպանել՝ գործածվելով «հուսախաբ անել, եռանդը կոտրել» իմաստով:
Նմանատիպ հիմք ունեն նաև սըէպէրը փօրը նի ածէլ, աշկը հանէլ, լու̈ զու̈ ն
խըզյըտակավը տու̈ ս օնէլ, կըլխէն արկանք/աղուն աղալ դարձվածքները:
Հնում մարդիկ հավատում էին, որ ոմանք «չար աչք» ունեն, և «եթե նրանք
հավանում են մի բան և կամ նախանձում են, իսկույն աչքով են տալիս, և իրը
իսկույն ևեթ տրաքում է» [6, 190]: Այս հավատալիքի անդրադարձն են Ղարաբաղի բարբառի աշկավ տալ, աշկ նի կյա̈ լ, աշկը տրաքել, չար աշկ, չար աշկավ
յէշիլ, չար աշկ նի կյա̈ լ, ինչպես նաև՝ հակադարձ պարի աշկ, պարի աշկավ յէշիլ
դարձվածքները:
Մեծ կարևորություն էր տրվում նաև «մարմնախաղերին»: Աչի հափուռը
քօր կյա̈ լ, ծէխի հափուռը քօր կյա̈ լ դարձվածքներում այն կրոնական հավատալիքն է, ըստ որի «եթե աջ ձեռքը քոր գա, փող կստանա, իսկ եթե ձախը քոր գա,
փող կծախսի» [6, 191]: Պըրըվատըէղը քոր կյա̈ լ-ը բարու նախանշան էր, ուրախ
լուր կամ նվերի ակնկալիք, երբ քոր է գալիս վերին շրթնամասը՝ քթի ուղղությամբ [11, 185]: Աշկը խաղալ-ը աջ կամ ձախ աչքի մարմնախաղի՝ հաջողության կամ ձախորդության իմաստի արտահայտությունն է [6, 241]: Աշկը հըղէ
քյինիլ/ըղնէլ (աչքը առանց թարթելու և առանց մի բանի նայելու սառած մնալ)
դարձվածքը ցանկալի անձի գալստյան նախագուշակության նշանի իմաստն է
բովանդակում:
Անգուճը կանչի, անգուճը կանչիլ, անգուճը ծուվվալ դարձվածքներն էլ ժողովրդական այն հավատալիքն են արտացոլում, թե երբ մեկի անունը ուրիշները տալիս են, ականջում զնգոց է լսվում [6, 241]:
Աչի վըէննանը յըրա յըէր կէնալ դարձվածքը կրոնական այն պատկերա– 11 –

Ղարաբաղի բարբառի մի շարք սոմատիկ դարձվածքների ծագման….
ցումն է պահպանում, որ հրեշտակները լինում են մարդկանց աջ կողմում և
մղում նրանց բարի գործերի [4, 77]: Իսկ ծէխէ վըէննանը յըրա յըէր կէնալ դարձվածքը գալիս է ժողովրդական այն հավատքից, թե սատանան շրջում է մարդկանց ձախ կողմից և գայթակղեցնում [4, 78]:
Ծըէրքը ծանդըր դարձվածքը գալիս է ժողովրդական այն հավատալիքից, թե
որոշ դեպքերում մարդկանց գալուստը կամ գործելակերպը ձախորդություն է
բերում: Եվ հակառակը՝ ծըէրքը թիթըէվ-ը խորհրդանշում է իր գալուստով կամ
գործելակերպով հաջողություն բերող մարդուն:
Ժողովրդական հավատքի մասն էր կազմում լույսի պաշտամունքը: Լույսն
ընկալվում էր որպես գերագույն բարիք, միակ տեր աստված [1, 39] և ուրախություն էր նշանակում: Կան մի շարք արտահայտություններ, որոնցում լույսը
նույնացվում էր բարու և երջանկության հետ [7, 54]: Աշկը լու̈ ս(ի), աշկը լու̈ սում
կէնա դարձվածքները բարեմաղթության արտահայտություններ են՝ ուրախալի
առիթով շնորհավորելիս կամ բարի լուր հաղորդելիս:
Ըստ արցախցու հնագույն պատկերացումների՝ բնությունը լի է չար ոգիներով կամ քաշկերով [7, 63], որոնցից պաշտպանվելու համար զանազան հնարքների ու միջոցների էին դիմում: Սադանէն անգուճը խուլյ արտահայտությունը
ասվում է այն ժամանակ, երբ հիշում են մի լավ բան և երկյուղ կրում դրա խափանվելուց: Իսկ սադանէն վըէննը կօտըրէլ նշանակում է «սկսած գործի բնույթը
փոխել, որպեսզի չար ոգին էլ հետը գնա»:
Արցախցու կյանքում սրբագործված սովորություններից է հյուրասիրությունը: Ըստ հին սովորույթի՝ հարգանքի նշան էր համարվում մեծերի, հյուրերի
ոտքերը լվանալը [7, 42], որի իմացությամբ մեկնաբանվում է վըէննէրը լըվանալ,
ճու̈ րը խըմէլ կամ վըէննէրը ճու̈ ր անէլ, խըմէլ (մեկին շատ երախտապարտ
լինել՝ պաշտել) դարձվածքների իմաստը:
Մազյէրը ու̈ րու̈ ր խառնէլ/մազյ թաղէլ (ընկերանալ, մտերմանալ) դարձվածքը հաղորդում է մեր նախնիների՝ գլուխներն իրար մոտեցնելով մազերը խճճելու սովորությունը, որը ստիպում է նրանց երկար ժամանակ այդ դիրքով մնալու
և մտերմանալու: Կամ իրար սիրող մարդիկ թաղում էին գլխից պոկած մազերը՝
ի նշան երկարատև մտերմության՝ կապելով այն մազի երկարակեցության հետ
[11, 292]:
Կանացի ամոթխածության և ամաչկոտության իմաստն է խորհրդանշում
է
քը թը կա̈ լա̈ ծ թա̈ զզա̈ հարթնը դարձվածքը, որը նորապսակ կնոջ՝ բաց երեսով
տղամարդկանց չերևալու սովորության [7, 40] արձանագրությունն է:
Արցախցու աշխատասիրության մասին է խոսում ծօյնը կըրկատած
դարձվածքը: Ըստ սովորության՝ այգեգործի տաբատի ծնկները նույն կտորով
կարկատում էին հագնելուց առաջ, որպեսզի հաճախակի չոքելուց շուտ
չմաշվեն [11, 337]:
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Արզումանյան Արմինե
Հիմնվելով իր կենսափորձի տվյալների վրա՝ մարդը փորձում է բացահայտել ու ճանաչել իր օրգանիզմում կատարվող երևույթները: Դրանք ոչ գիտական
կարող են լինել, պարզունակ, բայց սերունդների համար կարևոր են իբրև ճանաչողության բանաձևեր:
Անցյալում մարդը չէր սահմանզատում կրծքավանդակն ու փորը, և կարծում էր, թե սիրտը գտնվում է փորում: Բացի այդ, լավ ծանոթ չլինելով ստամոքս օրգանին, նա ստամոքսի գործառույթները վերագրում էր սրտին: Սրտի և
ստամոքսի շփոթությունից էլ ծագել է սրտի և փորի նույնացումը, որի հետևանքով փորին վերագրվել են սրտի հատկանիշներ (մարդու ներքինը, ներքին դիտավորությունը), և ընդհակառակը: Սրա լեզվական ապացույցներն են փօրը
ղաժավ լիգյը (նախանձ, չարակամ), փօրը յըէր չօնէլ (նախանձել), փօրումը
այբու պատառ չինիլ, սըէրտը թափէլ/յըէտ տալ (փսխել), սըէրտը քյինիլ (սաստիկ
սոված լինել), մուրազը փօրումը մընալ/թօղ(ն)էլ (իղձը անկատար մնալ/թողնել)
և այլ դարձվածքներ [15, 52]:
Դեռևս հնադարյան ժամանակներում հոտոտելիքի գործառությունը մարդու համար կենսական մեծ նշանակություն է ունեցել: Դա օգնում էր կողմնորոշվելու տեղանքում, խուսափելու վտանգներից կամ ճիշտ որոշելու որսի
տեղը: Վաղ հեթանոսության շրջանում հոտոտելով նաև գուշակություններ են
արել: Արցախում տարբեր խաղերի ժամանակ հոտոտելով գուշակում էին ձեռքերում պահված իրերը [11, 295]: Այս սովորության վերապրուկներից է
հափըռան վըէտ օնէլ դարձվածքը:
Ծըէրք տալ բազմիմաստ դարձվածքն իր «ձեռնտու՝ շահավետ լինել»
նախնական իմաստով կապվում է մի սովորության հետ, ըստ որի՝ առևտրի
ժամանակ ձեռքը գնողի ձեռքի մեջ դնելը համաձայնության նշան էր համարվում [2, 152]:
Ճակատը պէնդ (համառ, տոկուն) դարձվածքը գալիս է Անդրկովկասի
ժողովուրդների մոտ շատ ընդունված խոյերի կռվից, որոնք մենամարտելիս
ճակատ-ճակատի էին բախվում [4, 78]:
Կըռքավը տալ «մեկին՝ մի բան փորձելով՝ ծանրութեթև անելով՝ ճանաչել»
ծագում է հայերի մեջ շատ տարածված ձվակռիվներից, երբ ձվի ամրությունը
նախապես իմանալու համար այն խփում էին ատամներին [4, 83]:
Լու̈ զու̈ ածէլ/լու̈ զու̈ տու̈ ս օնէլ (աղաչել) դարձվածքի ծագումը բացահայտվում է ժողովրդի մեջ տարածված այն հավատալիքով, թե երբ մարդկանց մեջ
օձը հանում է լեզուն և տարուբերում, նշանակում է՝ աղաչում է, որ իրեն
չսպանեն [4, 84]:
Ղարաբաղի բարբառի սոմատիկ դարձվածքների ծագման տարբեր աղբյուրների քննությունը ցույց է տալիս, որ դրանք իրենց հիմքերով կապված են
լեզվի զարգացման վաղնջական շրջանի հետ:
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Ղարաբաղի բարբառի մի շարք սոմատիկ դարձվածքների ծագման….
Փաստ է, որ Ղարաբաղի բարբառի սոմատիկ դարձվածքները արցախցու
աշխարհաճանաչողությանն ու մշակութաստեղծ գործունեությանը հետևելու
կարևոր տեղեկանքներ են: Դրանք արցախցու կենսագրության լեզվական ծածկագրերն են, որոնցից յուրաքանչյուրն իրականության փաստագրում է, բայց
նաև վարքագծի ուղեցույց: Դրանցից յուրաքանչյուրով ճանաչելի են դառնում
արցախցու փաստացի կեցությունը և այդ կեցությամբ ձևավորված արժեհամակարգը:
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Արզումանյան Արմինե

КУЛЬТУРНЫЕ ОСНОВЫ СОМАТИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
КАРАБАХСКОГО ДИАЛЕКТА

Арзуманян Армине
Резюме

Ключевые слова: языковое мышление, соматические фразеологизмы,
карабахский диалект, народные верования, обычай, внеязыковые реалии
В основе происхождения соматических фразеологизмов лежат представления о физических, духовных и интеллектуальных данных человека. Этим обусловлен тот факт, что фразеологизмы с наименованиями частей человеческого
тела составляют значительный пласт в языке. Во фразеологическом фонде
карабахского диалекта эти единицы имеют довольно частое применение и
отражают языковое мышление и философию данного народа. В статью включена
группа соматических фразеологизмов, источниками происхождения которых
являются фольклор, национальные верования и народные представления. Их
содержание объясняется также жизненным опытом народа и своеобразием
восприятия окружающего мира.
Такие фразеологизмы представляют большую ценность в раскрытии языковой картины мира народа-носителя языка, его национальной культуры, традиций и менталитета. Изучение соматических фразеологизмов как лингвокультурологических единиц способствует расшифровке закодированных в них
культурных смыслов и выявлению их связи с национально-культурными традициями и стереотипами.
Обзор разных источников происхождения соматических фразеологизмов
карабахского диалекта доказывает их связь с ранними стадиями развития языка.
Следовательно, эти фразеологические единицы являются лучшими первоисточниками для ознакомления с жизнью народа, его культурой и ценностными категориями.
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Ղարաբաղի բարբառի մի շարք սոմատիկ դարձվածքների ծագման….

CULTURAL BACKGROUND OF SOME SOMATIC PHRASEOLOGICAL UNITS OF
KARABAKH DIALECT

Arzumanyan Armine
Summary

Key words: linguistic thinking, somatic phraseological units, Karabakh dialect,
national beliefs, custom, extralinguistic realities
The basis of somatic phraseological units are human ideas about his physical,
spiritual and mentality self. This is connected with the fact body idioms are
numerous. These phraseological units are frequent in the Karabakh dialect lexicon
and reflect the linguistic thinking and language philosophy of Karabakh people. The
article reviews a group of somatic phraseological units originated from the folklore,
national beliefs and ethnic interpretation. Life experience and world perception of
people is another explanation of the content of these phraseological units.
The somatic phraseologial units are of great interest. They reveal how a person
relates with the world. The consideration of phraseological units as cultural and
linguistic signs allows us to decode the inherent cultural meanings and reveal their
link with ethnic traditions and stereotypes.
A review of origin of somatic phraseological units in Karabakh dialect reveals
their connection with the early stages of language development. Thus, these
phraseological units are the most efficient source for finding out about the cognitive
processes of history, culture and value system of Karabakh people.
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Բաղրամյան Գոհար

ՏԵՔՍՏԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ
ՈՃԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔԸ
Բաղրամյան Գոհար
Հանգուցային բառեր՝ տեքստի կառուցվածք, տեքստի կառուցման ոճական
հնար, կառուցվածքային գործառույթ, ոճական գործառույթ, բովանդակային
պլան, արտահայտության պլան

Տեքստի կառուցվածքային հիմնական բաղադրամասերի վերաբերյալ մինչ
այժմ կատարված գիտական-լեզվաբանական ուսումնասիրությունները հիմնականում սահմանագծվել են նրա կառուցվածքի հետ կապված հիմնահարցերի քննության շրջանակներում, որոնցում այդ բաղադրամասերը դիտարկվում
են որպես տեքստի կառուցվածքի մաս հանդիսացող միավորներ: Կառուցվածքային բաղադրամասերի ոճական առանձնահատկությունների վերաբերյալ
մասնակի ուսունասիրություններ, իհարկե, կատարվել են, սակայն այդ բաղադրամասերի ոճական արժեքի վերաբերյալ ժամանակակից մեկնությունները
սպառիչ չեն, քանի որ նշված հիմնախնդիրը վերլուծվում և գնահատվում է հիմնականում տեքստի մակարդակում գործառնող ոճական հնարների դիտարկումով: Սույն ուսումնասիրությամբ կառուցվածքային այդ բաղադրամասերի ոճական արժեքը փորձել ենք քննել գեղարվեստական տեքստի կառուցման համատեքստում, վերհանել նրա բովանդակությունն ու հիմնական գաղափարն արտահայտելու համար այդ բաղադրամասերի ունեցած ոճական նշանակությունը, ոճական կիրառությունները, բացահայտել նրանց փոխկապակցվածությունն ինչպես միմյանց, այնպես էլ ամբողջ տեքստի կառուցվածքի հետ: Փորձել ենք նաև տեքստի կառուցվածքային հիմնական բաղադրամասերի ոճական
արժեքը քննել գործառութային մակարդակում՝ այդ բաղադրամասերի կառուցվածքային-ոճական գործառնության դիտանկյունով, որն էլ վերջիններս
որպես տեքստային ոճական հնար դիտարկելու հիմքն է: Այս իրողություններն
ուսումնասիրելու համար որպես լեզվանյութ ընտրել ենք Ավետիք Իսահակյանի ստեղծագործությունները:
Տեքստի ոճաբանության մեջ ոճն ուսումնասիրող տեքստակենտրոն ուղղությունն այն քննում է որպես համակարգային-կառուցվածքային «ձևվածք»,
այսինքն՝ «տեքստի կառուցվածքի առումով, որն ունի գործառութային բնույթ»
[8, 6]: Ընդ որում՝ ոճը դիտարկվում է «հաղորդակցման գործընթացից դուրս,
իսկ տեքստի կառուցվածքային միավորների ոճական գործառույթը՝ որպես
տեքստի առանձնահատկություն» [8, 6-7]: Այսինքն՝ ոճն ուսումնասիրվում է
հաղորդակցական գործընթացից դուրս և պայմանավորվում է տեքստի կառուցվածքի գործառութային բնույթով ու նրա կառուցվածքային միավորների ոճական գործառնության առանձնահատկությամբ: Ընդհանուր առմամբ՝ տեքստի
մակարդակում կառուցվածքի «հիմնական հատկանիշներն են ամբողջականությունը և կապակցվածությունը» [9, 56]:
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Տեքստի կառուցվածքային բաղադրամասերի ոճական արժեքը
«Տեքստի կառուցվածքը որոշվում է տեքստի միավորների ներքին կազմակերպման առանձնահատություններով և ամբողջական հաղորդման (տեքստի)
շրջանակներում այդ միավորների փոխկապակցվածության օրինաչափություններով (տեքստ – կառուցվածքային ամբողջություն)» [5, 12]: Իսկ Վ. Վ. Օդինցովը
տեքստի կառուցվածքը քննելիս ընդգծում է նրա բովանդակության և ձևի
կարգերի փոխկապակցվածությունը և «տեքստի կառուցվածք» հասկացության
մեջ ներառում հենց տեքստին բնորոշ կարգեր՝ թեմա, գաղափար, նյութ, սյուժե,
կոմպոզիցիա, հնար [7, 246]: Ն. Ս. Բոլոտնովայի դիտարկմամբ՝ «տեսքտի կառուցվածքն արտահայտում է ոչ միայն նրա բովանդակությունը, այլ նաև արտացոլում է տեքստի ձևի և բովանդակության պլանների տարրերը» [4, 231]:
Լեզվաբանության մեջ ինչպես «տեքստի կառուցվածք» հասկացությունը
բնորոշելու, այնպես էլ տեքստը կառուցվածքային մասերի բաժանելու միասնական տեսակետ չկա: Գոյություն ունեն տեքստը կառուցվածքային մասնատման
ենթարկելու տարբեր տեսանկյուններ, որն էլ պայմանավորում է համապատասխանաբար՝ տեսքտ կառուցող մասերի, բաղադրիչների կամ միավորների
անմիատարրությունը: Բովանդակային-թեմատիկ տեսանկյունով՝ որպես
տեքստի հիմնական կառուցվածքային բաղադրամասեր առանձնացվում են ներածական (ներածություն, առաջաբան, նախաբան, սկզբնամաս), բուն և եզրափակիչ (վերջաբան, վերջնամաս) մասերը: Այսինքն՝ վերջիններս տեսքտի բովանդակության բաղադրամասեր են, որոնք միավորվում են գեղարվեստական
տեսքտի ընդհանուր թեմայով: Ըստ Ի. Գալպերինի՝ տեքստի կառուցվածքային
այս բաղադրամասերը հատկանշվում են ընտրովի բնույթով, ամբողջական
տեքստից որոշակի ինքնուրույնությամբ, այսուհանդերձ`«միաժամանակ սերտորեն կապվում են նրա հետ» [6, 58]: Հենց այս ընտրովի բնույթն ու ինքնուրույնությունն են տեքստի կառուցվածքային սույն բաղադրամասերը ոճական նկատառումներով, այն է՝ ոճական նշանակությամբ՝ որպես տեքստի կառուցման
ոճական հնար կիրառելու հնարավորություն տալիս:
Ինչպես նշում է Ն. Ս. Վալգինան՝ տեքստի իմաստաբանական, քերականական և կոմպոզիցիոն կառուցվածքի հետ սերտորեն կապված են նրա ոճական և
ոճաբանական առանձնահատկությունները [5, 13]: Այսինքն՝ ինչպես ամբողջական տեքստի կառուցվածքը կարող է կապվել ոճական առանձնահատկությունների հետ, այնպես էլ՝ տեքստի կառուցվածքի մեջ մտնող առանձին մասերը,
տվյալ դեպքում՝ կառուցվածքային հիմնական բաղադրամասերը կիրառության
իրենց հնարավորություններով և եղանակներով կարող են ձեռք բերել ոճական
նշանակություն, միաժամանակ՝ կատարելով ոճական և կառուցվածքային գործառույթներ, դրանով իսկ՝ ոճական առանձնահատկություններ հաղորդելով
ամբողջական տեքստին ու նրա կառուցվածքին: Մյուս կողմից՝ տեքստի կառուցվածքային բաղադրամասերի կիրառության եղանակներն ու ոճական-արտահայտչական հնարավորությունները, ոճական և կառուցվածքային գործա– 18 –
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ռույթները պայմանավորվում են տեքստի կառուցվածքով, քանի որ տեքստի
կառուցվածքը կարող է նպաստել առանձին բաղադրամասերի՝ ոճական արժեքով գործառելուն, իսկ վերջիններիս ոճական կիրառությունները՝ տեքստի կառուցվածքային, մասնավորապես՝ բովանդակային-թեմատիկ ամբողջականությունն ապահովելուն: Այս առումով՝ տեքստի կառուցվածքային հիմնական բաղադրամասերը դիտարկվում են որպես տեքստի կառուցվածքային ամբողջականությունն ապահովող ոճական հնարներ:
«Խոսքային յուրաքանչյուր բաղադրիչ՝ հնչյուն, բառ, բառակապակցություն,
նախադասության տարբեր կիրառություններում կարող է հանդես գալ
որոշակի հուզական, արտահայտչական երանգավորմամբ և ունենալ ոճական
համապատասխան արժեք» [1, 47]: Նույն սկզբունքով՝ տեքստի կառուցվածքում
նրա կառուցվածքային բաղադրամասերը կարող են հանդես գալ ոչ միայն
որպես տեքստի սոսկ կառուցվածքային միավոր, բաղադրատարր, այլ նաև
որպես հեղինակի վերաբերմունքը, դիրքորոշումը, հեղինակային դիտավորությունը, հաղորդվող միտքը, գաղափարը, իմաստն արտահայտելու կամ քողարկելու միջոց՝ ստանալով կամ ձեռք բերելով ոճական արժեք և իրականացնելով
տեքստին արտահայտության պլանում գեղարվեստական հագեցվածություն և
ոճական առանձնահատկություններ հաղորդելու, տեքստի բովանդակությունը
ոճական նշանակությամբ արտահայտելու և ոճական տարաբնույթ այլ նրբիմաստներ արտահայտելու գործառույթ: Այսինքն՝ տեքստի կառուցվածքային
այս բաղադրամասերը կարող են գործառել ոչ միայն իրենց բուն՝ կառուցվածքային նշանակությամբ, այլ նաև արտահայտչական, գեղագիտական գործառույթով:
Բնական է, որ այս կամ այն գրական-գեղարվեստական ստեղծագործության
կառուցվածքային տիրույթը մնում է ընթերցողի հետաքրքրության շրջանակներից դուրս, քանի որ նրա նախնական վերաբերմունքը, հետաքրքրությունն
ուղղվում է տվյալ ստեղծագործության բովանդակությունը, բուն գաղափարը,
հիմնական թեման բացահայտելուն, հասկանալուն, որին մեծապես նպաստում
է հեղինակային որոշակի միջամտությունը, այն է՝ տվյալ ստեղծագործության
միջոցով հաղորդվող միտքը, գաղափարը ընթերցողին հրամցնելու համար անհրաժեշտ միջոցների, հնարների ընտրությունն ու կիրառումը: Տեքստի կառուցվածքային բաղադրամասերի նպատակադիր կիրառությունը կարող է ապահովել տեսքտի բովանդակության արտահայտման որոշակի ձև, տեքստը դարձնել
ոճաբանորեն տարողունակ, որով էլ այդ բաղադրամասերը կարող են ստանալ
ոճական արժևորում: Նշված իրողությունները փորձենք քննել առավել հանգամանորեն: Այսպես՝ տեքստի ներածական մասի նպատակադիր ոճական կիրառության դիմել է նաև Ավ. Իսահակայանը: Նա իր չափածո ստեղծագործություններից մեկը կառուցում է ընկալման առումով երկիմաստ «Ես ծերացա…»
սկզբնամասով, որն իր հետագա ծավալումն ու երկիմաստության բացա– 19 –

Տեքստի կառուցվածքային բաղադրամասերի ոճական արժեքը
հայտումն ստանում է բանաստեղծության հետագա շարադրանքում: Բանաստեղծը պատկերում է այն իրողությունները, որոնք հանգեցրել են ծերության
զգացման.
Ես ծերացա… մի՛ զարմանար, Մի՛ զարմանար… մտքով արդեն
Որ ես թեև դեռահաս, Ես մեր կյանքը ապրեցի.
Թեև դեմքըն իմ վշտահար Ցնորքներում, որպես կյանքում,
Նոր է գգվում աղվամազ: Ես կռվեցի, սիրեցի:
Ըստ Ի. Գալպերինի որպես տեքստի մաս՝ վերջաբանը, եզրափակիչ մասն
առանձնանում է հիմնավորող գործառույթով [6, 62]: Հիմնավորման նման
գործառույթ է կատարում նաև քննվող ստեղծագործության եզրափակիչ մասը,
քանի որ «Ես ծերացա…» սկզբնամասը պատճառաբանվում և հիմնավորվում է
բանաստեղծական տեքստի վերջնամասում, որով նաև բացահայտվում է նրա
երկիմաստությունը, իսկ այս իրողությունները տեքստի սկզբնամասն ու վերջնամասը բովանդակային պլանում փոխկապակցում են ինչպես միմյանց, այնպես էլ բուն տեքստի հետ.
Եվ ցնորքում ի՜նչ տագնապով
Ես կյանքն էի ընդգրկում.
Եվ գրկեցի. ի՞նչ – արյան ծով,
Լոկ գոյության մաքառում [2, 8-9]:
Ինչպես տեսնում ենք, բանաստեղծության բովանդակությունն ամփոփվում
է ինչպես սկզբնամասի, այնպես էլ վերջնամասի մեջ՝ ամբողջ տեքստին հաղորդելով ոճական արտահայտչականություն, քանի որ ընթերցողը սպասելի բովանդակության, այն է՝ ծերացման վերաբերյալ հեղինակային մտորումների
փոխարեն՝ ականատես է լինում այն պատճառների վերհանմանը, որոնք ընկած են ծերացման հեղինակային զգացումի հիմքում: Այսինքն՝ «Ես ծերացա…»
սկզբնամասն ունի նաև փոխաբերական նշանակություն, քանի որ հեղինակը
կենսաբանական ծերացում չի պատկերում, այլ իր մտորումներն ու դրանցով
պայմանավորված՝ ծերացման սեփական զգացումը:
Ավ. Իսահակյանը տեքստի վերջնամասի ոճական արժեքով կիրառության
դիմում է նաև իր մեկ այլ բանաստեղծության մեջ, որտեղ տեքստի ընդհանուր
իմաստն արտահայտվում է վերջնամասում, և վերջինս գործառնում է ոչ միայն
որպես տեքստի կառուցվածքային մաս, այլև դառնում է փոխաբերական պատկերներով նկարագրվող հեղինակի ապրումները բացահայտող, դրանք առավել
խորությամբ պատկերող, հեղինակին ապրումակցելու հանգեցնող ոճական
հնար և բացահայտում բուն տեքստի այլաբանությունը՝ այս կերպ փոխկապակցվելով բուն տեքստին: Այսինքն՝ կառուցվածքային բաղադրամասն օժտվում է միաժամանակ և՛ կառուցվածքային, և՛ ոճական գործառույթներով,
որոնք փոխպայմանավորվող իրողություններ են, քանի որ ոճական գործառույթով կիրառությունը նպաստում է բանաստեղծական տեքստի կառուցմանն ու
նրա կառուցվածքային ամբողջականությունն ստեղծելուն.
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Երազ տեսա – ձեր տան առաջ Ջուր խմելու դուռըդ եկա,
Զուլալ աղբյուր կըբխեր. Պապակ էի ու ծարավ,
Ձենը մեղմիկ, քաղցրակարկաչ, Ջինջ աղբյուրը, մեկ էլ տեսա,
Չորս դին ծո՛ւփ-ծո՛ւփ ծաղկունք էր: Ցամաք կտրավ, քար դառավ:
Քնից զարթնա,– սիրտս էր տրտում.
Ա՜խ, էս շա՜տ վատ երազ է.–
Ծարավն՝ ես եմ, աղբյուրը՝ դուն.
Սերդ ինձ համար ցամաքել է [2, 25-26]:
Ինչպես տեսնում ենք՝ բանաստեղծական տեքստն ավարտվում է ընթերցողի համար անսպասելի, բայց բուն տեքստում այլաբանությամբ արտահայտված
գաղափարը վեր հանող հեղինակային բացահայտումով, որը տեքստին յուրօրինակ արտահայտչականություն է հաղորդում, ընթերցողի ուշադրությունը
սևեռում այն հիմնական իրողությունների վրա, որոնք նրա զգացմունքները,
անհագ սիրուց ծնված ապրումների խորությունը արտահայտելու միջոց են
դառնում:
Մեկ այլ ստեղծագործության մեջ հեղինակը տեքստի վերջնամասում ընթերցողին ուղղորդում է բուն տեքստում ծավալվող՝ հեղինակի և արևի երկխոսությանը, որում հարցադրումների միջոցով վերհանվում են կյանքի իմաստի,
նպատակի, աշխարհի արարման փիլիսոփայական համընդհանուր հիմնահարցեր, որոնք այդպես էլ մնում են անպատասխան.
Արարչագործ աստղի առաջ «Ո՜ւր ես վանում մեզ երկրի հետ,
Վըշտոտ սիրտըս բացեցի. Ի՞նչն է կյանքի նըպատակ.
Հավերժության աչքի առաջ Ի՞նչ ես կապել մեզ նյութի հետ,
Անհույս ու խոր լացեցի.– Դարձրել մահին հըպատակ»…
Եվ մռայլվեց աչքն արևի. Աշխարհներ են ծնվում, մեռնում
«Ո՛վ մարդ», դարձավ ինձ ասեց. Շուրջըս անհա՛յտ, անհամա՛ր:
«Ես էլ քեզ պես մահվան գերի, Ո՞վ է ստեղծում, ո՞վ է քանդում,
Խարխափում եմ մըթի մեջ. Ինչո՞ւ համար, ո՞ւմ համար.–
Հարցիս չըկա պատասխան.
Անթիվ դարե՜ր, կուգա՛ն, կերթա՛ն,
Հարցիդ չի գա պատասխան»… [2, 103-104]:
Բանաստեղծական այս տեքստում բացակայում է սպասելի վերջաբանը՝
հեղինակային հետևություններով, հարցադրումների հանգուցալուծումով, որն
էլ ընթերցողին ինքնուրույն հետևություններ կատարելու, այդ հարցերի շուրջ
մտորելու և խորհելու տեղիք է տալիս: Վերջաբանի բացթողման տեքստային
ոճական այս հնարն առաջացնում է ընթերցողի հետաքրքրությունը՝ մահվան
անխուսափելիության գիտակցումով՝ կյանքի իմաստի, նպատակի, աշխարհի
արարման, կյանքի և աշխարհի անցողիկության հավերժական հարցերի նկատմամբ, դրանց համար պատասխաններ որոնելու խնդիր առաջադրում և խոհափիլիսոփայական մտորումների հանգեցնում: Սրանով իսկ՝ ընթերցողը
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հայտնվում է երկխոսության և անպատասխան թողնված վիճելի հարցադրումների տիրույթում: Ընդ որում՝ վերջաբանի բացակայությամբ՝ հեղինակը փորձում է ընդգծել կյանքի՝ անցողիկի, և մահվան՝ հավերժականի համատեքստում
հավիտենական պայքարի ունայնությունը, կարևորել բուն տեքստում տրվող
հարցադրումների միջոցով արտահայտված խնդրահարույց իրողությունները և
քողարկել վերջիններիս վերաբերյալ իր քննադատական վերաբերմունքը,
թաքցնել իր գնահատականը:
Տեքստի հիմնական գաղափարն արտահայտելու, մայրական սիրո անսահմանությունը, տարիներ շարունակ իր ուժը չկորցրած մոր սերը, նվիրումը, նրա
անշահախնդիր սերն ընդգծելու, ընթերցողին այն ավելի տեսանելի դարձնելու
համար Ավ. Իսահակյանն իր «Պանդուխտ որդին» երկում ստեղծում է ոչ միայն
անսպասելի ավարտ, այլև այն զրկում է վերջաբանից՝ զերծ մնալով սեփական
եզրակացությունները ձևակերպելուց, ասվածը հանրագումարի բերելուց: Այսպես՝ տարիներ անց հայրենիք դարձած «աղքատ, փոշոտ, շվար ու մոլոր» պանդուխտին չճանաչող, նրա նկատմամբ իր սիրելիի ու մանկության ընկերոջ անտարբերությանը վերջաբանի բացակայության միջոցով հեղինակը հակադրում
է մայրական սերը: Ընդ որում`բովանդակային պլանում երկի վերջնամասը հակադրվում է բուն տեքստին, որով կերտվում է տեքստային հակադրության ոճական հնար.
Դարդը սրտիս հասա մեր տուն, տեսա ծերուկ, խեղճ մորըս.
Ասի.– Նանի՛, ճամփորդ մարդ եմ, գիշերս ինձ հյուր կընդունե՞ս:
Ա՜խ, մերի՛կ ջան… վզովս ընկավ, սըրտին գրկեց ու լացեց,–
Ա՜խ, բալա՛ ջան, ղարիբ բալա՛, էդ դո՞ւն ես… [2, 288]:
Տեքստի վերջնամասի և բուն տեքստի բովանդակային պլանում ունեցած
հակադրությունն այդ բաղադրամասերը կառուցվածքային առումով չի տարանջատում միմյանցից, քանի որ նրանք միավորվում են գեղարվեստական ստեղծագործության հիմնական գաղափարն արտահայտելու միտվածությամբ, որով
էլ պայմանավորվում է նրանց փոխկապակցվածությունն ինչպես միմյանց, այնպես էլ ամբողջ տեքստի կառուցվածքի հետ: Իսկ այդ գաղափարն ընդհանուր է
տեքստի բոլոր բաղադրամասերի կառուցվածքային միասնության, փոխկապակցվածության համատեքստում: Գեղարվեստական ստեղծագործության
հիմնական գաղափարն արտահայտելուն նպաստում է տեսքտի կառուցվածքային բաղադրամասերի, տվյալ դեպքում՝ վերջնամասի ոճական նշանակությունը: Այսինքն՝ տեքստի կառուցվածքային բաղադրամասերը միմյանց կապակցող, տեքստի կառուցվածքային ամբողջականությունն ապահովող հիմնական գաղափարի արտահայտման հիմքը նրա բաղադրամասերի, տվյալ դեպքում՝ վերջնամասի ոճական գործառույթն է և ոճական արժեքը:
Ամփոփելով վերը քննված իրողությունները՝ կարելի է փաստել, որ գեղարվեստական տեքստի կառուցվածքային բաղադրամասերի ոճական արժեքը
պայմանավորվում է գեղարվեստական երկի բուն գաղափարն ընդգծելու,
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ստեղծագործությանը հուզականություն, արտահայտչականություն հաղորդելու միջոցով ընթերցողի վրա ներգործելու, նրա ուշադրությունը որոշակի իրողության վրա սևեռելու, հետաքրքրություն առաջացնելու հեղինակի դիտավորությամբ: Տեքստի կառուցվածքային բաղադրամասերը բովանդակության և
արտահայտության պլանների միասնության և տեքստի կառուցման համատեքստում, միավորվում են իրենց հատուկ ինչպես կառուցվածքային, այնպես
էլ ոճական ընդհանուր գործառույթներով՝ գործառելով որպես տեքստի կառուցման ոճական հնար: Այսինքն՝ գեղարվեստական տեսքտի բովանդակությունն
արտահայտելիս նրանք կարող են ունենալ միաժամանակ և՛ կառուցվածքային,
և՛ ոճական նշանակություն, քանի որ հաճախ տեքստի կառուցվածքը պայմանավորվում է ոճավորման այս կամ այն նպատակով: Տեքստի կառուցվածքը
պայմանավորող հիմնական գործոնների՝ բովանդակության, թեմայի, գրական
ստեղծագործության ժանրի, հեղինակի առջև դրված խնդիրների հետ, որպես
այդպիսին, կարելի է նշել նաև տեքստի ոճավորումը՝ նրան գեղագիտական
ձևավորվածություն հաղորդելու, տեքստը ոճաբանորեն հագեցնելու անհրաժեշտությունը, որի հիմքում հեղինակային նպատակադրվածությունն է, դիտավորությունը: Այսպիսով՝ տեքստի կառուցվածքային բաղադրամասերի ոճական
արժեքով կիրառումը կամ ընտրությունը պատահական չէ, այլ պայմանավորվում է այն պահանջով, գործառույթով և նպատակով, որը տվյալ տեքստում
պետք է իրականացնի նրա կառուցվածքային այս կամ այն բաղադրամասը:
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СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ ТЕКСТА

Баграмян Гоар

Резюме

Ключевые слова: структура текста, стилистический прием конструирования
текста, структурная функция, стилистическая функция, план сообщения, план
выражения

Будучи единым в контексте текста вместе с планом выражения и сообщения
основные структурные компоненты текста соединяются структурными и
стилистическими общими функциями, являющимися стилистическим приемом
в формировании текста. На уровне текста основные структурные компоненты
придают стилистическую окраску и стилистические свойства общему тексту,
содействуя экспрессивности и выразительности передаваемой речи. Есть
определенная взаимосвязанность между общим текстом (структурой текста) и
единичным текстом (структурный компонент текста) и соответственно
взаимосвязанность между общим смыслом текста (план выражения) и
стилистическим приемом сообщения текста (план сообщения). С приложением
этих стилистических компонентов в тексте их структурной ролью обусловлена
их взаимосвязанность как между собой, так и с целой структурой текста.
Соответственно, основные структурные компоненты текста рассматриваются как
текстовые стилистические приемы, обеспечивающие структурную целостность
текста.
STYLISTIC VALUE OF THE CONSTITUENT PARTS OF A TEXT

Gohar Baghramyan

Summary

Key words: texts structure, textual categories, textural expressive means/devices
structural function, stylistic value, plain of content, plain of expression

In the structural unity of plain of content and plain of expression of a text the
constituent parts of it are united with structural and stylistic features, which function
as stylistic means in text forming process.
On the level of text the basic structural elements function with stylistic value and
give some stylistic peculiarities to the whole text featuring the impressiveness and
emotiveness of a text thus imposing special connotational overtones to it. There is a
firm interrelation between the general text structure, the constituent parts of a text
and accordingly the idea of a text (plain of content) and stylistic means of its
expression (plain of expression). The use of those constituent parts and the structural
role they have in the text presupposes not only their reciprocal interconnection, but
also obvious interrelation with the whole structural unity of a text. Thus, the
constituent parts of the text are studied as stylistic means, which make up the
structural unity of a text.
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WAYS OF EXPRESSING HATE SPEECH IN THE SOCIAL MEDIA
IN ARMENIA

Bekaryan Lilit

Key words: social media, hate speakers, intolerance, Benesch framework, inciting
to violence

Recent advances in technologies have brought us together despite our ranging
interests or different geographic locations. Social networking websites help us to
reconnect with the people we have not met since our school years and spread the
word about our achievements and updates in our personal life or employment history
and even medical records. At the same time, social networking websites have become
a great tool not only for sharing our positive moments, photos, experiences or joys
with each other but also our share of complaints, critique, discontent and even hate. If
in the past, writing and reporting news were the privilege of reporters, today an
average social media user can assume the role of a writer, commentator, publisher or
even a hate speaker.
It comes as no wonder that the creation of social media networking websites
came as backlash and back in 2007 an MIT graduate student created a parody
application of Facebook named Enemybook, which he described as an antisocial
utility disconnecting people from the so-called friends surrounding them. The
message behind this application suggested that people who add each other are not
necessarily friends and that social networking may have its darker sides. A similar site
to this was hatebook created by the Germans in 2007 providing the misanthropes
with a space to voice their dislikes and share with others who and what they hate.
Before addressing the expression of hate speech in the social media, it is useful to
study what we define as hate speech. Surprisingly enough, there is no universally
accepted definition of hate speech. The term is usually used to refer to expression that
is abusive, insulting, intimidating or harassing or which incites to violence, hatred or
discrimination against groups identified by a specific set of characteristics.
In their analysis of news website comments, Erjavec, K. and Kovaciˇc, M. P.
describe hate speech as any expression that is directed against people on the basis of
their race, ethnic, origin, religion, gender, age, physical condition, disability, sexual
orientation, political conviction, and so forth. [2, 899–920]
The Council of Europe Committee of Ministers indicates that the term “hate
speech” includes “All forms of expression which spread, incite, promote or justify
racial hatred, xenophobia, anti-Semitism or other forms of hatred based on
intolerance, including intolerance expressed by aggressive nationalism and
ethnocentrism, discrimination and hostility towards minorities, migrants and people
of immigrant origin.” [1, 20]
As we can see, in broad terms hate speech is a communication that denigrates
– 25 –

Հայ օգտատերերի ատելության խոսքի դրսևորումը….
people on the basis of their membership to particular group. It is also obvious that the
use of hate speech is unacceptable and should be prohibited both in online and offline
communication.
Hate in virtual communication can be disseminated by both individuals and
groups. Since April 2013, the Committee to Protect Freedom of Expression has been
monitoring the Armenian mass media to identify hate speech in their publications.
Overall, nine Armenian mass media outlets were monitored among them 3 TV
channels, 3 newspapers and 3 online news portals. Interestingly enough, the research
suggested that there was less hate speech disseminated by the print media as
compared to TV channels or the online media. The research also revealed that the
language of the hate speech very often comprised nicknames, words and expressions
the negative connotation of which was context-bound. It is also interesting to note
that in most cases the main disseminators of hate speech are the journalists
themselves, closely followed by politicians and government officials.
In Armenia, hate speech is prosecuted. Article 29 “Prohibition of Discrimination
in the Armenian Constitution” states “any discrimination based on sex, race, skin
color, ethnic or social origin, genetic features, language, religion, worldview, political
or any other views, belonging to a national minority, property status, birth, disability,
age, or other personal or social circumstances shall be prohibited.” [11]
As hate speech definitions are so diverse, it might become hard to gauge
sometimes whether this or that comment is just an offensive remark or an example
of hate speech. A nasty comment about an individual, for instance, is not enough
to be considered hate speech, unless it targets that person as part or a member of
that particular group. It also seems useful in this respect to consider Harvard
Professor‘s Susan Benesch’s framework for identifying hate or dangerous speech.
As we can see, Benesch names at least five variables to identify hate speech and for
a comment to be recognized as dangerous or hate speech, at least two of the
variables must be true. Among these variables, Benesch identifies the degree of the
hate speaker’s influence over the audience, the fears cultivated by the speaker, the
speech act that can be understood as a call to violence, the social and historical
context where the hate speech is generated and a means of dissemination that is
influential in itself, for example as it can be the only or the main source of news
for the relevant audience. [3,2]
Online hate speech is significantly different from offline hate speech as it unfolds
in a completely different medium and is marked by at least three peculiar features
that offline hate speech is deprived of. I have decided to tentatively call these specific
features three 'I’s of online hate speech. The first ‘I’ stands for invisibility which
implies the anonymity of the user’s identity. There is no rule that can compel the
social media user to post the comment or generate the post using their real identity.
The absence of fear of not being identified may encourage hate speakers to be as harsh
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as possible in their comments. Let us consider a hate speech comment retrieved from
Armenian reporter Zaruhi Mejlumyan’s Facebook page.

Example N 1

Journalist, lawyer Zaruhi Mejlumyan has been in the limelight of social and
traditional media since January 2019. Her husband, Mher Yenokyan, who was
sentenced to life imprisonment, has filed a petition for pardon. The criminal case in
which Yenokyan is accused of is in the phase of active debate on the social media and
has generated a barrage of invective at the prisoner and his wife. The comment
literally says “Your husband is in a safer place now”. When we consider the comment
out of the context, nothing about it seems to be dangerous or hateful. However, if we
consider this comment based on the framework put forward by Benesch, we will see
that it meets at least two of the indicators, it definitely calls to violence and cultivates
fear.
The social media user’s identity is also worth some attention, as he is using a
topographic name. Obviously, the user seeks to maintain invisibility by faking his
identity. It is interesting to note that invisibility can also imply a physical distance
between the hate speaker and the reader, meaning that the speaker operates without
the normal social-psychological cues that tend to keep antisocial behaviour in check.
D.K. Citron suggests that people are more inclined to use criticism when they are
deprived of the opportunity of following the social cues of their interlocutor. [4,59]
The second 'I' of hate speech stands for immediacy. With so much unfiltered
information on the internet, the users feel encouraged to use spontaneous hate
speech, as in this example where one of the hate speakers comments on an article
stating that a famous Armenian film critic does LGBTQ promotion in Armenia. “If
this is true, he should be beheaded” is the word-for-word translation of his comment
which the user obviously posted instantaneously without further preparation on
having seen the article headline. The hateful content of this comment also helps us to
call it a match for the third 'I' of hate speech, which is inciting hate.

Example N 2
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Our research into the examples generated by the Armenian social media users
suggests distinguishing between explicit and implicit hate speech.
Apparently, it is easier to identify explicit hate speech messages online rather
than implicit ones. In their work, Silva et al suggest using a sample sentence structure
to detect hate speech in the social media in case the researcher or the reader does not
have sufficient information on the hate key words or targets. The key idea they come
up with is as follows: “If some user posts about their hateful emotions in a post, then
there is little ambiguity that it is an example of hate speech.” In this respect, the
sentence structure can be leveraged to detect instances of hate speech very effectively.
This strategy might not serve to identify all the existing hate speech in social media,
but it may still support the researchers in their online quest of hate speech examples.
Hence based on this key idea, Silva and others have developed the following sentence
template to ease their search for hate speech samples in the social media. [5, 688]
Hate Speech Sentence Template
I < intensity >< user intent >< hate target
As we can see, the subject “I” indicates the social media user who is talking about
their personal emotions. The verb that follows it signals the user’s negative intent or
indicates how he or she feels. This intent is usually expressed by such verbs as ''hate,
loathe, despise” etc. Finally, the hate target implies the recipient of hate speech. It is
also interesting to note that some users might try to amplify their emotions expressed
in their intent by using qualifiers (e.g., adverbs), as, for instance, in the sentence “I am
so sick of you” or interjections expressing extreme dislike or disgust, as in this example
where one of the users posts this comment on the video of a politician representing
the Republican Party of Armenia.

Example N 3

It is also interesting that sometimes the target of the hate speech or offensive
remarks can not only be one person or a group but also a media outlet. In Example
4, hate speech comments target “Aavot”, an online newspaper, for sharing news that
EU-Armenia agreement does not top European partners’ agenda. In response to this
publication, Facebook users have posted comments saying how sick they have become
of Aravot’s publications. If Kristina Tina’s comment is written in Latin transliteration
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of Armenian and builds on alliteration (Az-zzvecrel es) to express her dissatisfaction
with this news outlet, Arno resorts to interjections and negative structure to express
his discontent.

Example N 4

Many hateful comments posted on the social media platforms by the Armenian
users are not explicit and do not convey clear hate messages. Very often implicit hate
speech is context-bound implying that the hatefulness of the comment depends on
how the reader or post-writer perceives it. In order to identify this kind of subtle or
implicit messages we should consider the context where the comments appear and
assess the total impact of the comment overall.
Let us consider the following example based on the post made by one of the
contemporary Armenian bloggers and writers on the eve of snap elections dating back
in 2018 December.

Example N 5
Tomorrow marks our victory, the defeat of the women who are into writing
meringue recipes and the failure of the “it-boys”.

Being an obvious proponent of the velvet revolution and the new government
the post writer welcomes the new government that will be elected. The writer also
says that the next day, making a clear reference to the day of the elections, they
(meaning the group she represents) will win and some people will lose. When naming
the losers, she uses labelling, applying such short descriptive phrases as “women who
are into writing meringue recipes” or “it boys” making an implicit reference to the
lower status of both groups the Armenian society. The post makers hate comment
here is based on generalization, mind the use of the plural forms (women, it-boys) and
labelling (what kind of women, women who write meringue recipes). Though this
post might not explicitly reflect hatred against that group of women who are into
writing recipes, it is clearly characterized by generalizations and stereotyping. At the
same time, it can be inferred from the post that the women under the previous
government enjoyed such a low social level that their interests were restricted only to
writing meringue recipes. Obviously, this observation is based on exaggeration, as not
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every woman who is into writing meringue recipes may be restricted in her interests
and choice. However, the reader perceives the hatefulness of the post by taking into
consideration the context and the negative connotation that both expressions acquire
by being categorized under the group of losers.
As we can see, some users view social networking websites as a free space for
voicing their hate very often seeking to provoke the other users or falling victim to a
similar provocation. At present when the fight against hate speech in the social media
is increasing in its scale, it seems appropriate to study the specifics and types of hate
speech to see what kind of content the users should beware of and what can help
them identify hate speech as such.
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ՀԱՅ ՕԳՏԱՏԵՐԵՐԻ ԱՏԵԼՈՒԹՅԱՆ ԽՈՍՔԻ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄԸ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐՈՒՄ

Բեքարյան Լիլիթ

Ամփոփում

Հանգուցային բառեր՝ սոցիալական ցանցեր, ատելության քարոզ,
անհանդուրժողականություն, Բենեշի հայեցակարգ, բռնություն հրահրող

Սոցիալական մեդիայի տիրույթներն այսօր օգտատերերին հնարավորություն են ընձեռում կիսվել ոչ միայն իրենց դրական փորձով, հաջողություններով, երջանիկ պահերով կամ լուսանկարներով, այլև հարթակ են հանդիսանում
քննադատության, դժգոհության, բացասական հույզերի և նույնիսկ ատելության
խոսքի արտահայտման համար:
Սոցիալական ցանցերում ատելություն քարոզողները թիրախավորում են
իրենց զոհերին` ելնելով նրանց` որոշակի սոցիալական խմբի պատկանելությունից, ռասայից, ազգությունից, սեռից, գենդերային ինքնությունից, ֆիզիկական և մտավոր կարողություններց, սեռական կամ կրոնական կողմնորոշումից,
հաշմանդամության առկայությունից, լեզվական ունակություններից, սոցիալական դասակարգից և այլ տարբերակումներից: Թեև ատելության խոսքը բնորոշ
է թե՛ առերես, թե՛ առցանց հաղորդակցությանը, ուսումնասիրությունները բացահայտում են, որ առցանց հաղորդակցության մեջ օգտատերերն ավելի անհանդուրժողական և թշնամական խոսքային վարք են դրսևորում, քան առերես
հաղորդակցության ընթացքում:
Հոդվածում ատելության խոսքի վերհանման նպատակով դիտարկվել են
Ֆեյսբուք սոցիալական ցանցում հայ օգտատերերի կողմից կատարված ատելության խոսք արտահայտող գրառումները և մեկնաբանությունները: Ուսումնասիրվող նյութի հիման վրա առանձնացվել են բացահայտ և ներակա ատելության խոսքի դրևորումներ: Եթե առաջինին բնորոշ են ատելություն, սպառնալիք, թշնամանք հրահրող և բռնության կոչ արտահայտող ասույթները, ապա
երկրորդը սոցիալական առցանց հաղորդակցման մեջ բնութագրվում է
ընդհանրացումների, ստերեոտիպների, պիտակավորման, համատեքստում
բացասական ներիմաստ ձեռք բերած բառերի կամ արտահայտությունների
կիրառմամբ:
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ПРОЯВЛЕНИЕ НЕНАВИСТНОЙ РЕЧИ АРМЯНСКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Бекарян Лилит

Резюме

Ключевые слова: социальные сети, пропаганда ненависти, нетолерантность,
концепция Бенеш, подстрекательство к насилию

Сегодня социальные сети не только позволяют пользователям делиться
своими идеями, успехами, счастливыми моментами и фотографиями, но и
являются платформой для выражения критики, недовольства, негативных
эмоций и даже ненавистнических высказываний.
Пропагандисты ненависти в социальных сетях выбирают своих жертв на
основании их принадлежности к определенной социальной группе, расе, национальности, и также принимают во внимание их пол, гендерную идентичность,
физические и умственные способности, сексуальную или религиозную ориентацию, ограничение жизнедеятельности, языковые навыки, социальный класс и
другие особенности. Хотя ненавистная речь характерна и в ежедневном общении, исследования показывают, что в соцсетях пользователи проявляют более
нетерпимое и враждебное речевое поведение. В статье рассматриваются ненавистнические записи и комментарии армянских пользователей в соцсети Facebook.
Проведенный анализ примеров позволяет выделить прямые и косвенные проявления ненавистной речи. Если прямой ненавистной речи в основном характерны
унижающая лексика, агрессивный настрой, негативное речевое поведение,
угрозы, подстрекательство к насилию, то косвенному проявлению такой речи
свойственны навешивание ярлыков, формирование стереотипов, обобщения, а
также выражения, которые приобретают негативную стилистическую окраску в
контексте.
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Գասոյան Սիլվա

ԲԺՇԿԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԽՆԴՐԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿԱՐԺՈՒՅԹ
ՆԵՐԳՈՐԾԱԿԱՆ ՍԵՌԻ ԲԱՅԵՐԸ Մ. ՀԵՐԱՑՈՒ ԵՎ
Ա. ԱՄԱՍԻԱՑՈՒ ԲԺՇԿԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ
Գասոյան Սիլվա
Հանգուցային բառեր՝ միջին հայերեն, հարադիր բայ, բնության խնդիր,
գերադաս անդամ, քերականական իմաստ

Հայոց լեզվի միջին շրջանի բայական համակարգի հետ կապված որոշ
հարցեր խորապես ուսումնասիրված չեն, իսկ մեր խնդրո առարկա բայի
արժույթին դեռևս անդրադարձ չի կատարվել:
Մենք սույն հոդվածով փորձելու ենք անդրադառնալ միջինհայերենյան բայի արժույթի դրսևորումներից խնդրառությանը, որը քննելու ենք Ա. Ամասիացու
և Մ. Հերացու բժշկարանների լեզվանյութի հիման վրա: Հիմնական շեշտը
դնելու ենք մասնավորապես բժշկագիտական ոլորտի բայերի խնդրառության
վրա՝ բացառապես ուսումնասիրելով խնդրառությամբ երկարժույթ բայերը:
Ժամանակակից հայերենի բայի արժույթի գաղափարին առաջիններից
անդրադարձել է Գ. Ջահուկյանը: Ըստ վերջինիս՝ արժույթը դիտվում է որպես
բայի հետ կապակցվող միավորների՝ ենթակայի, ստորոգելիի, խնդրի և պարագաների ամբողջություն, և ըստ այդմ, արժույթը կարող է հանդես գալ որպես՝ ա)
ենթակաառություն (բառային-քերականական ենթակա ստանալը կամ չստանալը), բ) ստորոգառություն (ստորոգելի կամ ստորոգելիական խնդիր ստանալը կամ չստանալը), գ) խնդրառություն (տարբեր խնդիրներ ստանալը կամ
չստանալը), դ) պարագաառություն (տարբեր տիպի պարագաներ ստանալը
կամ չստանալը) 1: Գ. Խաչատրյանն էլ այս խմբին հավելում է նաև կոչականառությունը (բառային-քերականական կոչական ստանալ կամ չստանալը) 2:
Ինչպես գիտենք, խնդրառությունը կապակցման այն երևույթն է, որի դեպքում կապակցվող անդամներից մեկը պահանջում և պայմանավորում է մյուսի
քերականական ձևը: Խնդիրներն արտահայտվում են առարկա անվանող բառաձևով (կամ վերջինիս անմիջական մասնակցությամբ) և գերադաս անդամի
հետ կապակցվում են կառավարման եղանակով 3: Սակայն խնդիրներից արժույթի արտահայտության միջոց են ծառայում ոչ բոլորը, այլ միայն այնպիսիք,
որոնք պարտադիր կերպով ենթադրվում են բայ-գերադաս անդամի կողմից:
Այսպիսով՝ արժույթի արտահայտության պարտադիր միջոցներ են սեռի
խնդիրները, որոնք ենթադրվում են՝ պայմանավորված սեռի քերականական
կարգով և կապակցվում ուժեղ կառավարմամբ, և բնության խնդիրներից այնՋահուկյան Գ., Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակչություն, Երևան, 1974, էջ 467:
2 Խաչատրյան Գ., Գրաբարի վերլուծական բայերի արժույթը, Երևան, «Վան Արյան» հրատ.,
2000, էջ 26:
3 Խաչատրյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 21:
1
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Բժշկագիտական ոլորտի խնդրառությամբ երկարժույթ ներգործական….
պիսիների կիրառությունները, որոնք անմիջականորեն պայմանավորված են
բայական անդամի բառիմաստով, ենթադրվում և պահանջվում են բոլոր խոսքային իրավիճակներում 4:
Խնդրառության տեսանկյունից ներգործական սեռի բոլոր բայերն անխտիր
պահանջում կամ ենթադրում են մեկ սեռի խնդիր՝ ըստ այդմ դառնալով
առնվազն միարժույթ: Բայց սեռի խնդրից բացի մի շարք ներգործական սեռի
բայեր ի զորու են ստանալու նաև մեկ, երկու կամ երեք բնության խնդիր՝ ըստ
այդմ դառնալով երկարժույթ, եռարժույթ, քառարժույթ բայեր:
Այս տեսանկյունից մեզ հետաքրքրում է բժշկագիտական ոլորտի խնդրառությամբ երկարժույթ ներգործական սեռի բայերի քննությունը, որը ներկայացնելու ենք համապատասխան օրինակներով:
Փարատել ներգործական սեռի բայը գրաբարում կիրառվում էր հեռացնել,
վերացնել և ցրել նշանակություններով: Միջինհայերենյան բժշկարաններում
նշված բայը կիրառված է միայն վերացնել բժշկագիտական նշանակությամբ՝
բուժել ենթիմաստով՝ Գիտենայ զնշանն հիւանդութեան … եւ թպտիր ստածման
այն իրօքն, որ հիւանդութիւնն այնով փարատի (ԱԱՕԳ): Նշված օրինակում
փարատելը, լինելով ներգործական սեռի բայ, անպայման պահանջել է սեռի
խնդիր՝ հիւանդութիւնն, և բնության խնդիր՝ տվյալ դեպքում՝ միջոցի անուղղակի խնդիր:
Սրբել ներգործական սեռի բայը բժշկարաններում ներկայանում է մաքրել
նշանակությամբ: Նշված խնդրառությամբ երկարժույթ բայը պահանջում է և՛
սեռի, և՛ բնության խնդիրներ:
Բժշկարաններում սրբել բայը, եթե սեռի խնդրառության տեսանկյունից
ցուցաբերում է միօրինակություն՝ պահանջելով հայցական հոլովով դրված
ուղիղ խնդիր, ապա բնության խնդիր ստանալու տեսանկյունից անմիօրինակ է:
Այսպես՝ հետևյալ օրինակներում՝ Եփած աֆթիմոնն տուր, որ զմարմինն ՚ի
հիւանդարար նիւթէն սրբէ (ՄՀՋՄ), և Զմարմինն սրբէ մէկ քանի հեղ մրգաջրով
եւ սրքնճուպինով (ՄՀՋՄ), երկու դեպքում էլ որպես սեռի խնդիր կիրառվել է
հայցական հոլովով դրված զմարմինն իրանիշ գոյականը: Ըստ արտահայտած
իմաստի՝ սրբել բայը առաջին օրինակում պահանջել է բացառական հոլովով
դրված բնության խնդիր (նիւթէն)՝ դրսևորելով անջատման հարաբերություն,
իսկ երկրորդ օրինակում՝ գործիական հոլովով դրված բնության խնդիր (մրգաջրով եւ սրքնճուպինով)՝ դրսևորելով միջոցի հարաբերություն:
Ա. Ամասիացու և Մ. Հերացու բժշկարաններում սրբել, մաքրել նշանակությամբ ներկայանում է նաև յիստ(ա)կել խնդրառությամբ երկարժույթ բժշկագիտական բայը: Եւ սաֆրան … զաղիքն ի յաւելուածոցն յիստկէ (ԱԱՕԲ), զթոքն
յիստկէ ի պեղծ գիճութենէ (ԱԱԱԱ), եւ յիստակէ զմարմինն ըստ ջերմանն
տաքութիւնեն (ՄՀՋՄ), եւ չթողու զմարմինն՝ որ յիստակի ի
՚ տաքութենէն

4

Խաչատրյան Գ., նշվ. աշխ., էջ 22:
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Գասոյան Սիլվա
օրինակներում սեռի խնդիրներն արտահայտվել են հայցական հոլովով իրանիշ
գոյականներով, իսկ բնության խնդիրները՝ բացառական հոլովով, որոնք արտահայտում են անջատման քերականական իմաստ: Այսպիսով, եթե սրբել
բժշկագիտական բայը բնության խնդիր ստանալու տեսանկյունից անմիօրինակ
է, ապա յիստկել բայը դրսևորում է միօրինակություն՝ պահանջելով միայն բացառական հոլովով արտահայտված բնության խնդիր:
Գուշակել ներգործական սեռի բայը բժշկարաններում գերազանցապես կիրառված է բժշկական տեսանկյունից, որը ենթադրում է արտահայտվող ախ-

տանշաններից հիվանդության կամ հիվանդի վիճակի մասին պատկերացում
կազմել իմաստը: Նշված բայը խնդրառությամբ երկարժույթ է, սակայն, եթե

սեռի խնդրի առկայությունը պարտադիր է, ապա որոշ օրինակներում բնության
խնդրի առկայությունը պարտադիր չէ, վերջինս կարող է նաև բացակայել՝ հարկ
եղած դեպքում վերականգնելով բացակայողը: Այսպես՝ թէ միջակ լինայ
քրտինքն գուշակէ առողջութիւն հիւանդին (ԱԱՕԳ) օրինակում գուշակել բայն
ըստ սեռի՝ պահանջել է ուղիղ խնդիր, ինչպես նաև տրական հոլովով դրված
անձնանիշ բնության խնդիր, որն արտահայտում է հանգման քերականական
իմաստ:
Բնության խնդիրները բացակայում են հետևյալ օրինակներում՝ Գուշակէ
վատուժութիւն բնութեանն (ԱԱՕԳ), Բայց լեղին զտաքութիւնն գուշակէ
(ԱԱԱԱ) և այլն:
Բժշկարաններում գուշակել բայի սեռի խնդիրն ի զօրու է արտահայտվել ոչ
միայն հատուկ բառաձևով, այլև երկրորդական նախադասությամբ՝ գլխավորին
կապակցվելով ստորադաս շաղկապներով: Այսպես՝ գուշակէ որ արիւնն ի
յանձն փտել է (ԱԱՕԳ) օրինակում ուղիղ խնդիր երկրորդական նախադասությունը գլխավորին է կապակցվել որ ստորադասական շաղկապով: Գերադաս
նախադասության կազմում երբեմն առկա է լինում հարաբերյալ՝ Գուշակէ զայն,
որ բնութիւնն զհիւանդութիւնն չուզէ որ եփէ (ԱԱՕԳ) օրինակում զայն-ը դիտվում է որպես ձևական ուղիղ խնդիր, իսկ բուն ուղիղ խնդիրն արտահայտված է
երկրորդական նախադասությամբ:
Եփել բայը և՛ գրաբարում, և՛ միջին, և՛ ժամանակակից հայերենում կիրառվել է մարսել նշանակությամբ: Սակայն միջին հայերենում այս իմաստին ավելանում է ևս մեկ նոր՝ դադարեցնել, վերացնել նշանակությունը: Հետևյալ օրինակում եփել բայը հենց վերջին իմաստով է կիրառված՝ թէ դեղն կարմիր շաֆն
եւ մալաքիան է, որ ի յաչքն քաշեն եւ եփէ զցաւն (ԱԱՕԲ): Եփել բայը մարսել
նշանակությամբ դարձյալ խնդրառության տեսանկյունից երկարժույթ է:
Որոշ դեպքերում ներգործական սեռի բայը, դառնալով հարադրության բաղադրիչ, կարող է կորցնել իրեն հատուկ սեռի քերականական իմաստը և
դրսևորի չեզոքություն: Այսպես՝ առնել բայը ներգործական սեռի է: Այն իր ներգործականության իմաստը պահպանել է ի բերան առնել հարադիր բարդության կազմում՝ զաֆրան ի բերանդ առ (ԱԱՕԳ), իսկ երակ առնել հարադիր
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բայի կազմության մեջ վերջինս կորցրել է իր սեռի քերականական իմաստը՝
ընդգրկվելով չեզոք սեռի բայերի շարքում՝ Էհանան ասէ, թէ երակ առ (արյուն
վերցնել) ի կիֆալէն (երակ) (ԱԱՕԳ):
Այսպիսով, ուսումնասիրելով միջինհայերենյան բժշկագիտական ոլորտի
խնդրառությամբ երկարժույթ ներգործական սեռի բայերը, հանգում ենք
հետևյալ եզրահանգումներին.
▪ Վերոնշյալ բայերը բժշկարաններում մեծ թիվ են կազմում:
▪ Սեռի խնդիր պահանջելու տեսանկյունից գերազանցապես միօրինակ են,
պահանջում են հայցական հոլովով արտահայտված ուղիղ խնդիր: Սակայն բացառություն են այն բայերը, որոնց դեպքում սեռի խնդիրն արտահայտվում է երկրոդական նախադասությամբ:
▪ Բնության խնդիր պահանջելու տեսանկյունից անմիօրինակ են. դրանք
ունենում են տարբեր հոլովական արտահայտություններ, ինչն էլ պայմանավորված է գերադաս անդամի բառիմաստով:
▪ Հարադիր բարդության կազմում ներգործական սեռի բայը կարող է մի
դեպքում պահել իրեն հատուկ սեռի քերականական իմաստը, իսկ մյուս
դեպքում՝ ոչ:
▪ Որոշ օրինակներում սեռի և բնության խնդիրները կարող են բառային
արտահայտություն չստանալ, զեղչվել, ուստի անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր է լինում վերականգնել:
Գրականություն
1. Ամասիացի Ա., Անգիտաց անպէտ / http://www.digilib.am/book/56/
2. Ամասիացի Ա., Օգուտ բժշկութեան / http://www.digilib.am/book/57/
3. Խաչատրյան Գ., Գրաբարի վերլուծական բայերի արժույթը, Երևան, «Վան
Արյան» հրատ., 2000 թ., 308 էջ:
4. Հերացի Մ., Ջերմանց մխիթարութիւն / http://www.digilib.am/book/280/
5. Ջահուկյան Գ., Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Հայկական ՍՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի հրատարակչություն, Երևան,
1974 թ., 588 էջ:
Համառոտագրություններ
1. ԱԱԱԱ – Ամիրդովլաթ Ամասիացի, Անգիտաց անպէտ կամ բառարան
բժշկական նիւթոց
2. ԱԱՕԳ – Ամիրդովլաթ Ամասիացի, Օգուտ բժշկութեան
3. ՄՀՋՄ – Մխիթար Հերացի, Ջերմանց մխիթարութիւն
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Գասոյան Սիլվա

ДВУХВАЛЕНТНЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ ГЛАЛОЛЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО
ЗАЛОГА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕМАТИКИ В ЛЕЧЕБНИКАХ
М. ГЕРАЦИ И А. АМАСИАЦИ

Гасоян Сильва

Резюме

Ключевые слова: среднеармянский язык, составные глаголы, косвенное
дополнение, главный член, грамматическое значение

Некоторые вопросы, связанные с системой глагола среднеармянского языка
не были тщательно изучены, а предмет нашего исследования – валентность – в
данном контексте пока еще не рассматривался.
В данной статье нами исследована проблема объектных значений при
управляющих глаголах, что выявляет их валентность. Языковым материалом послужили лечебники А. Амасиаци и М. Гераци. Основной акцент был сделан на
глагольном управлении в области медицины, были изучены исключительно
двухвалентные глаголы.
Проанализировав двухвалентные управляющие глаголы действительного
залога, которые встречаются в лечебниках М. Гераци и А. Амасиаци, мы пришли
к выводу, что с точки зрения залоговости они преимущественно однотипны
(исключение составляют те глаголы, в которых залоговость выражается придаточным предложением), с точки зрения управления косвенным падежом
являются неоднотипными: они имеют разные падежные выражения, обусловленные семантическим значением главного члена. В некоторых случаях прямые
и косвенные дополнения могут не получать лексического выражения, однако в
случае необходимости можно их восстановить.
Наше исследование в то же время показало, что в среднеармянских лечебниках в структуре составных глаголов глаголы действительного залога в одних
случаях могут сохранять свое грамматическое залоговое значение, а в других нет.
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CONSTRUED DOUBLE OBJECT ACTIVE VOICE VERBS
OF MEDICAL SPHERE IN THE MEDICAL WORKS
BY M. HERATSI AND A. AMASIATSI

Gasoyan Silva

Summary

Key words: Middle Armenian, phrasal verb, indirect objects, principal member,
grammatical meaning

Some issues related to the middle period verbal system of the Armenian language
are not deeply studied, and our subject the valence of the verb have not been referred
yet.
In this article we have referred to the manifestation of the middle Armenian verb
which is called adjunction, that we studied in the linguistic materials of Amasiatsi and
Heratsi. The main emphasis is put on the adjunction of the verbs belonging to the
medical field, especially by studying double valence verbs by adjunction.
Examining the construed double object active voice verbs of medical sphere, we
approve from point of view demanding direct object the verbs are predominantly
uniform (exceptions the verbs which direct object is expressed in a secondary part of a
sentence), but from the point of view demanding indirect object they are ununiform,
they have different declensional expressions, connected with word meaning of
superior member. In some cases, the gender and characteristic issues can not get word
meaning, but they can be rebuilt if needed.
At the same time observation also discovers that in the middle Armenian medical
linguistics, active voice of the verb of the compound complexity in some cases can
keep the grammatical meaning of specific gender, and in the other case, can not.
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Խաչատրյան Գուրգեն

ԽՈՆԱՐՀՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԶՈՒԳԱՁԵՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ «ԱՆՈՒՇ» ՊՈԵՄԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐՈՒՄ
Խաչատրյան Գուրգեն
Հանգուցային բառեր՝ անմիօրինակություն, միօրինակացում, տարբերակ,
ինքնագիր, դիմավոր բայ, դերբայ, ժխտական խոնարհում, վերլուծական
ժամանակաձև, վերլուծական բարդություն, արգելական հրամայական,
անկանոն բայ, Լոռու խոսվածք, գրական արևելահայերեն
Ավելի քան մեկ հարյուրամյակ է՝ Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործությունների լեզուն ուսումնասիրության նյութ է դառնում մի շարք մենագրություններում և գիտական հոդվածներում 1, սակայն հետաքրքրությունը բանաստեղծի լեզվաշխարհի նկատմամբ առայսօր չի նվազել: Պատճառն այն է, որ
Թումանյանի բազմաբնույթ ստեղծագործությունների լեզվական հարուստ նյութը պարզորոշ պատկերում է ոչ միայն մեծ բանաստեղծի անցած ստեղծագործական ուղին, այլև այն բուռն գործընթացները, որոնք տեղի են ունեցել գրական
արևելահայերենի վերջնական ձևավորման, մշակման և կատարելագործման
ճանապարհին 19-րդ դ. 80-ականների վերջից մինչև 20-րդ դ. երկրորդ քառորդն
ընկած ժամանակահատվածում 2: Վերոհիշյալ ուսումնասիրությունները միաժամանակ լույս են սփռում այնպիսի հարցերի վրա, որոնցից են Թումանյանի՝
որպես արևելահայերենով ստեղծագործողի լեզվամտածողության մեջ կատարված փոփոխությունները, գրական արևելահայերենի կատարելագործման
գործընթացում նրա դերակատարությունը, այլև իր ստեղծագործություններով
գրական արևելահայերենի վրա թողած ազդեցությունը և այլն:
Հոդվածի ուսումնասիրության նյութը քաղել ենք «Անուշ» պոեմի տարբերակներից ու հեղինակային ինքնագրերից, ինչը պատահականորեն չի արվել: Բնավ
չանտեսելով Թումանյանի մյուս ստեղծագործությունները՝ վստահաբար կարելի
է նշել, որ «Անուշի» 1-ին տարբերակը (1892 թ.) օգնում է վեր հանելու 19-րդ դ.
1 Տե՛ս Գ.Սևակ, Հայոց լեզվի համառոտ պատմություն, Երևան, 1955: Զ.Վ.Ավետիսյան,
Թումանյանի ստեղծագործական լաբորատորիան, Երևան, 1973: Ռ.Ա.Իշխանյան, Արևելահայ
բանաստեղծության լեզվի պատմություն, Երևան, 1978: Ս.Ա.Մելքոնյան, Հովհ. Թումանյանը և
արևելահայ գեղարվեստական գրականության լեզուն, Երևան, 1986: Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված Հովհ, Թումանյանի ծննդյան 140-ամյակին, Վանաձոր, 2009: Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված Հովհ, Թումանյանի ծննդյան 145-ամյակին,
Վանաձոր, 2014 և այլն:
2 Հ. Թումանյանին հեշտությամբ չի տրվել անցումը, այսպես կոչված, բարբառային աշխարհաբարով և/կամ հյուսիսափայլյան աշխարհաբարով գործերից բոլորովին նոր որակի ստեղծագործությունների: «Լեզվի այն որակը, որ կոչվում է Թումանյանի կամ թումանյանական լեզու,– գրում
է Գուրգեն Սևակը,- ձեռք է բերվել տասնյակ տարիների համառ ստեղծագործական աշխատանքի
հետևանքով, Թումանյանի գործունեության վերջին, ամենահասուն ու կատարյալ շրջանում՝
1900-ական թվերին» (Գ.Սևակ, նշվ. աշխ., էջ 127):
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Խոնարհման համակարգի զուգաձևությունները Հ. Թումանյանի «Անուշ»….
վերջին տասնամյակի շեմին կանգնած 21-22-ամյա Թումանյանի ստեղծագործական նախասիրությունները: Նշված տարբերակում աչքի են զարնում լեզվական բազմաթիվ անմիօրինակությունները. բանաստեղծը՝ ա) մերթ տուրք է
տալիս հյուսիսափայլյան բառային-ոճական իրողություններին 3, որոնք պոեմի
մասնավորապես առաջին մասում ակնհայտորեն հաճախադեպ են, բ) մերթ
բարբառային և ժողովրդախոսակցական տարրերին ու օտարաբանություններին, որոնք առավելապես հանդիպում են պոեմի երկրորդ՝ էպիկական մասում,
առավելապես՝ հերոսների խոսքում: Հմմտ. պոեմի 1-ին տարբերակի սկզբնամասից և վերջնամասից պատահականորեն ընտրված հետևյալ հատվածները.
....Այս լեռների մեջ յուր ավանդներով
.... Արդեն մի քանի օրեր են անցել,
Մի պարզ ժողովուրդ ապրում էր սիրով, Ձորումն ընկած է դիակը հովվի,
Եվ նորա հոգին հստակ էր և վես
Ընկած է գետնին, անթաղ է մնացել,
Իրան լեռների, աղբյուրների պես:
Եվ չի ցամաքում աչքը սգվորի:
Իգիթը անթաղ ընկած է ձորում:
Այն օրից օրեր դեռ շատ չեն անցել
Եվ հասած վերքը դեռ չէ հնացել:
Էլ չի տեսնելու նա հանգստարան ....
Լսվում են մեկ–մեկ հնուց երգերը
Հայրական գյուղին սարսափ է տիրում,
Եվ հին սերունդի բոլոր կըրքերը ....
Բոլոր գյուղացիք մերժում են նրան:
(3-10-րդ տողեր)
(653-662-րդ տողեր)
Բոլորովին այլ պատկեր է պոեմի 2-րդ` լրամշակված տարբերակում 4, այսինքն՝ տասը տարի անց 5: «Ելնելով գրական լեզվի ժողովրդայնացման իր
սկզբունքներից, Թումանյանը 1903 թ. և մանավանդ հետագա խմբագրությունների մեջ հետևողականորեն ուժեղացրել է լեզվի ժողովրդախոսակցական
տարրերը: Այդ փոփոխությունը երևում է ինչպես պոեմի բառապաշարի, այնպես էլ շարահյուսական ձևերի և ընդհանրապես ստեղծագործության ոճի
մեջ» 6: Նկատելի են նաև լեզվական միևնույն իրողության հետ կապված միօրինակ լուծումների հետևողական փորձեր, որոնցով բանաստեղծը վերահաստատում է ստեղծագործական տվյալ ժամանակահատվածում որդեգրած իր մոտեցումները 7:
Թումանյանի «Անուշի» 2-րդ տարբերակում, ինչպես նաև պահպանված
3 Հյուսիսափայլյան ազդեցության մասին բանաստեղծն ինքն էլ է խոստովանում (տե՛ս Հ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 7, Երևան, 1995, էջ 227):
4 Միանգամայն իրավացիորեն նկատվել է, որ պոեմի «ոչ բոլոր հատվածներն են արմատական, լուրջ մշակման ենթարկվել .... » (Ս.Ա.Մելքոնյան, նշվ. աշխ., էջ 153):
5
Պոեմի առաջին և երկրորդ « .... տպագրությունների միջև ընկած տասնամյակը Թումանյանի
ստեղծագործական բուռն հասունացման .... շրջան էր» [Հովհաննես Թումանյան, Երկերի
լիակատար ժողովածու տաս հատորով, հ. 3-րդ, Երևան, 1989 (այսուհետ՝ 3-րդ հատոր), էջ 517]:
6 3-րդ հատոր, էջ 518:
7 Իրոք, «Անուշի» «մշակման ընթացքի հետ կապված բազմազան» նյութերն «անսպառ աղբյուր
են Թումանյանի ստեղծագործական ուղին և գեղարվեստական մտածողության յուրահատկությունը պատկերացնելու համար» (3-րդ հատոր, էջ 489):
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Խաչատրյան Գուրգեն
չորս ինքնագրերում ու տարբեր վերահրատարակություններում տեղ են գտել
բառային, քերականական և ոճական մի շարք անմիօրինակություններ: Դրանցից համադրման ու նկարագրական մեթոդներով ստորև կանդրադառնանք
միայն բայական համակարգի զուգաձևություններին, որոնք առայսօր առանձին
ուսումնասիրության չեն ենթարկվել: Զուգահեռաբար կներկայացնենք նաև բանաստեղծի՝ վերոնշյալ լեզվական իրողությունների միօրինակացմանը միտված
լուծումները 8:
Այսպես՝ պոեմի 1-ին տարբերակում անմիօրինակություն է նկատվում վերլուծական ժամանակաձևերի օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի է>ի հնչյունափոխության հարցում. լեզվական փաստերը վկայում են, որ Թումանյանը
դերբայներից և եղանակավորիչ բառերից առաջ 7 անգամ գործածել է չհնչյունափոխված տարբերակը՝ չէ (չէ հնացել, չէ գալիս, չէ բացվում, չէ կարող և այլն),
8 անգամ՝ հնչյունափոխվածը՝ չի (չի ազատվելու, չի համարձակվում, չի գնալ,
չի կարելի և այլն): Նշված հարցի առումով պոեմի 2-րդ տարբերակում արձանագրվում է միօրինակություն. տեղ են գտել միմիայն չի հնչյունափոխված
ձևեր:
Պոեմի տարբերակներում միօրինակություն կա ժխտական խոնարհման
վերլուծական ժամանակաձևերի օժանդակ բայերի շարադասության առումով.
դրանք սովորաբար գործածվում են ձևակազմիչ դերբայներից առաջ: Թերևս

Թումանյանի ստեղծագործություններում զուգաձևությունները բնորոշ են ոչ միայն բայերին,
այլև մյուս խոսքի մասերին: Այսպես՝ բանաստեղծը վրա կապը գործածում է երեք տարբերակով՝
վերա, վրա և վրան: Վերա ձևը, որն ակնհայտորեն հյուսիսափայլյան ազդեցություն է, հանդիպում է միայն «Անուշի» 1-ին տարբերակում և, որ հետաքրքրական է, զուգաձեր չունի.
Եվ կաղաղակեմ, քանի տեսնում եմ
Քո շեմքի վերա օտարի հետքեր,
Եվ կըհառաչեմ, քանի ծխում են
Քո կրծքի վերա նորանոր վերքեր (65-68) և այլն:
Ընդ որում, վերա տարբերակը Թումանյանը հետևողականորեն գործածել է անգամ պոեմի
նշված տարբերակի ծանոթագրություններից մեկում: Ահավասիկ՝ «Թախտ – այստեղ գործ է
ածվում գահի մտքով, որովհետև նրա վերա նստում է թագավորը (նորափեսան)» (3-րդ հատոր,
էջ 271):
«Անուշի» հետագա հրատարակություններում վերա տարբերակը, որն ըստ էության գրաբարաբանություն է, այլևս չի գործածվում. նրան փոխարինում է վրա տարբերակը.
Արյունը չոր դեմքի վըրա ....,
Նըրա անբախտ շիրմի վըրա .... և այլն:
Եվ միայն մեկ դեպքում (առաջին անգամ հանդիպում է 3-րդ ինքնագրում) գործածվել է վրան
տարբերակը, այն էլ՝ հանգը կարգաբերելու նպատակով, որն անփոփոխ է մնացել հետագա հրատարակություններում.
Ու մազերն անկարգ տըված թիկունքով
Եվ ցըրված շիկնած այտերի վըրան,
Դուրս եկավ թեթև ամպերի տակից
Անուշը՝ փախած եղնիկի նըման:
8
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Խոնարհման համակարգի զուգաձևությունները Հ. Թումանյանի «Անուշ»….
բացառություն են՝ ա) 1-ին տարբերակի 170-րդ տողի («Երբեք, ոչ ուրեք ես լռելու
չեմ») ընդգծված բայաձևը, որը հյուսիսափայլյան ազդեցություն է (հմմտ. Ես այն
ժամանակ միայն զգացի, Որ այդ ցավերից ազատվելու չեմ .... 9) և, բնականաբար, 2-րդ տարբերակում բացակայում է, բ) մեզ հասած տարբերակի 520-րդ բանատողի («Էն էի ասում, քընել չէի դեռ») ընդգծված բայաձևը, որը, անշուշտ, բանաստեղծը գործածել է ծերունու խոսքը ոճավորելու նպատակով:
Թումանյանը հետևողական է նաև ժխտական դերբայի հարցում, սակայն
պոեմի բոլոր տարբերակներում և ինքնագրերում գործածում է հիշյալ դերբայի
միայն -իլ կամ -ալ բառահարաբերական ձևույթներով և ոչ թե վերջիններիս լ-ի
անկումով տարբերակները (ինչպես անում էին իր ժամանակակիցները 10).
Ես էլ չեմ անցնիլ քո անցած սարով (1-ին տարբերակ):
.... Էլ սար չի գնալ առանց Սարոյի (1-ին և 2-րդ տարբերակներ):
.... Էլ չեմ սիրիլ ես – երբ դու չես ուզում,
Էլ չեմ կանչիլ ես – նըրան երազում... (1-ին և 2-րդ տարբերակներ) և այլն:
Եթե ենթադրենք, որ հեղինակը դրանով ոճավորման նպատակ է հետապնդել, ապա ասվածի օգտին չի վկայում հետևյալ բանատողը.
.... Գետին չի զարկիլ ընկեր իգիթին (1-ին և 2-րդ տարբերակներ):
Բացառություն է խոսել բայի ժխտական դերբայը, որը բանաստեղծը
գործածել է և՛ -իլ վերջավորությամբ, և՛ լ-ի անկումով 11, սակայն վերջինս հանդիպում է միայն պոեմի 3-րդ ինքնագրում: Հմմտ.
Ես էլ չեմ խոսիլ, Չեմ սիրիլ քեզ էլ, .... Չեմ խոսիլ քեզ հետ, Չեմ սիրիլ քեզ էլ
(3-րդ հատոր, 3-րդ ինքնագիր, 2-րդ տարբերակ, համապատասխանաբար,
17-18-րդ և 23-24-րդ տողեր) և Ես էլ չեմ խոսի, Չեմ խոսի քեզ հետ (3-րդ հատոր,
3-րդ ինքնագիր, 833-834-րդ տողեր):
Ի դեպ, թեև Մ.Ասատրյանը նշում է խօսիլ բայի լծորդ ձայնավորի փոփոխության մասին՝ խօսալ 12, այնուամենայնիվ Լոռու խոսվածքում այդ անցումը
համատարած չէ, քանի որ առայսօր հանդիպում են են և՛ ի, և՛ ա լծորդությունՄիքայել Նալբանդյան, «Մանկության օրեր»:
Օրինակ՝
.... – Կպատմես,– ասաց:
– Չեմ պատմի (Նար-Դոս, «Զազունյան», 1890 թ.):
Կընոջ համբույրին է՛լ չեմ հավատա (Ա. Իսահակյան, «Օտա՜ր, ամայի՜, ճամփեքի վրա», 1903 թ.):
Չարտասանված տխուր խոսքեր,
Դուք չեք մեռել, դուք չե՛ք մեռնի (Վ. Տերյան, «Չարտասանված տխուր խոսքեր .... », 1904 թ.):
Ու հեռացանք: Ու չենք դառնա կրկին տուն (Ե. Չարենց, «Հարդագողի ճամփորդներ», 1917 թ.):
11
Այլ ստեղծագործությունների մեջ (օրինակ՝ «Թմկաբերդի առումը») Թումանյանը նշված
հարցում հանդես է բերում անհետևողականություն: Հմմտ.
և
Նըրան՝ իր տեսքով, հասակով, ասին, Չի հասնի չըքնաղ հուրին Իրանի:
Ուր ահեղ կըռվով չի մտնիլ արքան,Ղոնաղ է աշուղն իրեն սազի հետ:
12 Մ.Ե.Ասատրյան, Լոռու խոսվածքը, Երևան, 1968, Էջ 116:
9

10
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Խաչատրյան Գուրգեն
ներով վկայություններ: Ասվածի օգտին են նաև, մի կողմից՝ ա) խոսել են վաղակատար ներկա ժամանակաձևի գործածությունը դեռևս պոեմի 2-րդ ինքնագրի
«1–8 տողերի դիմաց, աջ լուսանցքում» 13, որը խօսալ տարբերակի դեպքում
կունենար խօսացել եմ կազմություն, բ) չեմ//չէի խօսի(լ) ենթադրական ապառնի
ու անցյալ ժամանակաձևերի առկայությունը դեռևս Թումանյանի օրերին (տե՛ս
նախորդ պարբերության օրինակները), մյուս կողմից՝ հիշյալ բայի ա
խոնարհման բայաձևերի գործածությունը (ոչ միայն «Անուշ» պոեմում).
Տեսնողն էլ կասի – ի՜նչ աղջիկ է սա,
Հազար մարդի մոտ կերթա, կըխոսա (1-ին և 2-րդ տարբերակներ):
Պետք է համբերել, թե լավ թե օսալ ...
.... Ուզում եմ քեզ հետ լիասիրտ խոսալ («Հառաչանք»):
Եվ աղաչում էր նա մեռած որդուն –
Մի անգամ խոսա, աչքը բաց անի (1-ին տարբերակ)
Առանց խոսալու, սևակնած, դաժան (1-ին տարբերակ):
Նկատենք, սակայն, որ բերված կխոսա և խոսալ բայաձևերի գործածությունը կարող էր պայմանավորված լինել նաև հանգավորման անհրաժեշտությամբ
(սա – կըխոսա և օսալ – խոսալ), իսկ վերջին երկու օրինակների խոսա ըղձականը և խոսալու անորոշ դերբայի թեք ձևը պոեմի 2-րդ տարբերակում արդեն
փոխարինվել են, համապատասխանաբար, խոսի, խոսելու գրական ձևերով.
.... Մի անգամ խոսի, աչքը բաց անի:
.... Առանց խոսելու, սևակնած, դաժան ....:
Արգելական հրամայականի եզակին բանաստեղծը կազմում է և՛ -իր
վերջավորությամբ, որն օրինաչափ է, և՛ ր-ի անկումով: Հմմտ.
– Վա՜յ, վա՜յ, Մո՛սի ջան, ինձ մի՛ ըսպանիր ....,
– Մի՛ տըրտմիր, Անո՛ւշ, մի՛ լինիր համառ.
– Սուտ բան է, քուրի՛կ, դու մի՛ հավատար, .... և
Սիրտըդ մի՛ կոտրի սուտ բանի համար:
«Համբարձման առավոտից» քաղված վերջին երեք տողերում նկատելի է
անհետևողականություն. հիմնավորված չէ գործող անձանց կողմից հնչող մի՛
տըրտմիր, մի՛ լինիր, մի՛ հավատար և մի՛ կոտրի զուգաձևերի համատեղ
գործածությունը միևնույն խոսքային իրավիճակում, քանի որ խոսքի ոճավորման նպատակ հետապնդելու դեպքում ե խոնարհման երեք բայաձևերն էլ
(տրտմել, լինել, կոտրել) պետք է նույն կազմությունն ունենային՝ մի՛ տըրտմի,

մի՛ լինի, մի՛ կոտրի:

3-րդ ինքնագրի հիշյալ հատվածում բանաստեղծը, հավանաբար փորձելով
կարգավորել տողաչափը, հերոսուհու խոսքը ոճավորել է Լոռու խոսվածքին
13

3-րդ հատոր, էջ 582:
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Խոնարհման համակարգի զուգաձևությունները Հ. Թումանյանի «Անուշ»….
բնորոշ մեկ այլ՝ չի ժխտական մասնիկով կազմված բայաձևով (Ա՜խ, չէ, ես
գիտեմ, ես բախտ չի ունեմ), որը, սակայն, հետագա տարբերակներում տեղը
զիջել է չ ժխտական մասնիկով տարբերակին.
Ա՜խ, չէ, ես գիտեմ, որ ես բախտ չունեմ:
Պատճառական բայերի արգելական հրամայականի դեպքում նույնպես
առկա է զուգաձևություն: Այսպես՝ Էլ մի ուշացնի, Ես շատ եմ կացել, Էլ մի
լացացնի, Ես շատ եմ լացել... 14 բանատողերի ընդգծված բայաձևերի փոխարեն՝
3-րդ ինքնագրում (836-րդ տող) հանդիպում է մի լացացնիլ տարբերակը («Արի՛,
մի լացացնիլ, Ես շատ եմ լացել...»), որը 2-րդ տարբերակում բացակայում է 15:
Նկատենք, որ «մի՛-անորոշ դերբայ»-ը՝ որպես արգելական հրամայականի
եզակի թվի արտահայտության կաղապար, բնորոշ էր դեռևս միջին հայերենին
(Զմարմինդ ի մեղաց պահէ, Մի´ վառել հոգուդ քո կըրակ 16) 17:
Լոռու խոսվածքի անկանոն բայերի շարքում պետք է տեղ տալ նաև ածել
պարզ բային (1. «բերել», 2. «լցնել», 3. «նվագել» և այլ նշանակություններով), որի
մասին Մ.Ասատրյանի հիշյալ աշխատության անկանոն բայերին նվիրված
հատվածում խոսք չկա: Բանն այն է՝ ածել բայը (ասել-ի նման) անկանոն է ոչ
միայն անցյալ կատարյալում (ածի-ածեցի, ածիր-ածեցիր, ածավ-ածեց, ածինք 18ածեցինք 19, ածիք-ածեցիք, ածին-ածեցին զուգաձություններից առաջիններն
անկանոն կազմություններ են), այլև եզակի հրամայականում, որի ածա՛
բայաձևն անկանոն է թե՛ միայնակ («լցնել», «նվագել» իմաստներով) 20, թե՛
վերլուծական բարդություններում՝ ձէ՛ն ածա, վէ՛ր ածա, մա՛ն ածա, պա՛ր ածա,
դէ՛ն ածա, ա՛չք ածա, պե՛տք ածա և այլն, որոնք գործածվում են նաև մեր
օրերում: Ահավասիկ օրինակներ Հ. Թումանյանի հիշյալ պոեմից և Հ. Մաթևոսյանի ստեղծագործություններից.
Նըրա անբախտ շիրմի վըրա Պաղ ջուր ածա աղբյուրի 21:
– Դե որ սարն ես դուրս գալիս՝ աչք ածա, ձիս կորել է («Տախը»): Արհեստական հավ էր, ձու ածավ, էլ հետը գործ չունի («Աշնան արև»): Հավերը ձու ածին

3-րդ հատոր, 3-րդ ինքնագիր, 2-րդ տարբերակ, 9-12-րդ տողեր:
Լոռու խոսվածքին բնորոշ է «անորոշ դերբայ - մի» տարբերակը՝ լ(ա)ցացնի՛լ մի:
16
Ա.Մնացականյան, Հայրեններ, Երևան, 1985, էջ 8 6 7 :
17 Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, հ., Ա, Երևան, 1975, էջ 358, 405:
18 Օրինակ՝ Ջուրը լցրինք էս անտակ պղինձը, մեջը ածինք բադն ու բրինձը, անկրակ եփեցինք
(Հ. Թումանյան, «Սուտլիկ որսկանը», 1910թ.):
19 Օրինակ՝ Նրա մոտ դրվեցան երկու ափսե և մեջն ածեցին լոբիի հատիկներ (Րաֆֆի,
«Զահրումար», 1871թ., տպագրվել է 1895թ.):
20
Է.Աղայանը ԱԾԵԼ բառահոդվածում ունի հետևյալ նշումը. «ածա՛ (նաև՝ ածի՛ր)» (տե՛ս
Է.Բ.Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, հ. Ա, Երևան, 1976, էջ 13):
21
Հմմտ. -Լավ, տար ձիուն, կապիր ախոռում, գարի ու դարման ածիր առաջը, շատ ածիր,
իմացա՞ր (Շիրվանզադե, «Նամուս», 1885թ.)։
14

15
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Խաչատրյան Գուրգեն
(«Աշնան արև») և այլն22:
Համակատար դերբայի հետ կապված՝ Մ.Ասատրյանը նշում է, որ Լոռու
խոսվածքում այն « .... կազմվում է ըմ (< ում) վերջավորությամբ», ապա հավելում. «Միայն 2 բայ՝ գալ և տալ անկատար դերբայը կազմում են իս վերջավորությամբ, որը դրվում է անորոշի ձևի վրա՝ գալիս, տալիս» 23:
Նկատենք, սակայն, որ Լոռու խոսվածքում գործածական է եղել նշված
կարգի 3-րդ բայաձևը նույնպես՝ լալ բայի լալիս համակատարը: Եվ դա չէր էլ
կարող այլ կերպ լինել, քանի որ գալիս, լալիս, տալիս բայաձևերն ՈՒՄ ճյուղի
բարբառներում սովորաբար ունեն երկու գործառույթ. կազմված լինելով –իս
վերջավորությամբ՝ նրանք հանդես են գալիս և՛ համակատար դերբայի,
այսինքն՝ անկախ դերով, և՛ անկատար դերբայի, այսինքն՝ ձևակազմիչ դերով:
Անդրադառնալով անկանոնություններին՝ տեղին է նշել նաև, որ՝
1. Դնել բայի անկանոնությունների շարքում Մ.Ասատրյանը նշում է հրամայական եղանակի
եզակի թվի դի՛ր ձևը միայն (Մ.Ե.Ասատրյան, նշվ. աշխ., էջ 141), մինչդեռ այն, բերել բայի
հրամայականի նման՝ բի՛ր (բի՛), Լոռու խոսվածքում ունի նաև դի՛ և դրո՛ւ տարբերակները՝ Դի՛
ըստի // Դրո՛ւ ըստի (=Դի՛ր այստեղ):
2. Տալ բայի անկանոնությունների շարքում Մ.Ասատրյանը նշում է հրամայական եղանակի
եզակի թվի տո՛ւր ձևը միայն (Մ.Ե.Ասատրյան, նշվ. աշխ., էջ 141), մինչդեռ այն (բերել և դնել
բայերի հրամայականների նման) Լոռու խոսվածքում ունի ր-ի անկումով տարբերակ նույնպես՝
տո՛ւ: Օրինակ՝ Տո՛ւ ինձ//ի՛նձ տու:
Տո՛ւր (ավելի հավանական է՝ տո՛ւ) բայաձևը Լոռու խոսվածքի մի կիրառության մեջ կարող է
նաև զեղչվել՝ բնականաբար ենթադրվելով տվյալ շարահյուսական կապակցության բովանդակության պլանում: Խոսքն առայսօր հրամայաբար գործածվող ինձի բառաձևի մասին է, որը նշանակում է «ի՛նձ տուր»: Կարծում ենք՝ այն ես դերանվան եզ. տրականի միջինհայերենյան
ինձ//ինձի//ինձիկ//ձիկ տարբերակներից [Այսօր ինձ յէյնեկ տվէք: Իմ եարն ինձի հիւր երեկ: Քանի
հետ ինձիկ էիր՝ Ծառ կանանչ, տէրևտ ի վերայ: Քեո ծոց ձիկ սալվի սնդիւկ Ա.Մնացականյան,
նշվ. աշխ., էջ, համապատասխանաբար, 149, 149, 124 և 7 8 0 )] երկրորդն է: Ինձի տրականի հետ
հաճախակի գործածվող տո՛ւր//տո՛ւ հրամայականը երբեմն կարող է նաև դուրս մնալ
արտասանվածքից, քանի որ թույլ (անշեշտ) դիրքում է, մինչդեռ ի՛նձի բառաձևը շեշտակիր
լինելու շնորհիվ (շեշտվում է առաջին վանկի ձայնավորը) միայնակ կարողանում է արտահայտել
անհրաժեշտ հրամայական իմաստը՝ «ի՛նձի տուր» > «ի՛նձի»: Ի դեպ, Լոռու խոսվածքում
գործածական է նաև ի՛նձիկ տարբերակը՝ միևնույն նշանակությամբ՝ «ի՛նձ տուր»:
3. Կարալ (գրաբարում՝ կարել) և կարէնալ (գրաբարում՝ կարենալ) բայերի հրամայականների
դիմաց Մ.Ասատրյանն ունի «չիք» նշում (Մ.Ե.Ասատրյան, նշվ. աշխ., էջ 142), մինչդեռ առայսօր
գործածվում են դրանց կարա՛ցի//կարե՛ցի, և կարա՛ցէք//կարե՛ցէք, համապատասխանաբար,
եզակի և հոգնակի ձևերը:
Հարկ է նշել նաև, որ Լոռու խոսվածքի բազմաթիվ բառեր, այդ թվում նաև համադրական և
վերլուծական կազմությամբ բայեր՝ դվեր գալ՝ դվերել = «դեպի վայր ընթանալ՝ ներքևել», ըրթորել
= «հորինել, հերյուրել, սարքել, հարդարել», թըլըսորել = «խաբել», վըռըշնել = «շառագունել,
կարմրատակել», ծկակնել = «շառագունել, կարմրատակել», ծիկա տալ = «ճչալ», ծիկեն կապել =
«ճչալ», գոռոցն ընգնել = «ճչալ», գոռոցը կապել = «ճչալ», ձենը (գլուխը) գձել = «ճչալ, բարձր ձայնով
երգել, արտասվել, խոսել», ծըրծո(ն)քել = «ծարավել, պապակել», ծկըլտել = «ծլկել՝ աննկատ
փախչել, անհետանալ» (ծըկըլտել < ծըլկըտել < ծըլկել), վըրխալ = «հորդել, առատորեն բխել» և
այլն, կարոտ են համակարգված ուսումնասիրության:
23 Մ.Ե.Ասատրյան, նշվ. աշխ., Էջ 117:
22
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Խոնարհման համակարգի զուգաձևությունները Հ. Թումանյանի «Անուշ»….
Ասվածի մասին վկայում է և այն փաստը, որ լալիս բայաձևը գործածում է նաև
Թումանյանը, ընդ որում ոչ թե մեկ անգամ, ինչը կարելի էր պատահականություն համարել, այլ բազմաթիվ անգամներ 24 և տարբեր ժամանակահատվածներում ու ստեղծագործություններում: Ահա դրանցից մի քանիսը.
Տեսանք՝ ահեղ էն ձորում Ոնց էր լալիս ու գոռում Մարոյի հայրն ալևոր
(«Մարոն»):
Հենց ես եմ մենակ լալիս ու տանջվում («Անուշ»):
Էդպես տխուր ու զարհուրիկ Ի՞նչ ես լալիս, Կըկու քուրիկ («Չարի վերջը»):
– Ինչո՞ւ ես լալիս, Ա՛յ փիսիկ ջան, դու … («Փիսիկի գանգատը»):
Թումանյանը լալիս համակատարը եմ բայի հետ գործածել է՝
ա) նախադաս և վերջադաս շարադասությամբ: Հմմտ.
Եվ լալիս էին ձեն ձենի տըված ․․․ («Անուշ») և
Տեսնո՞ւմ ես չոքած ի՜նչպես եմ լալիս … («Անուշ»):
բ) արտահայտության պլանում նկատվող տարբերակներով՝ իս և ի (ս-ի
անկումով) բառահարաբերական ձևույթներով, որոնցից վերջինը բարբառային
շերտի միավոր է 25: Հմմտ. Լալիս է Անուշն երեսին ընկած («Անուշ») և Ա՜խ, իմ
ազիզ յարն է լալի Հոնգուր-հոնգուր էն սարում («Անուշ»):
Փաստենք նաև, որ համակատարի -իս վերջավորության ս վերջնահնչյունի
անկման մասին նշում է նաև Մ.Ասատրյանը՝ անդրադառնալով, սակայն, լոկ
գալիս և տալիս համակատարներին: «Շրջուն շարադասության ժամանակ,–
գրում է լեզվաբանը,– իս վերջավորվող դերբայների ս վերջավորությունն
ընկնում է, օրինակ՝ գալիս չէմ, տալիս չէմ, բայց՝ չէմ գալի, չէմ տալի» 26:
Անհրաժեշտ է հավելել, որ ս վերջնահնչյունը կարող է ընկնել նաև այն
դեպքում, երբ համակատարի հետ հանդես եկող օժանդակ բայը զեղչվել է՝
անկախ այն բանից՝ վերջինս դերբայի համեմատությամբ նախադաս դիրքում է
ենթադրվում, թե վերջադաս: Նմանատիպ զեղչում սովորաբար տեղի է ունենում
այն բարդ համադասական կառույցներում, որոնց առաջին բաղադրիչ նախադասության վերլուծական կամ բաղադրյալ կազմությամբ ստորոգյալի եմ բայը
բառային արտահայտություն ունենալու դեպքում երկրորդ նախադասության
լալիս, գալիս կամ տալիս համակատարով ու եմ օժանդակ բայով արտահայտ24 Ըստ մեր հաշվարկների՝ «Անուշի» միայն մերօրյա տարբերակում լալիս համակատարը գործածվել է 17 անգամ (15 անգամ`լալիս, 2 անգամ՝ լալի ձևով), գալիս-ը (այդ թվում նաև վերլուծական
բարդություններում)՝ 20 անգամ (15 անգամ`գալիս, 5 անգամ՝ գալի ձևով), տալիս-ը (այդ թվում նաև
վերլուծական բարդություններում)՝ 11 անգամ (5 անգամ`տալիս, 6 անգամ՝ տալի ձևով): «Անուշի»
1-ին տարբերակում -լի վերջավորությամբ համակատար ընդհանրապես չի գործածվել, մինչդեռ
Գ ինքնագրում գործածվել է 20 անգամ (այդ թվում նաև վերլուծական բարդություններում), որից
9 անգամ՝ տալի, 8 անգամ՝ գալի, 3 անգամ՝ լալի ձևով (3-րդ հատոր), էջ 247-271:
25 Մ.Ե.Ասատրյան, նշվ. աշխ., էջ 117:
26 Անդ:
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Խաչատրյան Գուրգեն
ված ստորոգյալի օժանդակ բայը զեղչվում է: Այսպես՝ հետևյալ կառույցներից
առաջինում զեղչվել է վերջադաս դիրքում ենթադրվող օժանդակ բայը՝ համակատարի ս վերջնահնչյունի անկմամբ, իսկ երկրորդում՝ նախադաս դիրքում
ենթադրվողը.
Խաղ էին կանչում ու ձենով լալի (ս էին – Գ.Խ.):
Ձի են խաղում, չափ (են - Գ.Խ.) տալի ....:
Լալիս բայաձևը եմ օժանդակ բայի հետ տեսականորեն կարող էր խոնարհվել և՛ դրական, և՛ ժխտական ձևերով: Ասվածի մասին վկայում են «Անուշ»
պոեմից քաղված հետևյալ դրական և ժխտական նախադասությունները, որոնց
ստորոգյալներն արտահայտված են գալի(ս) և տալի(ս) համակատարների մասնակցությամբ կազմված դիմավոր ձևերով: Հմմտ. Ձեն եմ տալի «վա՜յ», սարե՛ր:
Մի պառավ դարվիշ մեր դուռն է գալի և Իմ նանը նըրան բաժին չի տալի:
Նայում են ներքև ... ձեն չի գալիս դեռ։ Սակայն Թումանյանի գործերում լալիսով ժխտական խոնարհման օրինակներ մեզ չեն հանդիպել:
Լալիս բայաձևի գործածությունը Լոռու խոսվածքում այնքան է բնական, որ
գալիս և տալիս բայաձևերի նման այն ևս երբեմն գործածվում է առանց ս վերջնահնչյունի՝ լալի, գալի, տալի: Ասվածը հիմնավորվում է նաև պոեմի նախնական տարբերակներում հանդիպող փաստերով.
Ի՞նչ ես դուրս գալի խելքամաղ անում 27:
Ի˜նչքան ավլուկ է տալի կանանչին28:
Անբան գառները մութ ձորի միջին
Խաղ էին կանչում ու ձենով լալի 29:
Նկատենք, որ պոեմի 2-րդ տարբերակում դրանք փոխարինվել են գրական
ձևերով.
Ի՞նչ ես դուրս գալիս խելքամաղ անում:
Ի˜նչքան ավլուկ է տալիս կանանչին:
Անբան գառները մութ ձորի միջին
Խաղ էին կանչում ու ձենով լալիս:
Այս մասին է վկայում նաև պոեմի երրորդ ինքնագրին առնչվող հետևյալ
դիտարկումը. « .... գալի, տալի, լալի (ընդգծումը մերն է-Գ.Խ.) .... բարբառային
ձևերը հետագայում փոխարինվել են գրականով, գալիս, տալիս, լալիս .... և
այլն» 30:
Ի վերջո, Լոռու խոսվածքում լալի բայաձևի գոյության մասին ամենահավաստի կռվաններից մեկն էլ այն է, որ գալի(ս), տալի բայաձևերի հետ միասին
3-րդ հատոր, 3-րդ ինքնագիր, էջ 290:
Անդ, էջ 291:
29 Անդ, էջ 313:
30 Անդ, էջ 345:
27
28
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Խոնարհման համակարգի զուգաձևությունները Հ. Թումանյանի «Անուշ»….
այն հանդիպում է պոեմի ժողովրդական երգերից մեկում 31:
Հատկանշական է մի հանգամանք ևս. Թումանյանը լալիս բայաձևը գործածել է ոչ միայն խոնարհման համակարգում (ձևակազմիչ դերով), այլև
անկախ գործառույթով, ինչը նրա չափածոյում բացառիկ է.
Ու ես հիշեցի մեր օրը լալիս, Թե մեզ օրհնելիս Ինչու ասացին.
– «Ապրե՛ք, երեխե՛ք, Բայց մեզ պես չապրեք...» («Հին օրհնություն»):
Բանն այն է՝ և՛ Թումանյանի օրոք, և՛ մեր օրերում գալիս և տալիս
համակատարները կարող են գործածվել թե՛ ձևակազմիչ և թե՛ անկախ դերով՝
վերջին դեպքում գործածվելով միայնակ կամ դերբայական դարձվածի
կազմում: Նույն բանը չենք կարող ասել լալիս համակատարի մասին, որն
անկախ դերով կարող է հանդես գալ միայն դերբայական դարձվածի կազմում՝
լրացման հետ 32:
Տեղին է նշել, որ մեր հոդվածներից մեկում, խոսելով գրական հայերենի
անկանոն և պակասավոր բայերի մասին, ունենք նաև լալ բային վերաբերող
հետևյալ դիտարկումը. «Լալ բայի մասին նշվում էր, թե նա չունի միայն
անկատար դերբայ 33: Մինչդեռ լալ բայն այսօր չունի նաև ժխտական դերբայ,
իսկ լալիս համակատարը անկախ ձևով հանդես է գալիս միայն դերբայական
դարձվածի կազմում՝ որպես գերադաս անդամ: Բացի այդ՝ իբրև հրամայականի
եզակի թիվ՝ նշվում է լա՛ց բայաձևը, որը նույնպես այսօր գոնե գրական
հայերենում գործածական չէ և իր տեղը վաղուց զիջել է լացել և լաց լինել
բայերի թեև անկանոն, բայց այսօր գործածական համապատասխան ձևերին
(լացի՛ր, լա՛ց եղիր): Լալ բայի անցյալ կատարյալի անկանոն ձևերին (լացեցի,
լացեցիր, լացեց, լացեցինք, լացեցիք, լացեցին) զուհահեռ նշվում են նաև լացի,
լացիր, լացինք, լացիք, լացին իբրև թե կանոնավոր ձևերը 34, որոնք այսօրվա
գրական լեզվում գործածական չեն, քանի որ ակնհայտորեն կրում են ժողովրդախոսակցական լեզվի կնիք» 35: Փաստորեն, այն, ինչ մենք նկատել ենք գրա– Ամպի տակից ջուր է գալի,
Դոշ է տալի, փըրփըրում.
Էն ո՞ւմ յարն է նըստած լալի

31

Հոնգուր-հոնգուր էն սարում։

Ա՜յ պաղ ջըրեր, զուլալ ջըրեր,
Որ գալիս եք սարերից,
Գալիս՝ անցնում հանդ ու չոլեր,
Յարս էլ խըմե՞ց էդ ջըրից։ ....

Ամպի տակից ջուր է գալի,
Դոշ է տալի, փըրփըրում.
Ա՜խ, իմ ազիզ յարն է լալի

Հոնգուր-հոնգուր էն սարում:

Գալիս և տալիս համակատարները նաև վերլուծական կազմություններում են գործածվում:
Ահա օրինակներ «Անուշից»՝ Սարոյի նանն էլ նըրանց առաջին Աղլուխ էր առել ու պար էր գալիս:
Երգեր է ասում ու ման է գալիս։ Ինչքա՜ն ավլուկ է տալիս կանանչին: Ձի են խաղում, չափ տալի:
Ձեն է տալիս իր Սարոյին: Ու հորձանք է տալիս հորդ: Դոշ է տալի, փրփրում: Ինչ հարսնիք է
դուրս գալի և այլն:
33 Տե՛ս Է.Բ.Աղայան, Հ.Խ.Բարսեղյան, Հայոց լեզու, Դասագիրք V-VII դաս. համար, Երևան,
1988, էջ 247: Ֆ.Հ.Խլղաթյան, Հայոց լեզու, Հանրակրթական դպրոցի 6-րդ դաս. դասագիրք, Երևան,
32

1999, Հավելված 1:
34 Տե՛ս Է.Բ.Աղայան, Հ.Խ.Բարսեղյան, նշվ. աշխ., էջ 248: Ֆ.Հ.Խլղաթյան, նշվ. աշխ., Հավելված 1:
35 Գ.Կ.Խաչատրյան, Լեզվական փաստերին արդի մոտեցում (Հանրապետ. գիտաժողովի նյութերի ժողովածու՝ նվիրված ՎՊՄԻ ակադ. Գ.Բ.Ջահուկյանի անվ. հայոց լեզվի ամբիոնի հիմնա-
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Խաչատրյան Գուրգեն
կան հայերենի լալ բայի առումով, նույնը արձանագրվել է նաև ժողովրդախոսակցական շերտերում:
Ս.Մելքոնյանը նշում է, որ «Թումանյանի լեզվի հմայքը պայմանավորելու
գործում» կարևոր դեր են խաղացել «մեր լեզվին բույր ու երանգ տվող» հարադրությունները 36, ապա հավելում է, որ բանաստեղծն իր երկերի վերամշակման
ժամանակ չի բավարարվել հարադրությունների «պատահական մեկ-երկու
գործածությամբ, այլ որոշակի միտումով համալրել, հարստացրել է դրանց
կազմը» 37: Հմմտ. Նա հարձակվեցավ երկնքի դիմաց (1-ին տարբերակ, 638-րդ
տող) և Ծառս եղավ դուշման երկընքի դիմաց (2-րդ տարբերակ, 689-րդ տող) 38:
Նշենք, սակայն, որ «Անուշ» պոեմում, օրինակ, նկատելի է նաև հակառակ
միտումը. Լոռու խոսվածքին հատուկ և գրաբարահունչ մի շարք հարադիր
բայերը գրական «կերպարանք» են ստացել կամ հետագա տարբերակներից
դուրս մնացել: Այսպես՝ 1-ին տարբերակի Շո՛ւտ արա («արագացրո՛ւ» - Գ.Խ.),
ասա՛, էլ ինչ ես լռում ... (554-րդ տող), Հանկարծ բաց արավ արնոտ աչքերը
(397-րդ տող) և Եվ հառաջ անցավ մի թուխ պատանի (498-րդ տող) բանատողերը հետագա տարբերակներում բացակայում են: Ասվածին հակառակ՝ բարբառային և ժողովրդախոսակցական շերտերի՝ կազմությամբ համադրական կամ
վերլուծական որոշ բայաձևեր պահպանվել են պոեմի թե՛ նախորդ, թե՛ վերջին
տարբերակներում՝ տողաչափի կամ ոճի հետ կապված հարցերի լուծման նպատակով, ինչպես՝ Մոտեցավ սրահին, կախ տվավ սընին Սև հրացանը սև օձի
նման: Հեյ-հե՜յ, կանչեցի, ձեն տըվող չելավ: – Չե՛լավ, էդ չե՛լավ, Վեր չի գըցել
դեռ, Մոսին թոլ էլավ .... Մեջքը թա՛փ տըվեք և այլն:
Որոշ համադրական բայաձևեր ևս, լինելով գրական արևելահայերենին
խորթ տարրեր կամ տվյալ համատեքստում արտահայտչականությունից զուրկ
գրաբարաբանություններ, հետագա տարբերակներում կա՛մ դուրս են մնացել,
ինչպես՝ Շոշափե (փխ.՝ շոշափի) բարձունքն ազատ սարերի... (1-ին տարբերակ,
114-րդ տող), Մեկի երեսին աղվամազ բուսավ (փխ.՝ բուսեց) (1-ին տարբերակ,
դրման 35-ամյակին, Վանաձոր-Երևան, 2005, էջ 56-57: Մեկ այլ առիթով դիտարկել ենք Լոռու
խոսվածքում գրեթե մոռացության մատնված դառչել = «դառնանալ՝ կատաղել՝ թունավորվել»
բայի մասին (տե՛ս Գ.Կ.Խաչատրյան, Բարբառային-ժողովրդախոսակցական տարրերը Հրանտ
Մաթևոսյանի ստեղծագործություններում, ՀՍՍՀ ԳԱ «Լրաբեր հասարակական գիտությունների»,
1988, թիվ 3, էջ 24):
36 Ս.Ա.Մելքոնյան, նշվ. աշխ., էջ 116: Հարկ է նշել, որ Թումանյանի բառապաշարին, մասնավորապես մի շարք բայերի և բայական հարադրությունների ու դարձվածքների անդրադարձել է
նաև Ռ.Իշխանյանը (Ռ.Ա.Իշխանյան, նշվ. աշխ., էջ 230, 242-246):
37 «Անուշից» համապատասխան օրինակներ է բերում նաև Ս.Մելքոնյանը՝ աղաղակում էր –
հարայ էր կանչում, լռի՛ր – ակա՛նջ արա (Ս.Ա.Մելքոնյան, նշվ. աշխ., էջ 209-210):
38 Հարձակվեցավ գրաբարաբանությունը 2-րդ տարբերակում փոխարինելով կենդանի լեզվից
վերցված ծառս եղավ հարադիր բայաձևով՝ Թումանյանն անկասկած հաշվի է առել վերջինիս
«արտահայտչական գերազանցությունը» նույնպես (Ս.Ա.Մելքոնյան, նշվ. աշխ., էջ 217):
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112-րդ տող) և այլն, կա՛մ փոխարինվել են նոր, թեև ոճականորեն չեզոք, սակայն խոսքաշարի մյուս միավոր(ներ)ին համահունչ բայաձևերով: Հմմտ., օրինակ, 1-ին տարբերակի «Այսպես խոսեցավ զոռ տալով չիբխին», «Սարսափ է
ընկնում արնոտ աչքերից» և «Եվ նվաղեցան նրանց ձայները» բանատողերի
ընդգծված բայաձևերի նոր լուծումները 2-րդ տարբերակում «Էսպես նա
պատմեց զոռ տալով չիբխին», «Սարսափ է կաթում արնոտ աչքերից» և «Եվ
նվաղեցին ձեները տրտում» 39:
Անդրադառնալով «Անուշի» հանրահայտ հոտած – սառած տարբերակների
հարցին և բնավ հակամետ չլինելով սպառիչ գնահատական տալու 40՝ համոզված ենք, որ վերջին հրատակության մեջ (3-րդ հատոր, 1989) հոտած տարբերակին նախապատվություն տալու հիմնավորումը գերազանցապես հոտած –
անուշահոտ հականշությանը կապելը համոզիչ չէ, քանի որ հենց նույն մոտեցմամբ՝ սառած բայաձևը ոչ միայն ոճաբանորեն չեզոք լինելու տեսանկյունից է
նախընտրելի, այլև առավել ընդգրկուն է հանդիպադրվում հետագա շարադրանքում անուղղակիորեն թվարկվող հատկանիշներին, այդ թվում՝ հենց
անուշահոտ-ին (դա՝ դիակը, անկենդան է՝ սառած է, մինչդեռ նա՝ Սարոն, կենդանի էր՝ շողոտ, շաղոտ, աշխույժ, անուշահոտ, ծիծաղկոտ, կատակասեր, երգասեր .... ): Հմմտ.
Ա՜խ, չէ՜, ամա՜ն, ասում են դա
Մի դիակ է լո՜ւռ, սառած,
Արյունը չոր դեմքի վըրա.
Աչքերն անթա՜րթ, սիպտակած:
Նա սիրուն էր, անուշահոտ,
Աչքերը լի ծիծաղով,
Նա գալիս էր ցողոտ, շաղոտ,
Հանաքներով ու խաղով...
Սովորական ընթերցողի դիրքից անգամ գտնում ենք, որ հոտած հատկանիշը, նախ՝ գեղարվեստական խոսքին հարիր բառային միավոր չէ, երկրորդ՝
ամենամեծ ցանկության դեպքում այդ բառի գործածությունը կարող է արդարացված լինել միայն պոեմի 1-ին տարբերակում (տե՛ս վերևում բերված զուգադիր հատվածներից երկրորդը՝ «Արդեն մի քանի օրեր են անցել ....» սկսվածքով),
4-րդ ինքնագրում (478-517-րդ տողեր) և «Սևագիր այլ հատվածներում» (3-րդ
հատոր, էջ 343-344), որոնցում բանաստեղծն անդրադառնում է հերոսի՝ մի
Նվաղեցան-նվաղեցին փոփոխությունը նկատել է նաև Ս.Մելքոնյանը (Ս.Ա.Մելքոնյան, նշվ.
աշխ., էջ 155), որոնք բերվել են վրիպակներով՝ նվազեցան-նվազեցին:
40 Հարցին մոտենում ենք թումանյանական մեծահոգությամբ. «Եթե ես ասում եմ էս ինչ տեղը
բար պետք է լինի, ոչ թե բառ,– գրում է մի առիթով բանաստեղծը,– էդ հո չի նշանակիլ, թե հայոց
բանասերներն ու գրողներն իսկույն ևեթ ասելու են՝ աչքներիս վրա» (տե՛ս Թումանյանը քննադատ, Երևան, 1939, էջ 410):
39
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քանի օր անթաղ մնացած դիակին և անթաղ մնալու պատճառներին: Հիշյալ
դրվագներն իսպառ բացակայում են 2-րդ տարբերակում, ուստի եթե ճշմարիտ է
Թումանյանի այն խոստովանությունը, թե ինքը հետզհետե փիլիսոփայությունն
է «սիրում, և բանաստեղծության մեջ էլ այն, որ ոչ արտասուք ունի, ոչ հուզմունք, այլ մի վեհափառ խաղաղություն, մի վոլիմպիական, վսեմ, արհամարհոտ թռիչք դեպի լավագույն աշխարհները և ավելի ջինջ ու մաքուր մթնոլորտներ» 41, եթե իսկապես է ասված, թե մշակումների շնորհիվ «Թումանյանը կատարելության է հասցնում գեղարվեստական խոսքի այնպիսի հատկություններ, ինչպիսիք են ճշմարտությունը (ընդգծումը մերն է - Գ.Խ.), սեղմությունը,
կենդանությունը .... » 42 – ապա անկասկած նախընտրելի պիտի լինի սառած և ոչ
թե հոտած տարբերակը: Ի դեպ, այս համատեքստում խոսուն են նաև Սարոյին
տրված իրարամերժ բնութագրումները. վերոնշյալ տարբերակներում խոսվում
է նախկին ղաչաղի կամ ավազակի՝ մի քանի օր անթաղ մնացած, հետևաբար
հոտած դիակի մասին, մինչդեռ 2-րդ տարբերակում՝ իգիթի մասին):
Անշուշտ, բառի և բառաձևի ընտրության հարցում կարևոր դեր ունեն ոչ
այնքան նրանց (տվյալ դեպքում՝ բայի և բայաձևի) կազմությունը, որքան համատեքստում նրանց բարեհնչունությունը, իմաստային և գեղարվեստական – գեղագիտական տարողությունը 43 և այլն, իսկ դրանցից առաջ էլ՝ այն, թե ով է այդ
ընտրությունը կատարողը՝ ստեղծագործողը, մասնավորապես՝ վերջինիս գեղագիտական ընկալումները, լեզվական միջավայրը, լեզվազգացողությունը,
սովորական խոսքը գեղարվեստորեն վերարտադրելու բնատուր օժտվածությունն ու ձեռքբերովի կարողությունները:
Ամփոփենք: Թումանյանի բազմաբնույթ ստեղծագործությունների լեզվական հարուստ նյութը պարզորոշ պատկերում է ոչ միայն մեծ բանաստեղծի անցած ստեղծագործական ուղին, այլև այն գործընթացները, որոնք տեղի են ունեցել գրական արևելահայերենի վերջնական ձևավորման, մշակման և կատարելագործման ճանապարհին 19-րդ դ. 80-ականների վերջից մինչև 20-րդ դ. երկրորդ քառորդն ընկած շրջանում: Նշված ժամանակահատվածն առանձնանում
էր նրանով, որ արևելահայերենը չուներ վերջնականապես ամրակայված բառամթերք և միօրինակ քերականական ձևեր: Շրջանառության մեջ էին և՛ բարբառային աշխարհաբարը, և՛ հյուսիսափայլյան աշխարհաբարը, և՛ խոսակցական արևելահայերենը, որոնք արտահայտություն են գտել նաև Թումանյանի
ստեղծագործություններում: Մասնավորապես «Անուշ» պոեմի 1-ին և 2-րդ
տարբերակների, ինչպես նաև պահպանված չորս ինքնագրերի ու տարբեր վեՀ. Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 9, Երևան, 1997, էջ 289:
Ս.Ա.Մելքոնյան, նշվ. աշխ., էջ 245:
43 Միանգամայն տեղին է ասված. «Բառի տեսակարար կշիռն ավելի է մեծանում չափածո
խոսքում: Այստեղ հաշվի է առնվում ոչ միայն բառի իմաստն ու գրաված դիրքը, այլև քերականական ճկունությունը, չափը, ֆոնեմիկան, հանգը» (Զ.Վ.Ավետիսյան, նշվ. աշխ., էջ 100):
41
42
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րահրատարակությունների լեզվական փաստերի համադրությունը երևան է
հանում բառային, քերականական և ոճական մի շարք անմիօրինակություններ,
որոնցից են նաև բայական զուգաձևությունները թե՛ դիմավոր, թե՛ անդեմ բայաձերի շարքում: Պոեմի 1-ին տարբերակում (1892թ.) 21-22-ամյա Թումանյանը
լիրիկական հատվածները փորձում է գերազանցապես ոճավորել հյուսիսափայլյան աշխարհաբարով, մինչդեռ էպիկական հատվածները հիմնականում
շարադրում է խոսակցական արևելահայերենով, մասնավորապես Լոռու խոսվածքով, որի կրողներից էր նաև ինքը): Շուրջ տասը տարի անց (1900-ականների սկիզբ), բանաստեղծը պոեմի 2-րդ տարբերակում և նրա հետագա հրատարակություններում գրաբարաբանությունները, բարբառայնությունները և նրանցով կազմված շարահյուսական կառույցները՝
1. կա՛մ դուրս է թողել,
2. կա՛մ շարունակել է գործածել՝
2.1. մի դեպքում հրաժարվելով գրաբարին և բարբառներին բնորոշ բառային, բայակազմական ու քերականական միջոցներից և դրանք փոխարինելով այլ (խոսակցական արևելահայերենի հիմքում ընկած) բառային բայակազմական ու քերականական միջոցներով, որով առաջ էր
տանում արևելահայերենի ժողովրդայնացմանը միտված գործընթացը,
2.2. մյուս դեպքում՝ նույնությամբ՝ առանց բառային և քերականական միջոցների փոփոխության՝ որով գերազանցապես խոսքի ոճավորման,
հազվադեպ՝ տաղաչափական (բանատողի հանգավորում կամ չափաբերում) նպատակ էր հետապնդում:
Սրանք են այն ընդհանուր մոտեցումները, որոնց արդյունքում ձևավորվել է
«Թումանյանի կամ թումանյանական հայերենը»` հիմք դառնալով արևելահայերենի ժողովրդայնացման, հետագա զարգացման և կատարելագործման:
Հոդվածում դիտարկված լեզվական փաստերը միաժամանակ հնարավորություն են ընձեռում գաղափար կազմելու Թումանյանի՝ որպես արևելահայերենով ստեղծագործողի լեզվամտածողության մեջ կատարված աստիճանական
փոփոխությունների, գրական արևելահայերենի կատարելագործման հարցում
նրա դերակատարության, այլև իր ստեղծագործություններով գրական արևելահայերենի վրա թողած ազդեցության մասին:
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Խաչատրյան Գուրգեն
ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ СИСТЕМЫ СПРЯЖЕНИЯ В
РАЗНЫХ РЕДАКЦИЯХ ПОЭМЫ ОВАНЕСА ТУМАНЯНА «АНУШ»
Резюме

Хачатрян Гурген

Ключевые слова: вариативные формы, неунифицированность, унификация,
вариант, авторские варианты, личные формы глагола, деепричастие, отрицательное
спряжение, составные временные формы, сложносоставные слова, запретительное
повелительное, нерегулярный глагол, лорийский говор, литературный восточноармянский язык.

Богатый языковой материал разнообразных по своей сути произведений
О. Туманяна свидетельствует не только о большом творческом пути поэта, но и о тех
процессах, которые имели место в восточноармянском языке при его формировании,
переработке и усовершенствовании в период с 80-х годов 19 в. до второй четверти
20в. Указанный период отличался тем, что восточноармянский язык не имел в тот
период ни устойчивого лексического состава, ни унифицированных грамматических
форм. Одинаково употребительными были диалектный ашхарабар, ашхарабар
журнала «Северное сияние», а также разговорный восточноармянский, что и нашло
отражение в произведениях О. Туманяна. В частности, в первой и второй редакциях
поэмы «Ануш» и в сохранившихся авторских рукописях, а также в различных публикациях сопоставление языковых фактов выявляет лексические, грамматические и
стилистически неунифицированные формы, к которым можно причислить вариативные формы личных и безличных глаголов. В первой редакции поэмы (1892г.) молодой Туманян в лирических отрывках пытается придерживаться стилистики,
присущей литературному языку журнала «Северное сияние», а в эпических фрагментах поэт переходит на разговорный стиль восточноармянского языка, а также на
лорийский говор, носителем которого был он сам. Спустя 10 лет (в начале 1900-х), во
второй, переработанной редакции поэмы и ее дальнейших публикациях к элементам
грабара, диалектизмов и образованных на их основе синтаксических конструкций
поэт выявляет неодинаковый подход:
1. или исключает их из текста;
2. или продолжает их применять, но:
2.1. в одних случаях он отказываяется от присущих грабару или лорийскому
говору лексического материала, словообразовательных и грамматических
форм глагола и находит для них адекватные замены, легшие в основу
разговорного стиля восточноармянского языка, что обеспечивало их
дальнейшее широкое применение народом.
2.2. В других случаях он в точности, без каких-либо лексических или грамматических изменений сохраняет указанные выше формы, что, скорее
всего, обусловлено стилистикой или – реже – строфикой или причинами
стихосложения (рифмой, стихотворным размером и пр.).
Таковы основные принципы, формировавшие «язык Туманяна», или «туманяновский армянский язык», легший в основу восточноармянского языка на пути его
дальнейшего развития, усовершенствования и распространения в народе.
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Խոնարհման համակարգի զուգաձևությունները Հ. Թումանյանի «Անուշ»….
THE ALTERNATIVE FORMS OF THE CONJUGATION SYSTEM IN THE
VARIANTS OF THE POEM “ANOUSH” BY HOVHANNES TOUMANYAN

Khachatryan Gourgen

Summary

Key words: alternative forms, non-uniformity, uniformity, variant, autograph, finite
verb, non-finite verb, negative conjugation, analytical tense form, analytical complication,
prohibitive imperative, irregular verb, Lori dialect, literary Eastern Armenian

The rich language of Toumanyan’s various works clearly depicts not only the great
writer’s writing career, but also the processes occurring in the final formation, elaboration
(refinement) and improvement of literary Eastern Armenian from the 80s of the 19th
century till the second quarter of the 20th century. The time period mentioned above was
marked by the fact that Eastern Armenian didn’t have a finally fixed word stock and
grammatical uniformity. In use were dialectal, Northeastern New Armenian and spoken
Eastern Armenian, all of which were reflected in Toumanyan’s works. Most specifically,
the combination of linguistic facts in the first and second variants of the poem “Anoush”,
as well as in four preserved autographs and different republications reveals a number of
lexical, grammatical and stylistic differences (non-uniformity) which also include verbal
alternative forms of finite and non-finite verbs. In the first variant of the poem (1892) 2122-year-old Toumanyan tries to style the lyrical parts by mainly using New Armenian
typical of the journal “Northeastern”, whereas the epic parts are mainly written in Eastern
Armenian dialect, particularly in the Lori region Dialect, one of the carriers of which was
the writer himself. About ten years later (at the beginning of the 1900s) in the second
refined variant of the poem and in its later publications the writer demonstrates a
different attitude towards the elements of Old Armenian and towards the dialectal words
and syntactical structures formed on the basis of them by
1. either excluding them from the text
2. or continuing them in two ways
2.1 In some cases he refuses to use the lexical, verb-forming and grammatical
means typical of Old Armenian and Lori Region Dialect and finds appropriate
substitutes deeply rooted in spoken Eastern Armenian, which led to further
popularisation of Eastern Armenian,
2.2 In other cases, he adheres to the above-mentioned forms, without making any
lexical or grammatical changes, which is rather preconditioned by the stylistics
or, rarely, by the stanza and versification reasons (rhythm, meter, etc).
These are the main approaches which result in the formation of “Toumanyan’s
language style”, and “Toumanyan’s Armenian”, thereby becoming the basis for the
popularisation, further development and improvement of Eastern Armenian.
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Համբարձումյան Վազգեն

ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆԻ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ
ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ԱՐՁԱԿՈՒՄ
Համբարձումյան Վազգեն
Հանգուցային բառեր՝ Գրական լեզու: Գրական լեզվի արևելահայ և
արևմտահայ տարբերակներ: Թումանյանի արձակի մի առանձնահատկություն՝
երկու տարբերակների միասնականացում: Գեղարվեստական պատումի
խոսքային յուրօրինակ ոճավորում: Նմուշ գրական լեզվի ընդհանրության:

Նախ ասենք, որ մենք բնավ այն մտքին չենք, թե նոր հայերենը ներկայանում է իբրև երկու գրական լեզու՝ սկսած 1810-ական թվականներից (ըստ
Աճառյանի, Ջահուկյանի և այլոց՝ 19-րդ դ. կեսերից): Այլ առավելապես արտաքին պայմանների բերումով է, որ այսօր ևս այն ներկայացվում է իբրև միևնույն
գրական լեզվի երկու՝ «արևելահայ» և «արևմտահայ» տարբերակ, ընդ որում
կանոնարկված լինելու տարբեր աստիճաններով 1:
Ճիշտ է, դրանց բանավոր-խոսակցական հիմքերը, ըստ բարբառագիտական ավանդական ուսումնասիրությունների տվյալների, ինչ-ինչ հատկանիշներով տարբեր են, սակայն ընդհանուր տեսական առումով նոր աշխարհայեցողության, ուստի մտածողության մեկ միասնություն են. տարբերությունները,
կարելի է ասել, ավելին չեն ընդհանրության կամ առավելագույնի համեմատությամբ:
Սա մեզ համար տեսական կանխադրույթ է առհասարակ հայերենի, տվյալ
դեպքում նոր գրականի իրական պատմության, նրա կառուցվածքի ամեն կարգի քննության համար: Այդպես նաև անդրադառնալու ենք մեր բուն թեմային՝
Հովհ. Թումանյանի լեզվի մեկ այլ ինքնօրինակության, որ մտածողության առումով հուշում է, թե մեր լեզուն միանգամայն միասնական է և նույնքան ամբողջական:
Այս հարցը, ինչքան մեզ հայտնի է, ուշադրության առարկա չի եղել ազգային հանճարի լեզվի և պոետիկայի քննությանը նվիրված ուսումնասիրութուններում:
Այս զեկուցման նյութը սակավ է, այնքան էլ մեծ չէ, սակայն լիովին կարևոր
է Հովհ. Թումանյանի արձակում նոր գրական հայերենի հիշածս տարբերակների համատեղ գործածության, ըստ այդմ միասնական լինելու չափ մոտիկության առումով:
Հայ գրականության մեջ կան նոր գրական լեզվի երկու տարբերակների
մերձակա (միասնական) գործածության լավագույն օրինակներ (Վ. Փափազյան,
Վ. Թոթովենց, Ա. Կոթիկյան և ուրիշներ):
Թումանյանը 1890-1910-ական թթ. արհավիրքների տարիներին գրել է նաև
երեք պատմվածք, որոնք բովանդակությամբ կարճ պատումի գոհարներ են:
1

Երբեմն նաև՝ արևելահայ և արևմտահայ գրական լեզուներ, որ տեղին չէ:
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Արևմտահայերենի գործածության նմուշներ Հովհ. Թումանյանի….
Նկատի ունենք «Լեռների հովիվը» (1894 թ.), «Երկու հայր» (1907 թ.) և «Խրիմյան
Հայրիկի օրերից մինը» (ն. թ.) անհամեմատ խորունկ ստեղծագործությունները,
երեքը միասին հազիվ սովորական ծավալով տասը էջ, և այդքանով անմոռանալի, այդքան իրական (ռեալ) արտացոլում պատուհասված զրկանքի:
Անմահ Լոռեցին այդ նույն ազնվահոգի թեմայով ունի նաև բանաստեղծություններ, որոնք նոր գրական լեզվի բարձր մշակվածության օրինակ են` «Հայրենիքիս հետ»-ը (1915 թ.), չհաշված նրանում ընդամենը երկու անգամ էն, մեկ
անգամ պիտ բառերի գործածությունը, ինչպես նաև «Հոգեհանգիստ»-ը (ն. թ.),
նորից չհաշված մեկական անգամ էն և էսպես բառերի կիրառությունը. այդ բանաստեղծություններում երևում է պատմական անցյալ ունեցող մի ժողովրդի
ցավի մեջ անգամ հառնող ազնվական վեհությունը:
Իսկ հիշյալ պատմվածքներում այդ վեհությունը ինքն իրեն վերագտնելու
մղում ունի. դա նկատում ենք հիշածս պատմվածքների հովվի խոսքում, տեր
հոր աղերսում, Հայրիկի հորդորներում:
Ավելին՝ կա ուսման նվիրումի, զավակներին հոգացողի, հավատքին ծառայածի առժամանակյա ելք գտնելու հույսը: Իսկ հայոց Հայրիկը իր մեծությունը
դարձնում է սովորական, նա իրեն հավասար է դնում ամեն մի պահի մեջ, «կատակում է», գոտեպնդում է իրեն ապավեն դիտողներին, իր զավակներին:
Պատմվածքների ուղղագրությունը տալիս ենք ըստ Թումանյանի երկերի
վերջին տարիների երևանյան տպագրության, կետադրության մեջ ունենք անհրաժեշտ որոշ շտկումներ 2:
Առաջին պատմվածքից հիշենք.
«…մեկը հարցրեց. –Ո՞րտեղից ես, տղա՛:
-Սասունիցն, աղա՛:
Հապա ո՞ւր ես եկել:
-Ես չոբան էի, աղա՛, թուրքեր մեր գեղ քանդեցին…իմ ոչխար լե
թալնեցին…»:
Երկրորդ պատմվածքում նկատում ենք.
«–Հայրիկի աջը կուզեմ համբուրել,– խնդրեց նա Վեհարանում, ու ներս
թողին:
– Բարո՛վ, տե՛ր հայր,– աջը մեկնեց հայրիկը»:
«– Ո՞րտեղից կու գաս:
– Սասունի կողմերեն: Ես Ա-ի տեր Սարգիսն եմ…
–Ա-ի տեր Սարգի՞սը…
– Այո՛, Հայրիկ:
-Է՞…»:
Հովհաննես Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, h. 5, Ե., 1994, էջ 35:
Այս հրատարակության մեջ շեշտակիր բառերի շեշտի փոխարեն տպագրության մեջ այլ տեսակ
(երկարացման-բացականչական) նշան է դրված, որն ուղղում ենք:
2
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«…տունս թալնեցին, վառեցին. մնացի այսպես…
– Է՛, հիմի…» 3:

Երրորդ պատմվածքում հանդիպում ենք.
«Գիշերները քունս չի տաներ,– ասում էր,– սենյակում (փխ. սենյակին մեջ –
Վ. Հ.) կշրջեմ, կծխեմ ու կգրեմ»:
«Ո՜վ գիտի, հիմա մեռեր են ամենքը…» 4 :
«– Օ՜հ, բարով եկար,– ասավ,– ի՞նչ կուզես…»:
« –Քեզի, ուսումնարանեն դուրս կանե՞ն:
– Ինչպե՞ս կարելի է, որ քեզի դուրս անեն…»:

– Է՛հ, դու ալ չունի՞ս…:
– Մոտ եկ, տեսնեմ: …
– Է՛հ, հետո լավ կսովրի՞ս դասերդ» 5:
«-Լա՛վ, լա՛վ, դու ալ Հայրիկի պես շատախոս եղեր ես: Հապա չըսի՞ր, որ
կերթամ Հայրիկին կըսեմ»:
«Լավ ըրեր ես: Ինչքա՞ն կուզեն»:
«-Ծո՛, տարեք նշանակեցեք, որ ասոր ուսման վճարը Հայրիկը պիտի տա,
որ դիրեկտոր ալ չարձակի ուսումնարանեն…» 6:

Այնուհետև՝ մեկ այլ դիալոգում.
«…– Հինգ երեխայով մնացեր եմ դռները…
«– Հա՛, խեղճ կին, անպես ժամանակներ են, որ տղամարդիկ ալ հազիվ
իրենց տունը կպահեն, դու մի խեղճ կնիկ, ինչպե՞ս պիտի պահես ատքան
երեխաները» 7 :
«– Անխելք մարդ, – ընդհատեց Հայրիկը, – քեզի ո՞վ ըսավ 40 տ<արի>
աստծուն ծառայես, որ ասօր քաղցած մնաս, 40 տ<արի> եթե մի
վաճ<առականի> ծառայեիր, ասօր կուշտ պիտի ըլլայիր…– ու սկսեց ծիծաղել: Է՛հ, աղեկ, կհոգանք»:
«– Ծո՛, տարեք, ըսեք ասոր թոշակ կապեն» 8 :
Առանձին-առանձին բերված հատվածներում (օրինակներում) գործածված
ենք գտնում գրական հայերենի արևմտահայ տարբերակի բառային, քերականական, ոճական ձևեր և արտահայտություններ (բառակապակցություն, նախադասություն և այլն), որոնցով երկխոսության մասնակիցների ասելիքը, կարելի է շեշտել, լիովին դրսևորված է՝ իբրև տվյալ լեզվական տարբերակի կրող
անձերի հաղորդակցման նմուշների:

Նույն տեղում, էջ 69:
Նույն տեղում, էջ 71:
5 Նույն տեղում, էջ 72:
6 Նույն տեղում:
7 Նույն տեղում, էջ 73:
8 Նույն տեղում:
3
4
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Արևմտահայերենի գործածության նմուշներ Հովհ. Թումանյանի….
Այդ օրինակները, լեզվական միավորների տարբերակվածության առումով,
մի քանի տեսակ են:
1) Առանձին բառերի, հարադիր կազմությունների գործածություն. դրանք
գրեթե գերազանցապես արևմտահայերեն ձևեր են. ալ (էլ «այլև, նաև», երկիցս
գործածված), աղա (երկիցս գործածված), աղեկ, անպես, ասօր («այսօր», երկիցս
գործածված), ատքան, գեղ, է (զարմացական. երկիցս գործածված), էհ (արհամարհանքի բացականչություն նշանակող. երիցս գործածված), թոշակ կապել
(հարադրություն), լե (էլ «այլև, նաև», բարբառային), ծո (կոչական՝ դիմում նշանակող. երկիցս գործածված), կնիկ, հապա (շեշտում, հորդորական-քաջալերական՝ բացականչություն ցույց տվող), հիմի, օհ (բացականչություն նշանակող):
2) Քերականական (հոլովման, խոնարհման և այլն) յուրօրինակ ձևերի գործածություն. ասոր («սրա», երկիցս գործածված), դուրս կանեն, եղեր ես, ըսավ,
ըսեք, ըրեր ես, թալնեցին («թալանեցին»), կգրեմ, կերթամ, կըսեմ, կծխեմ,
կհոգանք, կշրջեմ, կողմերեն, կպահեն, կսովրիս, կու գաս, կուզեմ, կուզեն,
կուզես, մեռեր են, մնացեր եմ, չի տաներ, չըսիր, չունիս, պիտի ըլլայիր,
Սասունիցն (տարբերակ՝ Սասունեն), ուսումնարանեն (երկիցս գործածված),
քեզի (երիցս գործածված):
3) Շարահյուսական-ոճական ձևերի (արտահայտություններ, դարձվածքներ, կոչ, հորդոր, նախատինք և այլն) գործածություն: Դրանք բավականին շատ
են, նման ձևերը իմացական նշանակումներից բացի մեծ մասամբ ունեն ոճական նրբություններ (նյուանսներ), որոնք գրավորում ինչ-որ չափով այն չեն, ինչ
բանավորի դեպքում է լինում, որովհետև վերջին դեպքում դեր ունեն խոսքային
շեշտադրումը, առոգանությունը, ելևէջավորումը և այլն:
Ստորև նեիրկայացնում ենք խոսքային մակարդակի արևմտահայ դրսևորումների հետևյալ տիպական տեսակները.
ա) հաստատում-հավելադրություն՝ ալ (լե). (ոչխար) լե թալնեցին, դու ալ
չունի՞ս: Տղամարդիկ ալ: Է՛հ: Հա՛ : …դիրեկտոր ալ չարձակի ուսումնաարանեն:
բ) Հարցում, հարցում-տարակուսանք. Ա-ի տեր Սարգի՞սը: Ինչպե՞ս կարելի
է: Է՞: Ի՞նչ կուզես: Ինչպե՞ս կարելի է, որ քեզի դուրս անեն:
գ) Զարմացում-տարակուսանք. Է՛ , հիմի: Օ՜հ, բարով եկար:
դ) Հորդոր, հարցում-հորդոր. Դե, ե՛կ, տեր Սարգիս, մոտ ե՛կ: Դու ալ
չունի՞ս: Հետո լավ կսովրի՞ս դասերդ: Հապա չըսի՞ր, որ կերթամ Հայրիկին

կըսեմ»:

ե) Ավարտ-եզրափակում. Մեռեր են ամենքը: Մոտ եկ, տեսնեմ: Լա՛, լա՛վ:

Դու ալ Հայրիկի պես շատախոս եղեր ես: Լավ ըրեր ես: Ինչքա՞ն կուզեն: Տարեք
նշանակեցեք: Ասոր ուսման վճարը Հայրիկը պիտի տա: Աղեկ, կհոգանք:
Տարե՛ք, ըսե՛ք: Խեղճ կին: Կուշտ պիտի ըլլայիր:
զ) Հեգնանք-հանդիմանություն. Անխելք մարդ: Քեզի ո՞վ ըսավ: Ինչպե՞ս
կարելի է, որ քեզի դուրս անեն:
է) Բացականչություն. բացականչություն-հեգնանք – «Ո՜վ գիտի: Բարո՛վ,
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տե՛ր հայր: Քեզի, ուսումնարանեն դուրս կանե՞ն: Ծո՛, տարեք նշանակեցեք: Ծո՛,
տարեք, ըսեք ասոր թոշակ կապեն:
ը) Հաստատում-եզրահանգում. Անպես ժամանակներ են: Դու մի խեղճ
կնիկ: Է՛հ, աղեկ, կհոգանք:

թ) Խոսքային հավելական միավորների (բառ, կապակցություն, նախադասություն և այլն) գործածություն. Սասունի կողմերեն. Ես Ա-ի տեր Սարգիսն եմ:
Այո՛, Հայրիկ:
Բերված օրինակներով և դրանց նման վերլուծությամբ թերևս չի ավարտվում սույն թեմայի մեր այս արծարծումը: Սակայն ակնհայտ մանրամասնությունը հիմք է նկատելու արդի հայերենի գրական տարբերակների միջև այնպիսի տարբերության գոյություն, որ փաստ է ոչ թե մասնավորի, այլ ընդհանրության մեջ յուրահատուկ դրսևորման: Իսկ դա, անշուշտ, ամեն մի լեզվի
տարբերակային (խոսքային-ոճական) հարստություն է՝ պայմանավորված
մտածողության լիածավալությամբ:
Մեր այս աշխատանքը, կարելի է ասել, մի փորձ է նոր գրական հայերենի
երկու տարբերակների միասնական ուսումնասիրության՝ ոչ թե լեզվականքերականական, այլ լեզվական-գեղարվեստական (բանաստեղծական) տարբեր
յուրահատկությունների քննության, այսինքն՝ լեզվական-հաղորդակցական
իրակությունների վերհանման և բնութագրման հեռանկարի մեջ: Իսկ դա կլինի
հայերենագիտության մի ուրույն բնագավառի խնդիր, որն այնքան էլ անհնարին չէ լուծել ապագայի մեջ:
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Արևմտահայերենի գործածության նմուշներ Հովհ. Թումանյանի….

ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМ ЗАПАДНОГО ВАРИАНТА
АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА В ПРОЗЕ ОВ. ТУМАНЯНА

Амбарцумян Вазген

Резюме

Ключевые слова: литературный язык, восточноармянские и западноармянские варианты литературного языка, одна особенность прозы Туманяна –
объединение двух вариантов, оригинальная стилизация художественного
повествования, пример всеобщности литературного языка

Три из произведений Ованеса Туманяна – «Пастух гор», «Два отца», «Один из
дней Хримяна Айрика», не только похожи по содержанию, но и представляют
собой уникальный синтез так называемых восточных и западных версий нового
литературного армянского языка. Эти рассказы отражают трагедию, произошедшую за два десятилетия позапрошлого века и два десятилетия прошлого века в
жизни армянского народа.
В вышеупомянутых рассказах Туманян показывает духовно-созидательное
велиичие родного народа. Это величие имеет тенденцию восстанавливать себя;
оно заметно в словах бедного пастуха, в просьбе священника, в призывах
Хримяна Айрика.
В отдельных разделах (образцах) мы находим лексические, грамматические,
стилистические уникальные формы и выражения западной версии армянского
языка (слова, фразы, предложения и т. д.), посредством которых мысли
участников диалога полностью представлены в качестве примеров общения лиц,
владеющих упомянутой языковой версией.
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Համբարձումյան Վազգեն

THE USAGE OF THE FORMS OF WESTERN VERSION OF THE
ARMENIAN LANGUAGE IN THE PROSE OF HOVH. TOUMANYAN

Hambardzumyan Vazgen

Summary

Key words: Literary Language, Eastern and Western Armenian versions of
literary language, one of the peculiarities of Toumanyan's prose – unification of two
variants, unique styling of artistic expression, sample literary language commonality

Three of Hovhannes Toumanyan's stories, “The Shepherd of the Mountain”,
“Two Father”, “One of the Days of Khrimian Hayrik”, are not only common by
content, but also represent a unique synthesis of the so-called Eastern and Western
versions of the new literary Armenian language. These stories reflect the tragedy that
broke out in two decades of the past century and the two decades of the last century.
In the above-mentioned stories, that greatness has the motivation to regain it. It
is noticeable in the Shepherd’s words, at the priest's plea, in the appeals of Khrimyan
Hayrik.
In the separate sections (samples) we find the lexical, grammatical, stylistic forms
and expressions of the Western version of the Armenian language (phrase, sentence,
etc.) by which the thoughts of the dialogue participants are fully represented as
examples of communication between individuals who hold the language version.
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Գերադաս նախադասության դիրքային-քերականական….

ԳԵՐԱԴԱՍ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ԴԻՐՔԱՅԻՆ-ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ
ՄԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ
Հարությունյան Հասմիկ
Հանգուցային բառեր՝ բարդ նախադասություն, շարադասություն,
կապակցման միջոց, հնչերանգ, միջանկյալ նախադասություն, ստորադաս
նախադասություն, փոխակերպում, քերականական կախվածություն

Ժամանակակից հայերենի շարահյուսության խնդրահարույց հարցերից
մեկը վերաբերում է բարդ նախադասության կառուցվածքային դրսևորումներից
մեկին, որը ձևավորվում է գերադաս և ստորադաս նախադասությունների՝
«ստորադասական նախադասություն + գերադաս նախադասություն + ստորադասական նախադասության շարունակություն և ավարտ» կաղապարով։ Հայ
քերականագիտության մեջ այս կաղապարային տիպը հստակ բնութագիր
չունի. ընդունված կարծիքի համաձայն՝ գերադաս նախադասությունը միջադաս լինել չի կարող։ Այսօր առավելապես տարածված է այն տեսակետը, որ վերոնշյալ կաղապարի միջադաս նախադասությունը միջանկյալ նախադասություն է, իմա՝ քերականորեն չի կապվում այն նախադասության հետ, որի կազմում կամ որի հետ այն գործածվում է 1։
Չնայած այս տարածված տեսակետին՝ ժամանակակից հայերենի քերականությանը վերաբերող հիմնարար որոշ աշխատություններում բացակայում է
այս խնդրի հստակ մեկնաբանությունը, ինչը, մեր կարծիքով, խոսում է վերոնշյալ քերականական երևույթի տարածված ընկալման վիճարկելի լինելու հանգամանքի հետ. ամենայն հավանականությամբ լեզվաբանները զգուշավորություն են ցուցաբերել նշված կառույցի գնահատման հարցում 2։ Մասնավորապես Ս.Աբրահամյանը, անդրադառնալով միջանկյալ կառույցների գնահատման խնդրին, գրում է. «Նախադասության միջանկյալության աստիճանը
տարբեր է լինում։ Կան միջանկյալ նախադասություններ, որոնք միայն այդպես՝
որպես միջանկյալ կարող էին գործածվել, և, ընդհակառակն, կան այնպիսիները, որոնք հեշտությամբ կարող են փոխել իրենց այս բաժանվածությունը ու քերականորեն կապվել հիմնական նախադասության հետ 3»։ Նման նախադասություններն, այնուամենայնիվ, հեղինակը դասում է միջանկյալների շարքին, որը
բացատրում է երկու հանգամանքով՝ 1. երբ խոսքի հեղինակն է նրան երկրոր1 Աբեղյան Մ., Երկեր, Զ, Ե.,1974, էջ 501։ Առաքելյան Վ., Հայերենի շարահյուսություն, հ . Բ., Ե.,
1964, էջ 381։ Գարեգինյան Գ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Ե., 1984, էջ 366-370։ Պառնասյան Ն.,
Անշաղկապ բարդ նախադասությունները ժամանակակից հայերենում, Լեզվի և ոճի հարցեր, հ.
2, Ե. 1964, 68, 83-86:
2 Աբրահամյան Ս., Առաքելյան Վ., Քոսյան Վ., Հայոց լեզու, 2-րդ մաս, Շարահյուսություն, Ե.,
1975, էջ 438-444։ Աբահամյան Ա., Պառնասյան Ն., Օհանյան Հ., Բադիկյան Խ., Ժամանակակից
հայոց լեզու, հ. 3, Շարահյուսություն, Ե., 1976 էջ 772-781: Աբահամյան Ս., Ժամանակակից հայերենի քերականություն, Ե.,1975, էջ 407-439։
3 Աբրահամյան Ս., Հայոց լեզու. Շարահյուսություն, Ե., 2004, էջ 438-439:
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Հարությունյան Հասմիկ
դական դեր հատկացնում, ինչը պայմանավորված է հոգեբանական և վերաբերմունքային գործոններով, 2. երբ կառույցում առկա բազմաստիճան հարաբերություններն ավելի հստակ դարձնելու պատճառով նրա մի օղակը առանձնացվում է որպես միջանկյալ 4։ Կարծում ենք՝ այս երկու հանգամանքներն էլ արդարացված չեն, քանի որ ելնում են բարդ կառույցի ընկալման սուբյեկտիվ հանգամանքից և քերականական պատճառաբանվածություն չունեն։
Մեկ այլ տեսակետի համաձայն էլ միջադաս նախադասությունը նշված կառույցների գլխավոր նախադասությունն է, որը քերականորեն կապված է նրա
հետ գերադասության հարաբերությամբ 5։
Այսպիսով՝ կարող ենք փաստել, որ սա խնդիր է, որը կարոտ է հստակեցման։
Մենք ևս համակարծիք ենք վերջին տեսակետին, ինչն էլ կփորձենք հիմնավորել սույն քննությամբ:
Մեր դիտարկումը կատարել ենք լեզվական փաստերի վերլուծության եղանակով՝ հենվելով ստորադասական կառույցի հիմնական բնութագրիչների և
դրանց փոխակերպումների արդյունքների վրա։
Սկսենք նրանից, որ միջանկյալ նախադասություններն արտահայտում են
խոսողի սուբյեկտիվ, գնահատողական վերաբերմունքը արտահայտված մտքի
վերաբերյալ՝ երկբայական, հաստատական, զղջման, զարմանքի, գոհունակության և այլն, կամ էլ այդ կառույցների խոնարհված բայերի մեջ մթագնված է
ստորոգման գաղափարը։ Օրինակ՝ 1. Բայց այս անգամ, չգիտես ինչու, ասելիքս
չստացվեց։ 2.Արամը, և դա իրոք այդպես է, երբեք սկսած գործը կիսատ չի
թողնում։ 3. Այս փոքր դահլիճում, ա՜յ քեզ զարմանք, հարյուրավոր մարդիկ են
տեղավորվել։
Բերված օրինակների ընդգծված հատվածների միջանկյալ նախադասություն լինելու փաստը մենք այստեղ չենք վիճարկում, սակայն դրանց շարքում
ոչ մի դեպքում չեն կարող ներառվել հետևյալ կազմությունները՝ Ընկերոջս
տանը, հանկարծ հիշեցի՝ մոռացել եմ դրամապանակս։ Երկինք հասած կրակը,
կույր է, ով չի տեսնում։ Ընկերս, արդեն 10 տարի է՝ դասավանդում է սահմանամերձ գյուղում։ Իմ բարկությունը, գիտե՞ս՝ ում դեմ է։ Համատարած իրարանցման մեջ, չիմացա՝ ով թռցրեց սեղանին դրված դրամապանակս։ Ավտոբուսը,
թվաց՝ ձորն է գլորվում։ Տարավ, չիմացա՝ հյուսի՞ս, թե՞ հարավ (ԵՊ, Ամենաբարձրը) 6*։ Եվ հողաթմբի ծաղկունքի միջից, չիմացա՝ արտույտն իր թ՞ևը
բախեց* (Հ .Ս., Բանաստեղծություններ)։ Մի քիչ էն կողմը, գիտե՞ս, Դարպասն է*
Ն. տ։
Պապոյան Ա., Կախյալ շարահարությամբ բարդ նախադասությունները արդի հայերենում,
Ե., 1968, էջ 116-119։ Abrahamian A., Sixieme Colloque International de linguistigue Armenienne,
INALCO-Academie des Inscriptions et Beller- Lettres, Paris, 5-9 juillet 1999:
6 Այսուհետ ԱՐԵՎԱԿ-ից (http://www.eanc.net/EANC/search/?interface_language=am) քաղված
օրինակները կուղեկցվեն աստղանիշով:
4
5
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(Հ.Մ., Խումհար)։ Մերոնք, գիտե՞ս, ուրախ, հանգստացնող նամակներ են գրում
*(Շ.Թ.,Նրա ճանապարհը)։
Երկրորդ խմբի նախադասություններում բացակայում է խոսողի սուբյեկտիվ վերաբերմունքը. սրանցում միջադաս նախադասություններն իրենց
քերականական գերադասության շնորհիվ ամբողջացնում են բարդ կառույցը։
Այս նախադասությունները հաղորդվող մտքերին վերաբերող և չեզոք երանգավորմամբ բնութագրվող իրազեկումներ են պարունակում։
Առաջին խմբի նախադասությունների ընդգծված հատվածների միջանկյալ
լինելու փաստի մասին է խոսում նաև այն հանգամանքը, որ սրանք կարող են
դառնալ ներդրյալ՝ առնվելով փակագծերի մեջ, ինչն անհնար է երկրորդ խմբի
նախադասությունների դեպքում, հմմտ. Բայց այս անգամ (չգիտես ինչու)
ասելիքս չստացվեց։ Արամը (և դա իրոք այդպես է) երբեք սկսած գործը կիսատ
չի թողնում։ Այս փոքր դահլիճում (ա՜յ քեզ զարմանք) հարյուրավոր մարդիկ են
տեղավորվել։
Մյուս կռվանը սրանց միջանկյալ լինելու և, հետևաբար, երկրորդների գերադաս լինելու օգտին այն է, որ առաջին դեպքում ընդգծված հատվածների շարադասական փոփոխության դեպքում նույնիսկ դրանք մնում են միջանկյալ
կառույցի կարգավիճակում, քանի որ հայերենում միջանկյալ նախադասությունը չի կարող որոշվել շարադասությամբ 7, մինչդեռ երկրորդ խմբի համապատասխան հատվածների շարադասական փոփոխության դեպքում ևս դրանք
ընկալվում են որպես գլխավոր նախադասություններ, ինչպես՝ Հանկարծ
հիշեցի՝ ընկերոջս տանը մոռացել եմ դրամապանակս։ Ով չի տեսնում երկինք
հասած կրակը, կույր է։ Արդեն 10 տարի է, ընկերս դասավանդում է սահմանամերձ գյուղում։ Գիտե՞ս՝ իմ բարկությունն ում դեմ է։ Չիմացա՝ համատարած
իրարանցման մեջ ով թռցրեց սեղանին դրված դրամապանակս։ Թվաց՝ ավտոբուսը ձորն է գլորվում։ Եվ չիմացա՝ հողաթմբի ծաղկունքի միջից արտույտն իր
թ՞ևը բախեց*։ Գիտե՞ս՝ մի քիչ էն կողմը Դարպասն է*: Գիտե՞ս՝ մերոնք ուրախ,
հանգստացնող նամակներ են գրում*։
Շարունակելով քննությունը՝ փորձենք հիմնավորել մեր դիքորոշումը՝ հենվելով նաև բարդ ստորադասական կառույցի հիմնական քերականական բնութագրիչների վրա։ Հավելենք, որ դրանցից յուրաքանչյուրը բոլոր դեպքերում չի
կարող հավասարապես կիրառվել, սակայն այդ միջոցներից որևէ մեկի կիրառության հնարավորությունն արդեն իսկ քերականական ցուցիչ է համապատասխան եզրահանգման համար։`
Հարցադրում: Վերը նշված բոլոր միջադաս կապակցությունները հարց են
ստանում՝ պահանջելով լրացում, ինչն էլ դրանց գերադասության հաջորդ և
ամենակարևոր ցուցիչն է մեր կարծիքով, քանի որ հարցը քերականության «անԳ.Գարեգինյանն իր վերոնշյալ աշխատության մեջ գրում է, որ այս կառույցներում. «….կան
որոշակի նշանակությամբ դիմավոր բայեր, որոնք միջադաս դիրքով ընկալվում են որպես սոսկ
միջանկյալ, իսկ առաջադաս դիրքով՝ նաև որպես գլխավոր»։ Տե՛ս նշված աշխատություն, էջ 366։
7
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Հարությունյան Հասմիկ
հայտն է 8՝ իքսը», որը բացահայտվում է հայտնիի, այսինքն՝ գերադասի միջոցով:
Ընդ որում, այս դեպքում կարևոր է ոչ այնքան այն, թե ինչ հարց է տրվում
(հայտնի է, որ նույն հարցը հաճախ կարող են ստանալ տարաբնույթ շարահյուսական գործառույթ կատարող նախադասությունները), այլ հարց պահանջելու
քերականական փաստը։
Այսպես՝ Ընկերոջս տանը, հանկարծ հիշեցի (ի՞նչ հիշեցի)՝ մոռացել եմ
դրամապանակս։ Երկինք հասած կրակը, կույր է (ո՞վ է կույր), ով չի տեսնում։
Ընկերս, արդեն տասը տարի է (ի՞նչն է տասը տարի), դասավանդում է սահմանամերձ գյուղում։ Իմ բարկությունը, գիտե՞ս (ի՞նչ գիտես)՝ ում դեմ է ։ Համատարած իրարանցման մեջ, չիմացա (ի՞նչ չիմացա)՝ ով թռցրեց սեղանին դրված
դրամապանակս։ Ավտոբուսը, թվաց (ի՞նչ թվաց)՝ ձորն է գլորվում։
Տարավ, չիմացա (ի՞նչ չիմացա)՝ հյուսի՞ս, թե՞ հարավ*։ Եվ հողաթմբի ծաղկունքի միջից, չիմացա (ի՞նչ չիմացա )՝ արտույտն իր թ՞ևը բախեց*: Մի քիչ էն կողմը,
գիտե՞ս (ի՞նչ գիտես), Դարպասն է*: Մերոնք, գիտե՞ս (ի՞նչ գիտես), ուրախ, հանգստացնող նամակներ են գրում*։
2. Հարաբերյալի առկայությունը: Հայտնի է, որ հարաբերյալը գլխավոր նախադասության այն ձևական անդամն է, որն, ըստ էության, արտահայտում է
գլխավոր նախադասության մեջ գտնվող գերադաս բառի և երկրորդական նախադասության քերականական հարաբերությունը՝ կատարելով այն նույն գործառույթը, որը կատարում է նաև ստորադաս նախադասությունը, սակայն, քանի որ նշված կառույցներին առավելապես հատուկ է շաղկապական կապակցումը, որն էլ պայմանավորված է գերադաս բառերի քերականական արտահայտությամբ և լրացում նախադասությունների շարահյուսական գործառույթներով 9, դրանցում միայն հարաբերյալի վերականգնումը որոշ դեպքերում արհեստական է, ինչից խուսափելու համար որոշ կառույցներում անհրաժեշտ է
վերականգնել նաև համապատասխան հարաբերականը կամ շաղկապը, ինչպես՝ Ընկերոջս տանը, հանկարծ հիշեցի /այն/, որ մոռացել եմ դրամապանակս։
Երկինք հասած կրակը, կույր է /նա/, ով չի տեսնում։ Ընկերս, /դա/ արդեն տասը
տարի է, դասավանդում է սահմանամերձ գյուղում։ Իմ բարկությունը, /դա/
գիտե՞ս՝ ում դեմ է։ Համատարած իրարանցման մեջ, /այն/ չիմացա, (թե) ով
թռցրեց սեղանին դրված դրամապանակս։ Տարավ, (դա) չիմացա՝ հյուսի՞ս, թե՞
հարավ*։ Եվ հողաթմբի ծաղկունքի միջից, /այն/ չիմացա, (թե) արտույտն իր
թ՞ևը բախեց*:
Հավելենք, որ կան նաև այլ բարդ կառույցներ, որոնց գերադաս նախադասություններում բացառվում է հարաբերյալի առկայությունը. այդպիսին են
մասնավորապես բացահայտիչ երկրորդականներով բարդ կառույցների գերադաս նախադասությունները:
Խաչատրյան Գ., Բարդ նախադասության շարահյուսություն, դասախոսությունների նյութեր,
ձեռագիր։
9 Այդ մասին տե՛ս Գարեգինյան Գ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Ե., 1984, էջ 135-141, 187-192։
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Գերադաս նախադասության դիրքային-քերականական….
3. Ստորադասական նախադասության դերբայական կամ բայանվանական
դարձվածի փոխակերպումը: Հմմտ.՝ Հանկարծ հիշեցի ընկերոջս տանը դրամապանակս մոռանալըֈ Երկինք հասած կրակը չտեսնողը կույր էֈ Ընկերոջս՝ սահմանամերձ գյուղում ծառայելն արդեն տասը տարի էֈ Գիտե՞ս իմ բարկության
ում դեմ լինելըֈ Չիմացա համատարած իրարանցման մեջ սեղանին դրված
դրամապանակս թռցնողի ով լինելըֈ Թվաց ավտոբուսի ձորը գլորվելըֈ Չիմացա
հյուսիս, թե հարավ տանելըֈ Չիմացա հողաթմբի ծաղկունքի միջից արտույտի՝
իր թևը բախելը: Գիտե՞ս մի քիչ էն կողմը Դարպասի լինելը (գտնվելը): Գիտե՞ս
մերոնց ուրախ, հանգստացնող նամակներ գրելըֈ
4. Ստորադասական շաղկապի, հարաբերականի առկայությունը կամ նրա
վերականգնման հնարավորությունը: Այս միջոցը հատկապես կարևոր է կախվածության հարաբերությունը բացահայտելու հարցում. Ընկերոջս տանը,
հանկարծ հիշեցի, որ մոռացել եմ դրամապանակսֈ Երկինք հասած կրակը,
կույր է նա, ով չի տեսնումֈ Ընկերս, արդեն 10 տարի է, որ /ինչ/ դասավանդում է
սահմանամերձ գյուղումֈ Իմ բարկությունը, գիտե՞ս, թե ում դեմ էֈ Համատարած
իրարանցման մեջ, չիմացա, թե ով թռցրեց սեղանին դրված դրամապանակսֈ
Ավտոբուսը, թվաց, թե ձորը կգլորվիֈ Եվ հողաթմբի ծաղկունքի միջից, չիմացա,
թե արտույտն իր թ՞ևը բախեց: Մի քիչ էն կողմը, գիտե՞ս, որ Դարպասն է:
Մերոնք, գիտե՞ս, որ ուրախ, հանգստացնող նամակներ են գրումֈ
5. Ի լրումն ասվածին, անդրադառնանք նաև նախադասության հնչերանգային առանձնահատկությանը, որը ևս կարևոր է կառույցի բաղադրիչ մասերի
քերականական հարաբերության որոշման հարցումֈ Փաստ է, որ անկախ նախադասության կարևոր հատկանիշներից մեկն էլ հնչերանգային ավարտվածությունն է, որը. «….ձայնի տոնի այն յուրահատուկ իջեցումն է, որն
ակնարկում է մտքի (այսինքն հաղորդման) ավարտը, և որը գրավոր խոսքում
արտահայտվում է վերջակետով10»:
Այս առումով ավելորդ չենք համարում հիշեցնել Ս. Աբրահամյանի դիտարկումը վերջակետի քերականական արժևորման վերաբերյալ. «Վերջակետը, որ
ամենաանառարկելի տրոհության նշաններից է, իրենով նշած դադարով ցույց է
տալիս նախադասության ավարտը, հնչերանգային մի հատկանիշ, որը ստորոգման հետ միասին ձևավորում է նախադասությունըֈ Դրանով իսկ վերջակետը գրավոր խոսքում, ուրեմն և նրանով նշված բանավոր խոսքում կից նախադասությունների կապ ու հարաբերություն է արտահայտումֈ …..Այդ պատճառով էլ ասում ենք, որ տրոհության նշանները արտահայտում են քերականական դեր ունեցող տրոհումներ11»ֈ
Վերը քննված կառույցներից և ոչ մեկում մենք չենք կարող միջադաս նախադասությունները տրոհել վերջակետերով, ինչն էլ խոսում է դրանց հնչերանգային մեկ ամբողջության, հետևաբար նաև մեկ բարդ նախադասություն լինելու
10
11

Ն. տ., էջ 4ֈ
Աբրահամյան Ս., Հայերենի կետադրություն, Ե., 1999, էջ 78ֈ
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Հարությունյան Հասմիկ
դրույթի օգտին: Ավելին, այս միջադաս նախադասությունների սկզբի և ավարտի դադարներն ավելի կարճ են, քան անկախ, վերջակետով տրոհվող նախադասություններինը, ինչը հաստատվում է նաև այդ նախադասությունների ձայնագրման լեզվական փորձի տվյալներով 12։
Քննվող կապակցություններին այս հարթության վրա, մեր կարծիքով, հարում են նաև ուղղակի խոսքով ձևավորված այն կառույցները, որոնցում հեղինակային խոսք-նախադասության բնութագրման հարցում ևս տարակարծություններ կան։
Որոշ քերականներ այն համարում են բարդ ստորադասական նախադասության գերադաս կառույց 13, ոմանք այն համարում են անկախ նախադասություն 14, որը քերականական հարաբերության մեջ չէ ուղղակի խոսքի նկատմամբ, իսկ որոշ աշխատություններում էլ բացակայում է երևույթի հստակ բնորոշումը։ Հետաքրքիր է Մ. Աբեղյանի մոտեցումը այս հարցում. բնութագրելով
ուղղակի խոսքը՝ լեզվաբանն այն համարում է ասացական բայերի խնդիր 15,
փաստորեն, դրանով իսկ հեղինակային խոսքը ճանաչելով բարդ կառույցի գերադաս նախադասություն, իսկ հաջորդ էջում, հակասելով իր այս դիտարկմանը, գրում է. «Միջանկյալ խոսքեր են դառնում 1. գլխավոր խոսքերը (ասել,
պատմել, հաղորդել, մտածել և այլն), երբ շրջումով մտնում են ուղղակի և անուղղակի խոսքերի մեջ 16», ինչից կարելի է եզրակացնել, որ հեղինակը քերականական հարաբերության պայմանը այս դեպքում համարում է բնութագրվող
նախադասության դիրքը բարդ կառուցի մեջ։
Նույն հակասությունը կարելի է գտնել Ն. Պառնասյանի դիտարկումներում17:
Մենք հակված ենք, անկախ հեղինակային խոսքի շարադասությունից, այն
համարել կառույցի գերադաս բաղադրիչ, քանի որ նախ՝ հայերենում նախադասության դիրքով չի կարող որոշվել նրա անկախ կամ կախյալ լինելը, և երկ12

Ձայնագրությունը իրականցվել ՎՊՀ-ի բանասիրական ֆակուլտետի «Լրագրություն»
բաժնի 2019-2020 ուստարվա 2-րդ կուրսի ուսանողների ուժերով:
13 Աբրահամյան Ս., Հայոց լեզու. Շարահյուսություն, Ե., 2004, էջ 214: Աբրահամյան Ս., Առաքելյան Վ., Քոսյան Վ., Հայոց լեզու, 2-րդ մաս, Շարահյուսություն, էջ 434 (…ուղղակի մեջբերվող
խոսքը հեղինակայինի համեմատությամբ ինքնուրույն ու անկախ չէ, այլ լրացնում է նրա միտքը և
քերականական կախման մեջ է նրանից): Պապոյան Ա., Բադիկյան Խ., Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն, ուսումնական ձեռնարկ, Ե., 2003, էջ 434-439: Տե՛ս նաև Խաչատրյան Գ.,
Շահվերդյան Թ., Պետրոսյան Լ., Գրական հայերենի պատմության դասընթաց, Բ մաս, Ե., 2018,
էջ 162-165, 168:
14 Պետրոսյան Հ., Հայերենագիտական բառարան, Ե., 1987, էջ 603: Առաքելյան Վ, Հայերենի շարահյուսություն, հ. Բ, Ե., 1964, էջ 387: Փարեմուզյան Լ., Մեջբերվող խոսքը ժամանակակից հայերենում, Ե., 1995, էջ 68 է): Գարեգինյան Գ., Ժամանակակից հայոց լեզու. Բարդ նախադասություն,
Ե., 1991, էջ 381:
15 Աբեղյան Մ., Երկեր, Զ, Ե.,1974, էջ 499:
16 Ն.տ., էջ 501։
17 Պառնասյան Ն., Անշաղկապ բարդ
նախադասությունները ժամանակակից հայերենում,
Լեզվի և ոճի հարցեր, հ. 2, Ե. 1964 , էջ 81-90 :
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Գերադաս նախադասության դիրքային-քերականական….
րորդ՝ այդ դեպքում ներքոբերյալ նախադասությունը հնարավոր կլիներ տրոհել
վերջակետերով, ինչն իրականում հնարավոր չէֈ
Հավելենք նաև, որ վերը նշված հինգ հիմունքներից երեքը՝ հարցադրում,
փոխակերպում և հնչերանգային միասնություն, կիրառելի են նաև այս կապակցություններում (Այնուամենայնիվ չի կարելի բացառել որոշ դեպքերում հեղինակային խոսքում հարաբերյալի առկայության հնարավորությունը, ինչպես՝

Ուսուցիչը ծնողներիդ միայն ա′յս ասաց. «Ձեր տղան չի կարող մասնակցել
մրցույթին»), ինչը ևս փաստում է սրանց մեկ քերականական ամբողջություն
լինելը, ինչպես՝
1. Հարցադրում. Դու,– ասաց ուսուցչուհին,– բավականին շատ ես բացակայել (ի՞նչ ասաց)ֈ Ամեն անգամ հայրենիք վերադառնալիս,– հուզված շշնջաց
ընկերս,– ավելի սուր եմ զգում օտար ափերի արևի սառնությունը (ի՞նչ շշնջաց)ֈ
Ամսի մեկից,– հաղորդվեց ռադիոյով,– եղանակը ցրտելու է (ի՞նչ հաղորդվեց)ֈ
Վաղվանից,– հայտարարվեց միջոցառման ժամանակ (ի՞նչ հայտարարվեց),–
դասերն սկսվում են ժամը 10-ինֈ
2. Ստորադասական նախադասության դերբայական կամ բայանվանական դարձվածի փոխակերպումը. ուրիշի ուղղակի խոսքի փոխակերպման
առաջին աստիճանում ստանում ենք անուղղակի խոսքի վերածված բարդ ստորադասական նախադասություն, որի փոխակերպման հաջորդ աստիճանը
դառնում է դարձվածով ձևավորված պարզ նախադասությունը, թեպետ չի կարելի նաև բացառել հենց առաջին աստիճանում պարզեցման հնարավորությունը18, որը նույնպես ուղղակի խոսքը վերածում է անուղղակի խոսքի, ինչպես՝ Ուսուցչուհին ասաց իմ բավականին շատ բացակայելը (բացակայելու
մասին)ֈ Ընկերս հուզված շշնջաց ամեն անգամ հայրենիք վերադառնալիս իր՝
օտար ափերի արևի սառնությունն ավելի սուր զգալը (զգալու մասին)ֈ Ռադիոյով հաղորդվեց ամսի մեկից եղանակի ցրտելը (ցրտելու մասին): Միջոցառման
ժամանակ հայտարարվեց վաղվանից դասերի՝ ժամը 1-ին սկսվելըֈ
3. Հնչերանգային միասնություն. Կարծում ենք, որ մեջբերվող թե′ ուղղակի
և թե′ անուղղակի խոսքերով կապակցությունները հնչերանգային մեկ ամբողջություն են կազմում, քանի որ. «….երբ ուղղակի խոսքը միջադաս է լինում, հեղինակի խոսքի առաջին մասն սկսվում է բարձրացող-իջնող հնչերանգով, որին
հաջորդում է արտասանական մի փոքր դադար: Դրանից հետո սկսվում է
ուղղակի խոսքը բարձր հնչերանգով, և թվում է (ընդգծումը մերն է՝ Հ.Հ.), թե բոլորովին նոր նախադասություն է սկսվում: … Ուղղակի խոսքը կարող է երկու
կողմից շրջապատել հեղինակի խոսքը: … Հիշյալ կառուցվածքի ժամանակ արտասանական դադարը այնքան էլ մեծ չի լինում, որի հետևանքով էլ հնչերանգային կապը բավական սերտանում է՝ գրեթե մոտենալով ուղղակի խոսքի նախադաս կիրառության հնչերանգին: Նկատենք, որ այս դեպքում հեղինակային
Տե՛ս Խաչատրյան Գ., Շահվերդյան Թ., Պետրոսյան Լ., Գրական հայերենի պատմության
դասընթաց, Ե., 2018, էջ 164, 166-167ֈ
18
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խոսքը, որ մի միջանկյալ նախադասության տպավորություն է թողնում
(ընդգծումը մերն է՝ Հ.Հ.), ուղղակի խոսքի համեմատությամբ բավական ցածր է
արտասանվում 19»:
Փոխակերպումները ցույց են տալիս, որ քննվող կառույցներում երկրորդական նախադասությունները հիմնականում կատարում են ուղիղ խնդրի, ենթակայի պաշտոններ, սակայն հնարավոր են նաև որոշչային և բացահայտչային
հարաբերությունների դրսևորումներ, ինչպես՝ Ընկերուհիս կամացուկ հուշեց
գրքի վերնագիրը. «Հարյուր տարվա մենություն» 20։
Նշված կառույցներում կապակցական բառերի (շաղկապներ, հարաբերյալներ և հարաբերականներ) կիրառության անհնարինությունը չի բացառում
դրանց կուռ կառույց լինելու հանգամանքը (Ավելորդ չենք համարում հիշեցնել

նաև այսպես կոչված անիսկական ուղղակի խոսքերի մասին, որոնցում
կապակցումն իրականանում է շաղկապով 21, ինչպես՝ Ուսուցչուհին (ասաց),
թե՝ դու բավականին շատ ես բացակայել։ Ընկերս հուզված (շշնջաց) թե՝ ամեն
անգամ հայրենիք վերադառնալիս ավելի սուր եմ զգում օտար ափերի արևի
սառնությունը։ Մի օր Չըղջիկն ու Ճայն եկան Թե՝ եկ դառնանք վաճառական
(ՀԹԵ, 197), այլ պարզապես հուշում է վերջիններիս յուրահատուկ քերականա-

կան ձևավորվածության մասին: Վերջինս բնութագրվում է շարահարական հարաբերությամբ դրսևորված ուղղակի մեջբերվող և հեղինակային խոսքերի՝ միմյանց նկատմամբ ունեցած դիրքային առանձնահատկություններով պայմանավորված քերականական ամբողջականությամբ, որում շաղկապը փոխարինում
է գերադաս նախադասության խոնարհված բային։
Այսպիսով՝ մեր քննությունը մեզ բերում է այն համոզման, որ հայերենում
գերադաս նախադասությունը չունի դիրքային սահմանափակում։ Ի լրումն նախադաս և վերջադաս դիրքերի՝ այն կարող է արտահայտվել նաև միջադաս, ինչը չի կարող չեզոքացնել առկա քերականական կախվածության հարաբերությունը՝ այն վերածելով քերականորեն անկախ՝ միջանկյալ նախադասության։

Աբահամյան Ա., Պառնասյան Ն., Օհանյան Հ., Բադիկյան Խ., Ժամանակակից հայոց լեզու,
հ. 3, Շարահյուսություն, Ե., 1976, էջ 776-777:
20 Այս կառույցի փոխակերպումը, ըստ էության, նույնական է անուղղակի տարբերակի հետ,
ինչը ևս հաստատում է հեղինակային խոսքի գերադասության դրույթը:
21 Այս կառույցներում հեղինակային խոսքը միայն նախադաս կիրառություն ունի:
19
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ОБ ОДНОЙ ПОЗИЦИОННО-ГРАММАТИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТИ
ГЛАВНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Арутюнян Асмик

Резюме

Ключевые слова: сложное предложение, синтаксическая конструкция,
средство соединения, интонация, вводное предложение, подчинительное
предложение, трансформация, грамматическое подчинение

Один из проблематичных вопросов синтаксиса современного армянского
языка относится к структурному проявлению сложного предложения, которое
связано с позиционно-синтаксической моделью [подчинительное предложение
+ главное предложение + продолжение подчинительного предложения и
завершение] главного и подчинительного предложений. В армянской грамматике этот тип модели не имеет четкой характеристики. Тем не менее, на сегодняшний день самой распространенной является точка зрения, согласно
которой главное предложение не может быть интерпозиционным, а интерпозиционное предложение в вышеуказанной конструкции является вводным предложением, то есть грамматически не связано с тем предложением, в составе
которого (или с которым) употребляется.
В данной статье мы пытаемся обосновать противоположную точку зрения, а
именно: интерпозиционное предложение в указанной модели является главным
предложением, которое грамматически связано с ним доминантным отношением, потому что позиционно-синтаксический фактор в армянском языке не
может изменять характер грамматических отношений сочетаемых членов.
Данное исследование мы провели с помощью анализа конкретных лингвистических фактов, применяя метод лингвистической трансформации, с целью
сделать наше наблюдение максимально убедительным, а также посредством постепенного применения основных характеристик подчинительного предложения
по отношению к исследуемым конструкциям.
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ON ONE POSITIONAL-GRAMMATICAL FEATURE
OF THE PRINCIPAL CLAUSE

Harutyunyan Hasmik

Summary

Key words: complex sentence, word order, cohesive device, intonation,
parenthetical clause, subordinate clause, transformation, grammatical dependence

One of the controversial issues of syntax in Modern Armenian is concerned with
one of the sentence structures related to the pattern depicting the positional and
syntactic relations between principal and subordinate clauses: [subordinate clause +
principal clause + subordinate clause continuation and end]. This pattern does not
have a specific definition in Armenian grammar. However, the prevailing viewpoint
today is that a principal clause cannot occupy a mid position, and that the clause in
the mid position of the above-mentioned pattern is not a principal clause; it is a
parenthetical clause, which is not grammatically connected with the sentence in
which it is used.
The present article aims at advocating the opposite view according to which a
clause in the mid-position of the sentence is the principal clause whose grammatical
connection with the rest of the sentence is dominating since the positional and
syntactic factor, with the exception of some specific cases, cannot change the nature
of grammatical relations between the constituents in a clause.
The present investigation has been carried out through the analysis of concrete
linguistic facts. To make our research study more convincing we have used the
language-external and the deep transformational methods, as well as the method of
gradual application of the main subordinate clause descriptors to the patterns under
discussion.
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Ղազարյան Հասմիկ, Մինասյան Շողեր

ԲԱՅԱԿԱԶՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՅԱՍԵՌԻ ԱՆՕՐԻՆԱՉԱՓ
ԻՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐԱԿԱՆ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ
Ղազարյան Հասմիկ
Մինասյան Շողեր
Հանգուցային բառեր` անկանոնություն, բացառություն, շեղում, բայ,
ներգործական սեռ, կրավորական սեռ, չեզոք սեռ, լեզվական նորմ, համակարգ,
ածանց
Յուրաքանչյուր գրական լեզու, այն կրող ժողովրդի լեզվամտածողությամբ
պայմանավորված, ունի իր որոշակի կանոններն ու օրինաչափությունները,
որոնցով էլ ուրվագծվում են լեզվական նորմի սահմանները: Լեզվական նորմը
լեզվի զարգացման տվյալ փուլում սահմանված, հասարակայնորեն ընդունված
և գործող լեզվական միջոցների համակարգն է, որը պարտադիր է հասարակության բոլոր անդամների համար: Այն պատմական է, ավանդական, հարաբերականորեն կայուն և անփոփոխ:
Լեզվական նորմից դուրս գտնվող լեզվաձևը, եթե անգամ համակարգային
է, չի կարող ընդունելի լինել, և ընդհակառակը, նույնիսկ լեզվի համակարգին
հակասող լեզվաձևը ի վերջո ընդունելի կարող է դառնալ, եթե լեզվում նրա գոյությունն արդեն իսկ անժխտելի փաստ է դարձել համատարած կիրառության
շնորհիվ: Լեզվական նորմը, ի տարբերություն համակարգի, իր մեջ կարող է
ընդգրկել անկանոնություններ ու բացառություններ: Համակարգային կանոնական ձևերի կողքին գրական լեզվի նորմով կարող են հաստատվել այնպիսի
ձևեր, որոնք հակասում են լեզվական համակարգին, այսինքն` հակահամակարգային են:
Հայ լեզվաբանության մեջ առաջիններից մեկը Է. Աղայանն էր, որ լեզվի`
որպես համակարգի բնութագրման մեջ պատշաճ տեղ հատկացրեց հակահամակարգերին: Նա լեզուն համարում է համակարգերի և հակահամակարգերի
մի ամբողջություն և նշում. «Գործածելով հակահամակարգային տերմինը լեզվի
նկատմամբ` մենք դրանով հասկանում ենք այն բոլոր ենթահամակարգերը,
մասնահամակարգերը և առանձնակի իրողությունները, որոնք «հակասում»
կամ հակադրվում են լեզվի տվյալ փուլի համար կենսունակ, առավել ընդհանուր և միասնական բնույթ ունեցող համակարգերին, ենթահամակարգերին ու
մասնահամակարգերին: Հակահամակարգը լեզվի տվյալ փուլում գործառող
ավանդական, կողմնակի և սաղմնավորվող համակարգերն են»: 1
Ըստ Է. Աղայանի` ավանդական են այն հակահամակարգերը, որոնք պատմականորեն տվյալ լեզվին են փոխանցվում ու պահպանվում նախորդ շրջանի
համակարգերից (մարդիկ, դստեր, կայսեր, հուսո): Կողմնակի հակահամակար1

Է. Աղայան, Լեզվաբանական հետազոտություններ, Եր., 2003, էջ192:
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Բայակազմության և բայասեռի անօրինաչափ իրողությունները ….
գերը խոսակցական լեզվի, տվյալ լեզվի բարբառների կամ այլ լեզուներից երկարատև շփման ու ազդեցության հետևանքով մուտք գործած համակարգերն են
(Արամենք, ռուսներ, տվի, դրի): Սաղմնավորվող հակահամակարգերը լեզվի
տվյալ փուլում առաջացած (գրե՛ք) կամ առաջացող (մի՛ գրի) և դեռևս ընդհանրություն չստացած և կանոնական մակարդակի չբարձրացած համակարգերն են:
Գրական նորմը ներառում է գրական լեզվի բոլոր իրողությունները: Սույն
ուսումնասիրության մեջ մեզ հետաքրքրում են ժամանակակից գրական հայերենի ձևաբանական նորմին վերաբերող, կոնկրետ բայական համակարգի
տարբեր ենթահամակարգերում՝ բայակազմություն, բայասեռ, առկա անկանոնությունները, շեղումներն ու բացառությունները: «Ձևաբանական նորմը հասարակության կողմից ընդունելություն գտած, բոլորի համար պարտադիր ճանաչված քերականական կարգերի, քերականական իմաստների և նրանց ձևակազմիչ միջոցների համակարգը կարգավորող, օրինակարգավորող կանոնների
ամբողջությունն է` պատմականորեն, տրամաբանական գործոններով, ավանդությամբ, ճշտությամբ և բարեհնչությամբ ամրապնդված»: 2
Ժամանակակից գրական հայերենում բայակազմության համակարգում
սահմանված են կուռ օրինաչափությամբ ձևավորված քերականական օրենքներ: Այդ օրենքների գործադրման խնդրում գրական հայերենը անցյալի լեզվավիճակի համեմատությամբ զգալի մշակվածություն է հանդես բերում: Լեզվական նորմով սահմանված օրենքներից շեղվող կազմությունները, անկանոնությունները, բացառությունները արդի շրջանում խիստ նվազել են, սակայն չեն
վերացել: Ստորև դրանք կներկայացնենք գործող օրինաչափությունների համեմատությամբ:
Ա. -Ան-, -են-, -ն-, -չ- բաղադրության քերականական ածանցներն ունեն
այն ընդհանրությունը, որ մասնակցում են բայերի բաղադրմանը, և այն բայերը,
որոնց մեջ հանդես են գալիս, առանց այդ ածանցների գոյություն ունենալ չեն
կարող: Բացառություն են կազմում -ան- և -են- ածանցով բաղադրված մի քանի
բայեր, որոնք ունեն իրենց ածանցազուրկ տարբերակը՝ անձկանալ-անձկալ,
լողանալ-լողալ, լվանալ-լվալ, ցանկանալ-ցանկալ, ունենալ-ունեմ, արբենալարբել, արժենալ-արժել, գիտենալ-գիտեմ, ուզենալ-ուզել և այլն: Այս զուգահեռ
ձևերը ժամանակակից հայերենում ունեն կա՛մ բառիմաստային, կա՛մ
քերականական տարբերություններ: Բաղադրության-քերականական ածանցների մյուս առանձնահատկությունն այն է, որ որպես հիմքակազմիչ մասնիկներ՝ հանդես են գալիս միայն ներկայի հիմքում`դրանով ստեղծելով ածանցավոր բայերի յուրահատուկ խոնարհման համակարգ: Հենց դրանով էլ այս
ածանցները կատարում են նաև քերականական դեր: -Ան- ածանցը հանդես է
գալիս ա լծորդության բայերի կազմության մեջ, մասնակցում այլ խոսքի
2

Զ. Աղաջանյան, Ձևաբանական նորմ և խոսքի մշակույթի հարցեր, 2007, էջ 42:
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Ղազարյան Հասմիկ, Մինասյան Շողեր
մասերից վերածության, փոխակերպման իմաստով չեզոք սեռի բայերի
կերտմանը: 3 Օրինակ՝ բարիանալ, հարստանալ, խելոքանալ, խոնավանալ,
մեծանալ և այլն: Ժամանակակից հայերենում, սակայն, կան հնից ավանդված
մի շարք բայեր, որոնց մեջ վերածման-փոխակերպման իմաստը մթագնել է:
Այդպիսի բայերից են՝ գողանալ, գոյանալ, զայրանալ, զարգանալ, զարմանալ,
զլանալ, ընթանալ, իմանալ, հասկանալ, հեռանալ, հիանալ, հղանալ, հղփանալ,
մահանալ, մոռանալ, սլանալ, ստանալ, սքանչանալ, վերջանալ, ուրանալ և
այլն: Գողանալ, իմանալ, հասկանալ, մոռանալ, ուրանալ, ստանալ և նման մի
քանի բայեր ընդհանուր օրինաչափությունից շեղվում են նաև նրանով, որ
ներգործական սեռի են:
-Ն- ածանցով բայերը ե խոնարհման բայեր են, սրանցից ժամանակակից
գրական հայերենում շեղվում են միայն դառնալ բայը և նրանով բաղադրված մի
քանի բայեր՝ վերադառնալ, անդրադառնալ:
-Ն- և-չ- ածանցներով բայերի անցյալի հիմքը արմատական է: Օրինակ՝
գտնել-գտ+ա, տեսնել-տես+ա, թռչել-թռ+ա, դիպչել-դիպ+ա և այլն: 4 -Չբայածանցի անկայունության պատճառով որոշ բայերի անցյալի հիմքը
ժամանակակից հայերենում ունենում է երկու ձև՝ կանոնավոր՝ արմատական, և
անկանոն՝ ցոյական. այսպես՝ սառչել-սառա-սառեց, ուռչել-ուռա- ուռեց:
Բ. Ժամանակակից գրական հայերենում կան պատճառականության իմաստի արտահայտման համադրական և վերլուծական միջոցներ, որոնց գործադրման սահմաննները տարբեր են: Ներգործական բայերից պատճառական
ածանցում են ունենում սահմանափակ թվով բայեր, պատճառական հարադրությամբ՝ տալ բայի զուգակցությամբ, հանդես են գալիս գրեթե բոլորը, և, ընդհակառակը, չեզոք սեռի բայերից ածանցման ենթարկվում են մեծ քանակությամբ բայեր, պատճառական հարադրությամբ՝ շատ քիչ բայեր: Նշված միջոցներով պատճառականության իմաստի արտահայտումը բնորոշ է ժամանակակից հայերենին որպես ընդհանուր երևույթ, սակայն կան մասնակի դեպքեր էլ,
երբ բայը ո՛չ մեկ, ո՛չ մյուս միջոցով չի գործածվում պատճառական նշանակությամբ՝ գալ, գնալ, ընկնել, կարողանալ, ունենալ և այլն: Պատճառականության
իմաստը ներգործական սկզբնատիպ ունեցող ածանցված ձևերի մեջ ավելի
ուժեղ է, և գրեթե իմաստային տարբերակում չկա պատճառական ձևի և կրկնաԲեկանել, կլանել, ծանուցանել, սնուցանել, ուսանել, ուսուցանել, ընկողմանել բայերը
պատկանում են ե խոնարհման, սրանց մեջ առկա է –ան- ածանցը, որը, սակայն, քարացած է և
խոնարհման բոլոր ձևերում պահպանվելով՝ քերականական հիմքակազմիչ դեր չի կատարում:
Ս. Աբրահամյան, Ն. Պառնասյան, Հ. Օհանյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Ձևաբանություն, Ե.,
1974, էջ 253-255:
4
Սակավաթիվ բայերի մեջ ն և չ ածանցներն արդեն ձուլվել են բայարմատին և այլևս չեն
գիտակցվում որպես ածանց: Ժամանակակից հայերենում այդ բայերը ունեն անցյալի ցոյական
հիմք, ինչպես՝ հառնել-հառնեց, զբոսնել-զբոսնեց, ոստնել-ոստնեց, մարտնչել-մարտնչեց,
ճանաչել-ճանաչեց և այլն:
3
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Բայակազմության և բայասեռի անօրինաչափ իրողությունները ….
կի պատճառականի միջև, զգացվում է միայն պատճառականության իմաստի
որոշ սաստկացում, բնականաբար նման դեպքերում ոչ կանոնական և սխալ են
տալ բայով հարադրված պատճառականի ձևերը, իսկ չեզոք սկզբնատիպ
ունեցողների մեջ պատճառականության իմաստը ավելի թույլ է, ուստի
անհրաժեշտ է լինում հարադրությամբ ցայտուն դարձնել ու ընդգծել չեզոք
սկզբնատիպ ունեցող ածանցված ձևերի պատճառական քերականական
նշանակությունը: «Պատճառական ածանցի և տալ բայի համատեղումը հնարավոր է, եթե չեզոք բայից կազմվում է ոչ միայն պատճառակերպ բայ, այլև դրան
տրվում է պատճառական բայի նշանակություն: Օրինակ՝ Հայերի ապստամբության առաջնորդ Գրիգոր Մամիկոնյանը կուրացնել տվեց Աշոտ Բագրատունի
իշխանին՝ իրենց չմիանալու համար»: 5
Գործող օրինաչափության համաձայն՝ պատճառական -ցն- ածանցը
դրվում է այդպիսի ածանցման ենթարկվող ինչպես պարզ, այնպես էլ բաղադրական-քերականական ածանց ունեցող բայերի անցյալի հիմքի վրա: Ա խոնարհման պարզ և -ան- ածանց ունեցող բայերի դեպքում -ցն- ածանցից առաջ
դրվում է -ա- լծորդը, օր.՝ կարդալ-կարդացնել, հեռանալ-հեռացնել: Ե խոնարհման պարզ բայերի և -են- սոսկածանց ունեցող բայերի դեպքում -ցն- ածանցից
առաջ դրվում է -ե- լծորդը, օրինակ՝ խմել-խմեցնել, մոտենալ-մոտեցնել: Եթե
բայի անցյալի հիմքը արմատական է, պատճառական ածանցը հանդես է գալիս
առանց ա կամ ե լծորդի: Օր.՝ փախչել-փախցնել, հասնել-հասցնել, մտնելմտցնել և այլն: Կազմության այս օրինաչափությունից շեղվում են մի քանի
բայեր, որոնց անցյալի հիմքը թեկուզ արմատական է, բայց պատճառականի
կազմության ժամանակ -ցն- բայածանցի հետ հանդես է գալիս ե լծորդը՝ իջնելիջեցնել, հալչել-հալեցնել, սառչել-սառեցնել, ուռչել-ուռեցնել, պրծնելպրծեցնել, համընկնել-համընկեցնել:
Ընդհանուր օրնաչափությունից շեղվում են նաև մի քանի բայերի պատճառականները: Դրանք են դառնալ-դարձնել, վերադառնալ-վերադարձնել,
չափազանցել-չափազանցնել: Այս բայերում արմատական ձ և ց ձայնավորների
մոտ պատճառական ց-ն ընկել է և մնացել է միայն ն-ն:
Ուտել բայն ունի պատճառականի երկու ձև՝ օրինաչափական կերցնել և ոչ
օրինաչափական ուտեցնել: Կերցնել ձևը օրինաչափական է, քանի որ «թեև
ուտել բայն անկանոն է, սակայն պատճառականի կազմության մեջ կերցնել
ձևում հանդես է բերում կանոնավորություն՝ այն իմաստով, որ այս դեպքում
պահպանում է պատճառական ածանցման ընդհանուր կանոնը, ածանցն ընդունում է անցյալ կատարյալի հիմքի վրա՝ ուտել-կեր-կերցնել: Պարզ է, որ
ուտեցնել ձևը յուրահատուկ կազմություն է և պատճառական ածանցման ընդհանուր կանոնից դուրս է գալիս, քանի որ բայն անցյալ կատարյալի հիմքում
5

Յու. Ավետիսյան, Հ. Զաքարյան, Ձևաբանություն, Ե., էջ 72, 2008:
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Ղազարյան Հասմիկ, Մինասյան Շողեր
երբեք ուտեց ձևը չի ունենում. բայն այս դեպքում ձգտել է կանոնավորության,
սակայն դարձել է յուրահատուկ անկանոնություն: Այստեղ բայարմատի վրա
ավելացել է պատճառական -ցն- ածանցը ե ձայնավորի հետ՝ ե լծորդության բայերի արդեն կազմված ամբողջական պատճառական ձևերի նմանակության հիման վրա: Այս դեպքում դեր է կատարել ոչ թե նշված տիպի բայերի պատճառական սեռային առման կազմության հիմունքը, այլ արդեն կազմված ձևերի արտաքին կողմը (խմեցնել//ուտեցնել)»: 6
Ըստ Պ. Բեդիրյանի՝ ժամանակակից գրական հայերենի լեզվական նորմի
տեսակետից ընդունելի է միայն կերցնել տարբերակը: 7
Ունենալով քերականական արժեք՝ -ցն- ածանցը բայերին տալիս է պատճառականության իմաստ. նրանով բաղադրված բայերը ունենում են իրենց
ածանցազուրկ ձևերը: Կան օրինաչափությունից շեղվող մի քանի ներգործական բայեր, որոնք, ճիշտ է, խոնարհվում են պատճառական բայերի նման, բայց
նրանցում, տարբեր հիմունքներով պայմանավորված, -ցն-ը ձեռք է բերել բայակազմական արժեք: Այդ բայերից են` վերցնել, հատկացնել, յուրացնել,
կասեցնել, իրացնել, հրամցնել, եզրակացնել և այլն: Նույնը վերաբերում է նաև ացիա և -ֆիկացիա ածանցներն ունեցող որոշ փոխառյալ բայերի, որոնց կազմության ժամանակ -ել-ի հետ անբաժան կերպով հանդես է գալիս -ցն- ածանցը:
Օրինակ՝ կոոպերացիա – կոոպերացնել, լիկվիդացիա – լիկվիդացնել,
էվակուացիա – էվակուացնել, մոբիլիզացիա – մոբիլիզացնել, կոմբինացիա –
կոմբինացնել, օկուպացիա – օկուպացնել, գազաֆիկացիա – գազաֆիկացնել,
էլեկտրաֆիկացիա – էլեկտրաֆիկացնել: 8
Լինելով սեռածանց՝ չեզոք սեռի բայերից -ցն- ածանցը կերտում է ներգործական (վազել-վազեցնել), իսկ ներգործական սեռի բայերից՝ կրկնակի ներգործական բայեր (խմել-խմեցնել): Կան բացառություն կազմող չեզոք սեռի բնաձայնական մի շարք բայեր, որոնցում -ցն- ածանցը սեռի փոփոխություն առաջ չի
բերում, ուղղակի բայերին տալիս է գործողության այլևայլ իմաստներ: Օրինակ՝
խռմփալ – խռմփացնել, փռշտալ – փռշտացնել, թրմփալ – թրմփացնել, փնչալ –
փնչացնել, բլբլալ – բլբլացնել և այլն:
Գ. Որպես օրինաչափություն՝ ներգործական սեռի բայերն ստանում են -վածանց և փոխում իրենց սեռը, սակայն համադրական և հարադրական կազմությամբ մի շարք բայեր շեղվում են ընդհանուր օրինաչափությունից. նրանք
կրավորական ածանց չեն ստանում կամ նրանց կրավորականը գործածական
չէ: Այդպիսի բայերից են՝
1. գիտեմ, ունեմ, լվալ, հուսալ, ցանկալ պակասավոր բայերը.
6

Ա. Աբրահամյան, Բայը ժամանակակից հայերենում, Եր., 1962, էջ 574:
Տե՛ս Պ. Բեդիրյան, Հայ լեզուն և մեր խոսքը, Ե., 1999, էջ96:
8
Ս. Աբրահամյան, Ն. Պառնասյան, Հ. Օհանյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Ձևաբանություն, Ե., 1974, էջ 245:
7
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Բայակազմության և բայասեռի անօրինաչափ իրողությունները ….
2. հիմնականում չեզոք սեռի իմաստ ունեցող, բայց իմաստափոխությամբ
կամ խնդրառությամբ պայմանավորված ներգործական սեռի իմաստ ձեռք
բերած բայերը, որոնց կրավորական ածանցմանը խանգարում է հիմնական
սեռային իմաստը: Այդպիսի բայերից են՝ անցնել, բխել, գրոհել, խեթել,
ունկնդրել, աշխատել, ծաղկել, հոգալ, երկարել, ցնկնել, շաղել, սովորել, ստել,
ողբալ, սգալ: 9
3. ոչ գործածական և գործածական այնպիսի բայեր, որոնք հիմնականում
կամ բացառապես ներգործական սեռի են, բայց -վ- ածանց չեն ստանում կրավորական կառուցվածքի պասիվ գործածության պատճառով: Ներգործական
սեռի ոչ հաճախակի գործածություն ունեցող այդպիսի բայերից են՝ ազդագրել,
այպանել, աշտանակել, ապազինել, առինքնել, առոտնել, ավաղել, ավելել,
արևազարդել, արվեստագործել, արջնել, աքցանել, շեղջել, ողոքել, չակերտել,
պատրել, ուսել, քացախոտել, մասնիկավորել, մատռվակել, մաքրակարել,
մեղապարտել, բոթել, մենակատարել, միաբերել, միակերպել, միջնապատել,
մոմապատել,
մուտքագրել,
շեփորել,
բազմաձայնել,
բոսորաներկել,
մահապատճել, մանրանկարել, մանրէաջնջել, իրավաբանել, թաթել, թեղել,
լայնել, կտտել, կտնել, ճաղել, մալել և այլն:
4. իրենց հիմնական իմաստով ներգործական և տարբեր հանգամանքներով
պայմանավորված նաև չեզոք սեռի իմաստ ունեցող մի շարք բայեր, ինչպես՝
ազազել, ափսոսալ, արտաժայթքել, արտավիժել, արմնկել, վիժել, բզբզել,
մանրել և այլն:
5. մի շարք գործածական բայեր, որոնք ունեն միայն ներգործական սեռի
իմաստ: Դրանք են՝ աղաչել, շնորհավորել, շալակել, շռայլել, վարել/հերկել/,
վարել/ղեկավարել, քշել/մի քայլ կողմ մղել, գերի տանել, մղել տանել/,
ուզենալ//ուզել, մաղթել, աղաչել, աղերսել, ճպել, վայելել:
6. չեզոք սեռի բայ-բաղադրիչ ունեցող ներգործական սեռի մի շարք բայեր: 10
Այդ բայերն ունեն դարձվածքի արժեք: Դրանցից են՝ հետևից ընկնել –
հետապնդել, աչքին երևալ – հավանել, կարևորություն ունենալ, դուրը գալ –
հավանել, աչքին դիպչել – նկատել, բերանը գալ – մի բան հիշել և ասելու
ցանկություն ունենալ, ձեռքն ընկնել – գտնել, մի բան ստանալ, շահել , միտքն
ընկնել – հիշել, միտքը գալ – հիշել, մտքից գնալ – մոռանալ, մտքից ելնելԿան չեզոք սեռի իմաստից իմաստափոխությամբ և խնդրառական փոփոխություններով
նաև ներգործական սեռի իմաստ ստացած բայեր էլ, որոնք, ներգործականության իմաստով
գործածվելով, ստանում են կրավորական ածանց: Այդպիսի բայերից են ՝ ապրել – ապրվել,
դիմավորել – դիմավորվել, նայել – նայվել, շնչել – շնչվել, սպասել – սպասվել, խաղալ –
խաղացվել, հնչել-հնչվել, հսկել – հսկվել և այլն:
10
Հասկանալի է, որ բայը, դառնալով հարադիր բայի բաղադրիչ, ոչ միշտ է պահում իր
սեռային պատկանելությունը: Հարադիր բայերի սեռը չի նույնանում նրանց բայական բաղադրիչի
սեռին, այլ որոշվում է հարադրի ու այդ բայական բաղադրիչի միացությունը կազմող բայական
բարդության իմաստով:
9

– 78 –

Ղազարյան Հասմիկ, Մինասյան Շողեր

մոռանալ և այլն: Չնայած ամբողջական կապակցության ներգործական սեռի
իմաստ արտահայտելուն՝ այս բայերը հանդես չեն բերում ներգործական սեռի
բնորոշ հատկանիշներից ոչ մեկը. կրավորական չեն դառնում, ուղիղ խնդիր չեն
ընդունում: Սա բացատրվում է չեզոք սեռի բայ-բաղադրիչի իմաստային և
խնդրառական հատկանիշների պահպանմամբ: Նախադասության մեջ հանդես
գալով ստորոգյալի դերով՝ այս բայերը դրսևորում են յուրահատուկ շարահյուսական կառուցվածք: Օր.՝ «Նրա միտքն ընկան հետաքրքիր պատմություններ»
նախադասության մեջ տրամաբանական ենթական դրված է սեռական հոլովով,
իսկ տրամաբանական ուղիղ խնդիրը նախադասության քերականական ենթական է: Առանձնահատուկ է գլխի լինել /հասկանալ/ բայը, որի ուղիղ խնդիրը
հիմնականում արտահայտվում է երկրորդական նախադասությամբ: Օր.՝ Նա
պիտի գլխի լինի, թե ինչ է սպասվում: Չեզոք սեռի բայ-բաղադրիչ ունեցող ներգործական սեռի հարադիր բայերի մեջ առանձնանում են գլխի ընկնել և երեսով
գալ դարձվածները, որոնք, կրավորական ածանցման չենթարկվելով, ուղիղ
խնդիր են առնում, ինչպես՝ գլխի ընկնել դասը, երեսով գալ արածը:
7. ներգործական սեռի բայ-բաղադրիչ ունեցող ներգործական սեռի մի
շարք բայեր, որոնց մեծ մասը դարձվածի կայունության պատճառով կրավորական ածանց չի ստանում և ուղիղ խնդիր էլ չի ընդունում, ինչպես՝ աչքը բռնել,
աչքն առնել – հավանել, ականջը քաշել – հանդիմանել, ականջը կտրել –
նշանել, գլուխը տանել – ձանձրացնել և այլն: Աչքը բռնել, աչքն առնել և նման
մի շարք այլ բայեր, նախադասության մեջ ստորոգյալի դերով հանդես գալով,
կրկնում են չեզոք սեռի բայ-բաղադրիչ ունեցող հարադիր բայերով կազմված
նախադասության շարահյուսական կառուցվածքը: «Նրա աչքը վաղուց է բռնել
այդ ձին» նախադասության տրամաբանական ենթական /նրա/ արտահայտված
է սեռական հոլովով, իսկ տրամաբանական ուղիղ խնդիրը նախադասության
քերականական ենթական է /ձին/: Իսկ ականջը քաշել, ականջը կտրել և այլ
բայեր, հանդես գալով որպես ստորոգյալ, կառուցում են այնպիսի նախադասություն, որում գործողությունն իր վրա կրող անդամը՝ ուղիղ խնդիրը, արտահայտվում է տրական/սեռական հոլովով: Օրինակ՝ Հայրը քաշեց տղայի
ականջը: Դու մարդկանց բերանը լեզու դրեցիր: Հնարավոր է, որ այս բայերի
ուղիղ խնդիր չընդունելը պայմանավորված է հարադրության մեջ այդ բայերի
արդեն իսկ ուղիղ խնդիր ունենալով: Դա հաստատվում է նրանով, որ զգալի
թվով հարադիր բայեր, հարադրության մեջ ուղիղ խնդիր չունենալով, նախադասության կառուցվածքում ուղիղ խնդիր են ընդունում: Այդպիսի բայերից են՝
բերան անել – անգիր անել, բերան ասել – անգիր ասել, բերան բերել –
հիշատակել, բերան տանել – որևէ բան բերանը դնել ուտելու նպատակով, գլխի
գցել– հասկացնել, բացատրել, գլխին քաշել – միանգամից խմել, բաց թողնել –
արձակել, ձեռք անել- ծաղրել, երես գցել – շատ խնդրել, երես տալ – շփացնել,
միտքը գցել – հիշեցնել, ետ տալ – վերադարձնել, քամուն տալ – վատնել,
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Բայակազմության և բայասեռի անօրինաչափ իրողությունները ….
մարդու տալ – ամուսնացնել և այլն: Մի շարք բայեր էլ, չնայած ներգործական
սեռի իմաստ արտահայտելուն, ընդունում են բուն տրականով խնդիր, ինչպես՝
ականջ դնել – ինչին, աչք դնել – ինչին:
Ե. Ներգործական սեռի բայերի ՝ ուղիղ խնդիր պահանջելը ընդհանուր
կանոն է: Ուղիղ խնդիրը ժամանակակից հայերենում արտահայտվում է ուղղական հոլովով՝ իրի դեպքում և տրական հոլովով՝ անձի դեպքում: Ընդհանուր
օրինաչափությունից շեղվում են հաղթել, խաբել և ունեմ, ունենալ բայերը:
Հաղթել և խաբել բայերի մոտ ուղիղ խնդիրը թե՛ անձի, թե՛ իրի դեպքում դրվում
է միայն տրական հոլովով՝ հաղթել թշնամուն և հաղթել ցավին, խաբել
ընկերոջը և խաբել կազմակերպությանը: Ունեմ և ունենալ բայերը անձ ցույց
տվող գոյականների դեպքում պահանջում են ուղղականաձև ուղիղ խնդիր, ինչպես՝ Ես ունեմ հայր, մայր, եղբայր: Սրանց կողքին անձնանիշ դերանուններով
արտահայտված ուղիղ խնդիրը լինում է տրականաձև, ինչպես՝ Ես քեզ իմ
սրտում ունեմ: Մայրս ինձ ունեցել է քսան տարեկանում:
Այսպիսով` ժամանակակից գրական հայերենի բայակազմության և բայասեռի համակարգում առկա լեզվական նորմով սահմանված օրենքներից շեղվող
կազմությունները, անկանոնություններն ու բացառությունները, որոնք կենդանի լեզվի փոփոխականության, զարգացման ու կատարելագործման գործընթացի արդյունք են, համակարգային կանոնական ձևերի կողքին գործում են որպես
հակահամակարգային ձևեր:
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НЕПРАВИЛЬНОЕ ГЛАГОЛООБРАЗОВАНИЕ И ЗАЛОГ ГЛАГОЛА
В СОВРЕМЕННОМ ЛИТЕРАТУРНОМ АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Казарян Асмик
Минасян Шогер
Резюме

Ключевые слова: неправильные формы, исключение, отклонение, глагол,
действительный залог, страдательный залог, нейтральный залог, языковая норма,
система, суффикс
Любой литературный язык, в зависимости от языкового мышления народаносителя этого языка, имеет свои определенные правила и закономерности, по
которым обозначаются границы языковой нормы. Языковая форма, выходящая за
пределы языковой нормы, даже если она системная, не может быть приемлемой
и, напротив, даже языковая форма, противоречащая системе языка, в конце
концов, может стать приемлемой, если ее существование в языке уже стало
неотрицаемым фактом благодаря всеобщему применению. В отличие от
системы, языковая норма может включать в себя отклонения и исключения.
Наряду с регулярными формами нормой литературного языка могут быть
утверждены такие формы, которые противоречат языковой системе, то есть
являются антисистемными, относятся ко всем уровням языка – фонемным,
лексическим, грамматическим.
В системе наклонения глагола и глаголообразования современного
литературного армянского определены четко сформированные грамматические
законы. Литературный армянский язык проявляет большую приверженность
этим законам по сравнению с более ранними разновидностями языка.
В настоящем периоде отклонения и исключения из законов определенной
языковой нормы значительно уменьшились, но не исчезли. Ниже представлены
неправильные формы, исключения и отклонения в разных подсистемах глагола,
в частности в глаголообразовании и категории залога глагола в сопоставлении с
языковой нормой.
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Բայակազմության և բայասեռի անօրինաչափ իրողությունները ….

VERB FORMATION AND IRREGULAR MANIFESTATIONS
OF VERBAL ASPECT IN MODERN LITERARY ARMENIAN

Ghazaryan Hasmik,
Minasyan Shogher
Summary

Key words: irregularity, exception, deviation, verb, active mood, passive mood,
neutral mood, linguistic norm, system, suffix
Due to the linguistic thinking of the people who are the carriers of the language,
any literary language has its own specific rules and regularities that define the
boundaries of the language norm. A linguistic form that goes beyond the linguistic
norm, even if it is systemic, cannot be acceptable. On the contrary, even a linguistic
form that contradicts the language system can eventually become acceptable if its
existence in the language has already become a non-denial fact due to common usage.
Unlike the system, the linguistic norm may include irregularities and exceptions.
Along with regular forms, such forms can be approved by the norm of a literary
language that contradict the language system. Those are anti-systemic forms which
apply to all levels of the language – phonemic, lexical, and grammatical.
The systems of verb formation and verbal aspect in Modern Literary Armenian
operates strictly defined grammatical rules. Literary Armenian exhibits a stronger
tendency to follow them as compared with earlier varieties of the language.
Deviations and exceptions from the linguistic normative rules have significantly
decreased in the modern period, however they are not extinct. The irregularities,
deviations and exceptions of different subsystems of the verb – in verb formation and
verbal aspect against the background of operating regular rules are presented below.
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Ղուլինյան Լիլիթ

ԼՈՌՈՒ ՎԻՄԱԳԻՐ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԿՑԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Ղուլինյան Լիլիթ
Հանգուցային բառեր՝ տառ, գոյական, ձայնավորների սղում, գեղագիտական նշանակություն, սրբազան բառեր, կետադրություն

Վիմագրական համառոտագրությունների քննություն։ Հայ հին վիմագրության մեջ լայնորեն կիրառվել է համառոտագրությունը՝ համառոտագրություն և
պատվագրություն անվանումներով, որն ունեցել են տեղ խնայելու նպատակ։
Հնում համառոտագրվում էին միայն սրբազան բառերը՝ Աստուած, Յիսուս,
Քրիստոս, Երուսաղեմ, Իսրայէլ, Սուրբ, Տէր, և համառոտագրվող բառի վրա
դրվում էր հին հայերենի կետադրական համակարգին հատուկ պատվի նշանը
(՟‾), որն ավելի ուշ դարձավ սովորական համառոտագրության նշան և սկսեց
գործածվել տարբեր բառերի համար [3, 372]։
Լոռու վիմագիր արձանագրություններում հանդիպող համառոտագրությունները բաժանում ենք հետևյալ խմբերի.
1. սրբազան բառեր,
2. կրոնական ոլորտին պատկանող այլ բառեր,
3. անձնանուններ
4. բառաձևում -ութիւն վերջածանց և նրա հոլովված ձևեր,
5. մի քանի հասարակ գոյականներ։
Սրբազան բառերը, արդեն նշել ենք, որ համառոտագրվում էին դեռևս հին
ժամանակներից։ Այդ բառերի համառոտագրությունները արձանագրություններում ևս հանդիպում ենք, բացառությամբ՝ Երուսաղեմ և Իսրայել բառերի։
Դրանք ամենահաճախադեպն են և հիշատակված են գրեթե բոլոր արձանագրություններում, օրինակ՝ «Կամաւ ԱՅ՝ ես՝ Յովսիա, յինոք եւ իրիցքոյրս, տուաք
զմեր հոգոյ բաժին ի ՍԲ ուխտս եւ սպասաւորքս էտուն ի տարին Զ ։Գ։ աւր պատարագել զՔՍ մեր յանուն՝ Աւետեաց Աստուածածին։ Ով չառնե՝ մեր մեղացն
Տէր է։ Ամէն» [4, 384]:
Հարկ է նշել, որ արձանագրություններում հիշաատկված են նաև այս
սրբազան բառերի հոլովված ձևերը, օրինակ՝ ԱՅ/ՅԱՅ՝ Աստծոյ/յԱստծոյ, ՔԻ՝
Քրիստոսի, ՏՆ՝ Տեառն, ՏԷ՝ Տեառնէ։
Կրոնական ոլորտին պատկանող մի քանի բառեր կան, որոնց համառոտագրությունները արձանագրություններում տեսնում ենք։ Սրանք, թեև թվով քիչ
են, այնուամենայնիվ հաճախադեպ են, ինչպես օրինակ՝ ՍԿԳ՝ Սարկաւագ, ՔՀ՝
քահանայ, ՎԴ՝ վարդապետ, ԵՊՍ՝ եպիսկոպոս, ԱՀ՝ աւրհնի(ն)։
Երրորդ խումբը կազմում են համառոտագրված անձնանունները։ Դրանք
են՝ Յովսէփ, Դաւիթ, Յովհաննէս, Սարգիս և Բուրդոխան։ Բացառությամբ
վերջին երկուսի՝ մյուսները աստվածաշնչյան անձնանուններ են։
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Լոռու վիմագիր արձանագրությունների համառոտագրությունները և….
Յովսէփ բառի համառոտագիրը՝ ՅՓ, որ հանդիպում ենք երկու անգամ, կարող ենք կարդալ նաև Յովասափ։
Չորրորդ խումբը ներկայացնում են բառաձևում -ութիւն ածանցը (ԹԻ), նրա
հոլովված ձևերը՝ -ութեան , -ութեամբ՝ ԹԵ, ԹԲ։
Հաջորդ խումբը ներկայացնում են մի քանի հասարակ գոյականներ՝
ԹԳ/ԹԱ՝ թագաւոր, ԾՌՅ՝ ծառայ, ՊՐ՝ պարոն, ԹՈՒ՝ թուական։ Սրանք բավականին քիչ հանդիպող բառեր են։ Վկայված են մեկ-երկու արձանագրության մեջ,
այսինքն՝ սրանց համառոտագրությունները ընդունված և տարածված չեն եղել։
Անդրադառնանք համառոտագրությունների կետադրությանը։ Վիմագրության մեջ, ինչպես և հնում դրանք գրվել են պատվի նշանով։ Պատվի նշանը
ուղիղ գիծ է եղել, սակայն երբեմն արձանագրություններում կարելի է հանդիպել ձևավոր տարբեր նշաններով կատարված համառոտագրությունների։ Այդ
նշանները, սակայն, միայն ոճական նշանակություն ունեն և բառը որևէ իմաստային փոփոխության չեն ենթարկում։
Այն համառոտագրերը, որոնք կազմվել են ձայնավորների սղման ճանապարհով, նշվել են Vաձև նշանով: Ընդ որում նշանը դրվել է ոչ թե ամբողջ բառի
երկարությամբ, այլ միայն սղված ձայնավորի տեղում:
Որոշ բառեր արձանագրություններում (ոչ բոլոր) համառոտագրված են
առանց պատվի նշանի [4, 363] (արձ. 803)։
Պատվի նշան կարելի է տեսնել առանձին տառերի վրա, օրինակ՝ ։Բ։ [4,
381], սակայն այս դեպքում համառոտագրի մասին խոսք լինել չի կարող, քանի
որ սա դրվում է տառի վրա նրա թվային արժեքը ցույց տալու և տեքստից
առանձնացնելու համար։ Այս նշանը ունեցել է նաև այդ նշանակությունը՝ դրվելով թվանշան-տառերի վրա։
Նախկինում համառոտագրությունները երկտառանոց էին և կազմվում էին
առաջին և վերջին տառերի օգնությամբ, ինչպես՝ ՔՍ, ՅՍ, ՏՐ, ՍԲ, ԱԾ։ Արձանագրություններում նկատում ենք համառոտագրությունների կազմման այլ
օրինաչափություններ։ Դրանք կներկայացնենք ստորև։
Հանդիպում ենք ինչպես երկտառանոց, այնպես էլ երեք, չորս և հինգ տառից բաղկացած համառոտագրեր, օրինակ՝ ՎԴ, ՔՀ, ՍԿԳ, ԲԽՆ, ԾՌՅ, ՅՈԷՍ,
ՅՈՀԷՍ և այլն։ Դրանց կազմման օրինաչափությունները չեն սահմանափակվում նախկինի նման միայն առաջին և երկրորդ տառերի հիշատակությամբ:
Կազմվում են հետևյալ կերպ.
ա) առաջին և վերջին տառերի համառոտագրմամբ` ՔՍ, ՍԲ, ՅՓ, ԴԹ և այլն,
բ) առաջին և երկրորդ տառի համառոտագրմամբ` ԹՈՒ
գ) առաջին տառի և որևէ բաղաձայնի համառոտագրմամբ`ՔՀ, ԱՀ, ՎԴ, ՍԳ,
ՍԿԳ, ԹԳ, ՊՐ, ԵՊՍ և այլն,
դ) բառի մեջ ձայնավորների սղմամբ` ԾՌՅ, ՆԶՎՍ, ՎԴպտ։
Հետաքրքիր է, որ նույն համառոտագրությունը կարող է հանդես գալ տարբեր իմաստներով: Խոսքը ԹԳ համառոտագրության մասին է, որ մի դեպքում
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Ղուլինյան Լիլիթ
նշանակում է թագաւոր, մի այլ դեպքում` թագուհի [4, 170-171]:
Եվ այսպես՝ վկայված բոլոր համառոտագրությունները կներկայացնենք
աղյուսակ 1-ում.

Աղյուսակ 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Համառոտագրություն
ԱԾ
ԱՅ
ՍԲ
ՔՍ
ՔԻ
ՅՍ
ՏՐ
ՏԷ
ՏՆ
ՔՀ
ՎԴ/ՎԴպտ
ՍԿԳ
ԱՀ
ԹՈՒ
ԹԻ
ԹԵ
ԹԲ
ՅՓ
ԴԹ
ՍԳ
ՅՎ/ ՅՈՀ/ ՅՈԷՍ/ ՅՈՀԷՍ
ՊՐ
ԲԽՆ
ԹԳ/ԹԳ
ԵՊՍ
ԾՌՅ
ՆԶՎՍ

Նշանակությունը
Աստուած
Աստծոյ
Սուրբ
Քրիստոս
Քրիստոսի
Յիսուս
Տէր
Տեառնէ
Տեառն
քահանայ
վարդապետ
սարկաւագ
աւրհնի(ն)
թուական
ութիւն
ութեան
ութեամբ
Յովսէփ
Դաւիթ
Սարգիս
Յոհաննէս
Պարոն
Բուրդոխան
թագաւոր/թագուհի
եպիսկոպոս
ծառայ
նզովս

Վիմագրական կցագրությունների քննություն։ Հայագիտության մեջ երևույթը հայտնի է մի քանի տերմիններով` կցագրություն, կապագրություն, փակագրություն, իսկ գրի տեսակը` համապատասխանաբար` կցագիր, կապագիր,
փակագիր:
Փակագրությունը գրականության մեջ համեմատաբար քիչ է գործածվել և
առավել հաճախ դրա կիրառությունը տեսնում ենք վիմագրության մեջ և կնիքների վրա: Փակագրերը համառոտագրությունների նման արվել են տեղ խնայելու նպատակով։ Արձանագրություններում կցագրերի առաջին նմուշներին
հանդիպում ենք 7-րդ դարի արձանագրություններում, որտեղ դրանց թիվը շատ
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Լոռու վիմագիր արձանագրությունների համառոտագրությունները և….
քիչ է եղել: Հետագա դարերում քանակը գնալով շատացել է [1, 302]:
Կապագրություններ ստեղծելու առաջնային պայմանը, թերևս, եղել է տեղի
խնայողությունը, սակայն քիչ չեն դեպքերը, երբ կապագրերի միջոցով փորձել
են տեքստը ավելի գեղեցիկ, արտահայտիչ և ուշագրավ դարձնել։ Կան արձանագրություններ, որոնք գրեթե ամբողջությամբ կցագրություններ են (տե՛ս հավելված 1, նկար 1)։
Փակագրության մեջ տառերի գործածությունը հավասարաչափ չէ։ Սովորաբար տառերից մեկը հանդես է գալիս մայր տառի դերում, իսկ մյուսներն
օժանդակ դեր են կատարում։ Ամենից հաճախ գործածվում են այն տառերը,
որոնք սյունագծեր ունեն, օրինակ՝ Ա, Մ, Ո, Ռ, Ս, Ր։ Կցագրության մեջ օժանդակ դեր ունեն Դ, Ե, Թ, Ի, Խ, Ղ, Ն, Պ, Ւ, Փ, Ք տառերը [1, 302]:
Ա. Աբրահամյանը կցագրերը դասակարգել է հետևյալ կերպ`
1. Կցագրեր, որոնք ձևավորվել են նախորդ տառի աջ սյունագծի` հաջորդ
տառի ձախ սյունագծին միանալով,
2. Կցագրեր, որոնցում մի տառը նստած է մյուսի ուսին,
3. Կցագրեր, որտեղ մի տառը ասես գրվել է մյուսի ծոցում: Սրանք կոչվում
են նաև ծոցագիր [2, 187]:
Լոռու վիմագիր արձանագրություններում ամենամեծ թիվը կազմում են
առաջին խմբի կցագրությունները։ Սրանք հիմնականում երկտառանոց կցագրություններ են։
Երկրորդ խմբի կցագրությունները հաճախադեպ չեն։ Մայր տառի դերում
հանդես են գալիս հիմնականում Ա և Ս տառերը։ Լոռվա արձանագրություններում կցագրությունների այս տեսակի մեջ ամենահաճախադեպը Ա և Ն տառերից
կազմված կցագրերն են, որտեղ Ն-ն հանդես է գալիս օժանդակ տառի դերով։
Երրորդ խմբի կցագրերը՝ ծոցագրերը, իսկական գեղագրեր են։ Տառերից
մեկը գրվում է մյուսի ծոցում։ Մայր տառի դերով սովորաբար հանդես են գալիս
այնպիսի տառեր, որոնք ունեն շրջաններ՝ Չ, Ծ, Զ, Գ և այլն կամ պոչավոր էին՝
լ, վ, զ, շ։ Եթե հաջորդ տառը սրանց կցվեր սյունագծով, ապա տգեղ կլիներ, դրա
համար էլ փորագրողները այսպիսի լուծումներ են գտել։
Ա. Աբրահամյանն առանձնացնում է նաև կապագրության միացյալ կոչված
տարատեսակը։ Մ, վ և հ տառերի աջ թևը խանգարել է հաջորդ տառի շարվածքը,
ստեղծել մեծ բացատներ, այդ պատճառով էլ տառերը կպցրել են իրար [1, 308-309]։
Հաղբատի վանքի Սուրբ Նշան եկեղեցու հյուսիսային պատին կա մի արձանագրություն, որտեղ հայտնաբերում ենք կցագրի հետաքարքիր նմուշ։ Սա
չի պատկանում վերոնշյալ տեսակներից որևէ մեկին, քանի որ տառը միավորվել է ոչ թե հաջորդ կամ նախորդ տառի հետ, այլ ներքևի տողի առաջին տառի
հետ։ Իրար են միացել առաջին տողի Ի տառը և երկրորդ տողի Ւ տառը՝ ձևավորելով յուրատեսակ կապագիր [4, 127] (հավելված 1, նկար 2)։
Հայ վիմագրության մեջ փակագրերի մեծ մասը անձնանուններ են ու
առանձին բառեր՝ հարմարեցված որևէ գլխատառի վրա։ Վիմագիր փակագրերի
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Ղուլինյան Լիլիթ
գգալի մասը միավանկ բառեր են, որոնց վերծանությունը առանձին դժվարություն չի հարուցում հարակից բառիմաստների կապակցության շնորհիվ։ Նման
պարզագույն փակագրերն օգտագործվել են տեղ ու ժամանակ խնայելու նպատակով։ Անհամեմատ բարդ է բազմավանկ կամ մի քանի բառ կազմող փակագրերի վերծանումը, իսկ առանձին հանդիպող փակագրերի վերծանումը ավելի
քան խրթին է, քանի որ դրանք չունեն վերծանմանն աջակցող որևէ գործոն [5]։
Շփոթ է առաջանում հատկապես ՈՒ տառի կցագրությունները վերծանելու
ժամանակ։ Տառը կցագրվում է Ռ տառի ձևով, որտեղ իրար են միանում Ո և Ի
տառերը։ Առանձին Ռ տառը նույնպես այդպես է գրվում, և միայն բառիմաստն է
օգնում հասկանալ, թե կոնկրետ որ տառն է այդտեղ փորագրված։ Վերծանման
դժվարություններ են առաջացնում նաև այն դեպքերը, երբ կցագրվում են նախորդ բառի վերջին և հաջորդ բառի առաջին տառերը։
Կցագրերը սովորաբար ձախից աջ ենք կարդում, այսինքն՝ առաջին հերթին
ընթերցվում է ձախ սյունագծի տառը, ապա գլխավոր տառը, հետո մյուս տառերը։ սակայն լինում են դեպքեր, երբ պետք է կարդալ աջից ձախ հերթականությամբ։
Կցագրությունները կարող ենք խմբավորել նաև ըստ տառանիշերի քանակի.
1. երկտառանոց կցագրություններ,
2. երեք տառից կազմված կցագրություններ,
3. չորս տառից կազմված կցագրություններ,
4. վեց տառից կազմված կցագրություններ,
5. ութ տառից կազմված կցագրություններ։
Երկտառանոց կցագրություններն ամենամեծ թիվն են կազմում արձանագրություններում և ամենահաճախադեպն են։ Ծոցագրերը և միացյալ կցագրությունները հիմնականում երկտառանոց են։ Հիմնականում իրար են միանում Ո և Ր, Ո և Ւ, Ե և Ւ, Ա և Ր, Ս և Բ տառերը։
Երեք տառից կազմված կցագրությունները ևս մեծ թիվ են կազմում։ Սրանք
առավել հաճախ ձևավորվում են սյունագծերի միացմամբ, հազվադեպ հանդիպում են ծոցագրերի ձևով։
Չորս տառից կազմվածները սովորաբար Ամէն բառի կցագրերն են, սակայն
հանդիպում են նաև տեքստերում առանձին բառերի կազմի մեջ։ Որպես օրինակ ներկայացնենք Սանահնի վանքի երկու արձանագրություն, որտեղ համապատասխանաբար եպիսկոպոսին բառի մեջ իրար են միացել վերջին Ո, Ս, Ի, Ն
տառերը, հանգիստ բառում՝ Ա, Ն, Գ, Ի տառերը և այլն [4, 47]։
Հինգտառանոց և յոթտառանոց կապագրեր մեզ չեն հանդիպել, իսկ վեցտառանոց կապագիր՝ միայն մեկ անգամ՝ Վարդան անձնանվան կապագիրը։
Ութ տառից կազմված կցագրի միայն մեկ օրինակ ունենք. Սանահնի վանքի եռանավ սրահի արձանագրություններից մեկում պատարագել բառի մեջ
կցագրվել են առաջին 8 տառը։ Բառի վերջին Լ տառը կցագրվել է հաջորդ՝ ինձ
բառի հետ՝ որպես ծոցագիր [4, 65]։
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Լոռու վիմագիր արձանագրությունների համառոտագրությունները և….
Կցագրությունները սովորաբար չեն կետադրվում։ Կցագրերի վրա հազվադեպ դրվում է պատվի նշան։ Վերջինիս գործածությունը պայմամավորված է
երկու հանգամանքով.
ա) եթե կցագիր է դառնում համառոտագրությունը,
բ) եթե կցագրի կազմում առկա է որևէ տառի սղում։
Առաջին դեպքում համառոտագրության կազմում գտնվող տառերը կցագրվում են, որի արդյունքում էլ կցագիր-համառոտագրությունը կրում է պատվի
նշան։ Արձանագրություններում ամենաշատ կցագրվող համառոտագրությունը
ՍԲ-ն է, որը երբեմն ներկայացվում է առանց պատվի նշանի:
Երկրորդ դեպքում պատվի նշան դրվում է, երբ կցագրության կազմում կան
կրկնվող տառեր։ Վերջիններս նորից չգրելու համար կցագրության վրա դրվում
է պատվի նշան՝ ցույց տալու համար տառերի սղումը։ Օրինակ՝ արձանագրություններից մեկում հալալ բառի կցագրության մեջ Ա և Լ տառերը միայն մեկ
անգամ են նշվում, թեև բառի մեջ դրանք երկուական են։ Կցագրությունը կրում է
պատվի նշան, որի արդյունքում էլ վերծանությունը դժվարություն չի առաջացնում։
Այսպիսով՝ Լոռու վիմագիր արձանագրություններում լայնորեն կիրառվել
են համառոտագրություններ և կապագրություններ։ Սրբազան բառերից զատ
համառոտագրվում էին նաև անձնանուններ, տարբեր հասարակ գոյականներ։
Վիմագրության մեջ համառոտագրությունները կրում են պատվի նշան, սակայն
այս արձանագրություններում հանդիպում են նաև այնպիսիք, որոնք ընդհանրապես կետադրված չեն կամ տեքստից առանձնացվելու համար աջ և ձախ
կողմերում դրվել է երկու կետ։ Կցագրությունները, ի տարբերություն համառոտագրությունների, արվել են ոչ միայն տեղի խնայողության, այլև գեղագրության նպատակով։ Գերակշռում են երկտառանոց կցագրությունները։ Կցագրերը սովորաբար չեն կետադրվում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ կցագրվում
է համառոտագրությունը կամ առկա է որևէ տառի սղում։
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АББРЕВИАТУРЫ И ЛИГАТУРЫ В ЭПИГРАФИКЕ ЛОРИ

Гулинян Лилит
Резюме

Ключевые слова: буква, имя существительное, выпадение гласных,
эстетическое значение, священные слова, пунктуация
В эпиграфике Лори широко использовались аббревиатуры и лигатуры.
Аббревиатуры были сделаны с целью экономии места.
В древности сокращались только священные слова – Աստուած (Бог), Յիսուս
(Иисус), Քրիստոս (Христос), Երուսաղեմ (Иерусалим), Իսրայէլ (Израиль),
Սուրբ (Святой), Տէր (Господь), а позднее данное правило распространилось
также и на другие слова.
В эпиграфике Лори встречаются не только святые слова, но и другие слова,
принадлежащие религиозной сфере – имена, а также несколько сокращений,
нарицательных существительных.
В прошлом сокращения были только диграфическими и составлялись с
употреблением первых и последних букв. Позже мы находим как диграфические, так и состоящие из трех, четырех и пяти сокращений. Сокращения составлялись из первой и последней букв, первой и второй букв, из первой буквы и
любой согласной, и также выпадением гласных из слова.
Лигатура сравнительно меньше использовалась в литературе и чаще всего
мы видим это в эпиграфике и на печатях. Лигатуры, как и сокращенные слова,
использовались с целью экономии места, однако же не мало случаев, когда с
помощью лигатуры пытались сделать текст более красивым, выразительным и
примечательным. Фактически, такая манера письма имело также эстетическое
значение. В литографских-епиграфических надписях преобладают дигрефические лигатуры. Есть надписи, почти полностью составленные из лигатур, а также
такие, в которых они вообще отсутствуют.
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Լոռու վիմագիր արձանագրությունների համառոտագրությունները և….

ABBREVIATIONS AND LIGATURES IN LORI INSCRIPTIONAL RECORDS

Ghulinyan Lilit
Summary

Key words: letter, noun, omitted vowels, aesthetic value, sacred words,
punctuation
In Lori inscriptional records abbreviations and ligatures have been extensively
used. Abbreviations have been made for the savings of space. In ancient times, only
the sacred words were summarized, God, Jesus, Christ, Jerusalem, Israel, Holy, Lord,
and later the rule spread over the other words.
Lori inscriptional record contains not only the sacred words, but also other words
of the religious sphere, their names, and some common nouns. Anteriorly the
abstracts were two-dimensional and were compiled using the first and last letters.
Later, we find two, three, four, and five letters. They are composed of the first and last
letters, the first and second letters, the first letter and any consonant, with the
scratching of the vocal cords.
The ligature is used in literature relatively little, and most often we see it in
lithography and seals. The ligatures, as well as abbreviations have been used to save a
space, but there are few cases when they try to make the text look more beautiful,
expressive, and remarkable with the help of ligatures. In fact, this also had an
aesthetic significance. The two-volume recordings were overwhelming. There are
lithographs that are almost entirely ligatured, and there are also places where there
are no ligatures at all.
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Հավելված 1

Նկար 1

Նկար 2
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Ենթակաառությունը որպես բայի արժույթի արտահայտություն….
ԵՆԹԱԿԱԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԲԱՅԻ ԱՐԺՈՒՅԹԻ
ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ
Մուրադյան Սիլվա
Հանգուցային բառեր՝ ենթակայի դասանշություն, անձնանիշ, իրանիշ,
կենդանանիշ, բազմադաս գոյականներ, իմաստային առանձնահատկություններ, կապակցական սահմանափակություն, բայի արժույթ
Արժույթի ուսումնասիրությամբ զբաղվող գրեթե բոլոր լեզվաբանները կառուցվածքային տեսանկյունից ենթական 1 ուսումնասիրում են որպես բայ գերադաս անդամի ստորադաս միավոր:
Լ. Տենիերը նախադասության կենտրոն է համարում բայական հանգույցը՝
իրեն ստորադաս ակտանտներով՝ վերջիններիս մեջ ընդգրկելով ինչպես
խնդիրները, այնպես էլ ենթական: Լեզվաբանը բայի յուրաքանչյուր ակտանտ
դիտում է որպես բային լրացնող միավոր, բայի արժույթի մի դրսևորում:
Ալֆրեդը խոսում է նախադասության մեջ Ալֆրեդ-ը (գործողություն իրականացնողը), կառուցվածքային առումով առաջին ակտանտն է, իսկ իմաստային՝
խոսել գործողության սուբյեկտը: Տենիերը իր դիրքորոշումը հիմնավորում է մի
շարք փաստարկներով, այդ թվում՝ ներգործական կառույցները կրավորականի
փոխակերպման ժամանակ ենթակայի և խնդրի՝ միմյանց փոխարինելու հանգամանքով 2:
Հետագա ուսումնասիրողները նոր հիմնավորումներով են փորձում ամրապնդել ենթակայի՝ բային ստորադաս անդամ լինելու մասին տեսակետը:
Ենթակայի և ստորոգյալի կապակցությունը քննելիս Էդ. Աթայանը, առավել
կարևորելով ստորոգյալի դերը, ընդգծում է, որ հատկապես անցողական բայերի պարագայում ենթական ուղիղ խնդրից առավել անհրաժեշտ չէ: Այնուհետև
անդրադառնալով անդեմ բայերով նախադասություններին (Լուսանում է:
Անձրևում է)՝ նշում է, որ նրանք ընդհանրապես կառուցվում են առանց բառային արտահայտություն ունեցող ենթակայի: Ինչ վերաբերում է դիմավոր բայերով կառույցներին (1.Ես հավատում եմ: 2. Պիտերը հավատում է), լեզվաբանը
գտնում է, որ առաջին նախադասության մեջ դերանունով արտահայտված ենթական ձևական է. ենթակայի գաղափարն արդեն գոյություն ունի դիմավոր
բայի մեջ, իսկ երկրորդում՝ գոյականով արտահայտված ենթական քերականաՀայ լեզվաբանության մեջ Մ. Աբեղյանը, լինելով բայակենտրոն ուսմունքի հետևորդ, ենթական համարում է բայի դեմքը բացահայտող լրացում: «Բառերի կապակցությունը խոսքի մեջ»
գլխում խոսելով ներունակության հարաբերության մասին՝ նշում է, որ ենթական ներունակ է
բայի դեմքին, այսինքն՝ բայի դեմքի լրացումը լինելով հանդերձ՝ զուգադրվում է նրան, նույն գաղափարն արտահայտում է երկրորդ անգամ: Ելնելով սրանից՝ լեզվաբանը հայերենում ավելադրություններ է համարում դերանունով արտահայտված ենթակաները (Տե՛ս Մ. Աբեղյան, Հայոց
լեզվի տեսություն, Երևան, 1965, էջ 370-371, 397-398:
2 Տե՛ս Л. Теньер, Основы структурального синтаксиса, М., 1959, էջ 117-123:
1
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Մուրադյան Սիլվա
կան ենթակայի բառային պարզաբանումն է, որի իմաստն արդեն արտացոլված
է բայի դիմաթվային վերջավորության մեջ 3:
Ռ. Իշխանյանը խնդիրների, պարագաների, ստորոգելիական վերադրի
հետ միասին բայի լրացումների շարքում դասում է նաև ենթական: Ըստ նրա՝
սա հատկապես զգացվում է փոխակերպումների ժամանակ. վերոնշյալ բոլոր
միավորները մնում են լրացում, ինչպես դիմավոր կապակցությունները՝ դերբայականի փոխակերպելու դեպքում (Երբ հայրս ժամանեց – Հորս ժամանելու
պահին (ենթակա), այնպես էլ նրանց՝ ստորադասական նախադասությամբ արտահայտվելու դեպքում (Պարզվեց, որ նա նախկին զորավար է նախադասության ստորադաս նախադասությամբ արտահայտված ենթական պարզվեց բայի
լրացումն է) 4:
Մ. Ասատրյանը, բայի խնդրառությունից ավելի լայն համարելով արժույթ
հասկացությունը, միաժամանակ դրանք նույնացնում է՝ պատճառաբանելով, որ
բայի արժույթ հասկացությունից կարող ենք բացառել ենթակաառությունը,
որովհետև հայերենում բոլոր բայերն էլ կարող են ենթակա ունենալ 5:
Հ. Հարությունյանը ևս ենթական կառուցվածքային իմաստով դիտում է
որպես դիմավոր բայ-ստորոգյալի քերականական լրացում, սակայն այն չի
նույնացնում մյուս լրացումներին: Ի տարբերություն մյուս լրացումների, որոնք
բնորոշ են և՛ դիմավոր, և՛ անդեմ բայերին, ենթակա ունենում են միայն դիմավոր բայերը, այսինքն՝ ենթական բայիմաստի և դեմքի լրացում է: Բացի այդ՝ այլ
բնույթի կապակցություններից տարբերվում է նաև ենթակա-ստորոգյալ զույգի
կապակցությունը, որն իրականանում է կապակցության երկու եղանակով՝ համաձայնությամբ և կառավարմամբ (դիմային) 6:
Չնայած ընդունված կարծիքին, որ նախադասության գլխավոր անդամներն
են ենթական և ստորոգյալը, Գ. Ջահուկյանը գտնում է, որ նրանք հավասարազոր չեն. ենթական 7 բուն ասույթի մեջ կարող է արտահայտված լինել կամ չլինել, մինչդեռ ստորոգյալը, որպես նախադասության միջուկային անդամ, լեզվականորեն միշտ արտահայտված է 8: Ըստ Գ. Ջահուկյանի՝ հայերենում ենթակաառու բայերը լեզվականորեն անդիմասահմանափակ են, այսինքն՝
տեսականորեն կարող են գործածվել բոլոր դեմքերով՝ չնայած որոշ միադիմի

Տե՛ս Э. Атаян, Предмет и основные понятия структурального синтаксиса, Ереван, 1968, էջ 225:
Տե՛ս Ռ. Իշխանյան, Լեզվաբանական վերլուծության սահմանը արդի հայերենի շարահյուսական մակարդակում, Լրաբեր հասարակական գիտությունների, ԳԱ, 1977, N 7, էջ 90-99:
5 Տե՛ս Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Շարահյուսություն, Երևան, 1987, էջ 90:
6 Տե՛ս Հ. Հարությունյան, Կառավարումը ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1983, էջ 99-102:
7 Գ. Ջահուկյանը ձևական է համարում դիմավոր բայաձևի մեջ արտահայտված ենթական՝
(ես) գնացի, (դու) գնացիր և այլն (տե՛ս Գ. Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի տեսության
հիմունքները, Երևան, 1974, էջ 391):
8 Տե՛ս Գ. Ջահուկյան, Շարահյուսական ուսումնասիրություններ, Երևան, 2003, էջ 27:
3
4
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Ենթակաառությունը որպես բայի արժույթի արտահայտություն….
արժութազուրկ բայերի առկայությանը, որոնք մեծ թիվ չեն կազմում (անձրևել,
լուսանալ, ցրտել և այլն) 9:
Գ. Խաչատրյանը, անդրադառնալով բայերի ենթակաառությանը, նշում է,
որ, բացառությամբ մի քանի միադիմի բայաձևերի, ենթակաառությամբ օժտված
են գրեթե բոլոր դիմավոր բայերը: Վերջիններս ենթակաառությամբ արժութազուրկ կարող են լինել միայն խոսքում՝ տվյալ կիրառության մեջ, ինչպես՝
անորոշ-դիմավոր և ընդհանրական դիմավոր նախադասությունների դիմավոր
բայաձևերը: Սակայն այս հատկանիշով նրանք օժտված են ոչ թե ընդհանրապես (բնությամբ), այլ մասնավոր դեպքերում (դրությամբ) 10: Լեզվաբանը
ենթակա-ստորոգյալ շարահյուսական զույգի կապակցման մասին գրում է, որ
այն միաժամանակ ուղեկցվում է փոխկառավարմամբ, որտեղ կառավարումը
քերականորեն համազոր բաղադրիչների միջև ոչ թե միակողմանի է, այլ երկկողմանի 11:
Լեզվաբանների առաջ քաշած ենթակայի և խնդրի՝ միմյանց փոխարինելու
գաղափարը երևում է ոչ միայն ներգործական կառույցների՝ կրավորականի
փոխակերպելու ժամանակ, այլ միևնույն` ներգործական նախադասության
մեջ: Ուսումնասիրության ընթացքում ուշադրություն դարձրինք այն հանգամանքին, որ խնդրառությամբ երկարժույթ բայի՝ ուժեղ և պարտադիր կառավարման պահանջով դրվող անուղղակի խնդիրները, փոխակերպվելով նախադասության ենթակայի, կարող են երկարժույթ բայը վերածել միարժույթի: Այսպես՝ խնդրառությամբ երկարժույթ մի շարք անցողական բայեր կարող են դառնալ միարժույթ այն կառույցներում, որոնցում ենթական արտահայտված է բազմակի կամ հոգնակի գոյականով կամ էլ հոգնակի դերանունով: Հմմտ.
Գերմանիան կնքեց պայմանագիր Ֆրանսիայի հետ և Գերմանիան և Ֆրանսիան
կնքեցին պայմանագիր: Երկրները կնքեցին պայմանագիր:
Այստեղ հատկապես ակտիվ են հանգման խնդիր պահանջող խնդրառությամբ միարժույթ չեզոք սեռի բայերը, ինչպես՝ ամուսնանալ, ծանոթանալ,

մտերմանալ, հաշտվել, կռվել, վիճել, պատերազմել, հանդիպել, խորհրդակցել,
ուղեկցել և այլն: Օրինակ՝ Արամն ամուսնացավ Աննայի հետ և Արամն ու
Աննան ամուսնացան: Նրանք ամուսնացան: Արամը բաժանվեց Աննայից և
Արամն ու Աննան բաժանվեցին: Ամուսինները բաժանվեցին:
Ինչպես երևում է օրինակներից, վերոնշյալ կառույցներում նախադասության լրացում հանդիսացող անդամները՝ հանգման և անջատման անուղղակի
խնդիրները, կարող են փոխակերպվել ենթակայի՝ փոփոխության ենթարկելով

Տե՛ս Գ. Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Երևան, 1974,
էջ 468:
10 Տե՛ս Գ. Խաչատրյան, Գրաբարի վերլուծական բայերի արժույթը, Երևան, 2000, էջ 18:
11 Տե՛ս Գ. Խաչատրյան, նշվ. աշխ., էջ 14-15:
9
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Մուրադյան Սիլվա
բայի արժույթը. չեզոք սեռի բայերի դեպքում բայը դառնում է խնդրառությամբ
արժութազուրկ, իսկ ներգործականների դեպքում՝ միարժույթ:
Ինչպես հայտնի է, ենթակաառությունը բայի արժույթի արտահայտություններից մեկն է, որը խոսքում դրսևորվում է անդիմասահմանափակ բայերի դիմավոր ձևերի հետ համաձայնության եղանակով: Ենթակաառության արժույթը
բնորոշ է ներգործական սեռի բոլոր բայերին, որոնք գոյականով, դերանունով
կամ փոխանվանաբար գործածված այլ բառով արտահայտված ենթակայի հետ
կապակցվում են դեմքի և թվի քերականական կարգերի համաձայնության
եղանակով:
Ներգործական սեռի բայերը ենթակաառության տեսանկյունից սահմանափակություն են դրսևորում՝ պայմանավորված հետևյալ հանգամանքներով,
որոնցից են՝
1. նախադասության կառուցվածքային առանձնահատկությունները: Այսպես՝ բայական անդեմ և դիմավոր միակազմ նախադասությունների մեջ գերադաս անդամի գործառույթով հանդես եկող անդեմ և դիմավոր բայաձևերը ենթակաառու չեն: Օրինակ՝ Մոռանա՜լ, մոռանա՜լ ամեն ինչ, Ամենին մոռանա՜լ ....
(անդեմ): Ասում են՝ ուռին աղջիկ էր ինձ պես .... (դիմավոր):
Սակայն ենթակաառական արժույթը տարբեր լեզուներում կարող է տարբեր դրսևորումներ ունենալ տարբեր լեզուներում: Այսպես՝ որոշ լեզուներում,
տվյալ լեզվի շարահյուսական օրենքների համաձայն, պարտադիր է ոչ միայն
դիմավոր միակազմ կառույցների, այլև նույնիսկ միադիմի արժութազուրկ բայերով ձևավորված կառույցների ենթական: Օրինակ՝ անգլերենում միադիմի
բայերը օժտված են ենթակաառությամբ, քանի որ նրանցով արտահայտված
ստորոգյալը խոսքում անպայման կապակցվում է դերանունով արտահայտված
ենթակայի հետ: Այսպես՝ It rains (Անձրևում է) նախադասության մեջ բայը չի
պահանջում գործողություն կատարող, սակայն անգլերենի շարահյուսության
կանոնները պահանջում են ենթակայի պարտադիր առկայություն, որը, ի տարբերություն արտահայտության պլանի, բովանդակության պլանում ձևական
բնույթ է կրում: Նույն օրենքներն են գործում նաև դիմավոր միակազմ կառույցների ձևավորման ժամանակ, օրինակ՝ They say the more you give, the more you
get in return (Ասում են՝ ինչքան շատ ես տալիս, փոխարենն այնքան ավելի շատ
ես ստանում):
Այս կառույցների ենթական միայն շարահյուսական արժույթի արտահայտություն է, այն իմաստային արժույթի կրող չէ: Արժույթը քննելով իմաստայինշարահյուսական տեսանկյունից՝ բայի իմաստաբանական և շարահյուսական
ակտանտները գտնվում են անհամապատասխանության մեջ. շարահյուսական
ակտանտները, արտահայտված խոսքային որոշակի բառաձևերով, պայմանավորված են այդ լեզվի քերականական օրենքներով:
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Ենթակաառությունը որպես բայի արժույթի արտահայտություն….
2. Կապակցական հնարավորությունների սահմանափակությունը, որը կարող է պայմանավորված լինել նաև ենթակայի դասանշությամբ 12, այն է՝ ըստ ենթակայի դասային տարբեր խմբերի հետ կապակցվելու կամ չկապակցվելու:
Ներգործական սեռի բայերի կապակցելիական հնարավորությունների
քննությունը ցույց է տալիս, որ նրանց կազմում ակնհայտ գերակշռում են անձնանիշ ենթակա պահանջող բայերը, ինչը, թերևս, պայմանավորված է
սուբյեկտ-գործողություն-օբյեկտ կապի թելադրանքով: Ի տարբերություն
սրանց` անհամեմատ սակավադեպ են բազմադաս և կենդանանիշ ենթականերին կապակցվելու հնարավորություն ունեցող ներգործական բայերը: Իրանիշ
ենթակաառությամբ աչքի են ընկնում հատկապես չեզոք սեռի բայերը:
Խնդրառությամբ միարժույթ և երկարժույթ ներգործական սեռի բայերը
տարբեր դասային խմբերի ենթակաների հետ կապակցվելու կարողություն
ունեն: Ըստ իրենց հետ կապակցվող ենթակայի դասային պատկանելության՝
ներգործական սեռի բայերը բաժանվում են չորս խմբի.
ա) անձնանիշ ենթակա պահանջող բայեր, ինչպես՝ խաշել 13, սանրել,

վճարել, պսակել, թելել,
արհամարհել և այլն:

եփել,

զոհել,

կարել,

թերթել,

տոնել,

բ) Կենդանանիշ ենթակա պահանջող բայեր, ինչպես՝ խայթել, արածել,
կտցահարել և այլն, որոնք սակավաթիվ են. կենդանանիշ ենթակա
պահանջող բայերի ճնշող մեծամասնությունը չեզոք սեռի են, ինչպես՝
հաչել, չվել, մայել, բզզալ, փետրակալել, խրխնջալ և այլն:
գ) Իրանիշ ենթակա պահանջող բայեր, ինչպես՝ բուրել, ժայթքել,
շանթահարել, ցայտել և այլն:
դ) Բազմադաս ենթակա պահանջող բայեր, ինչպես՝ ավերել, բաժանել,
բնորոշել, բուժել, գերել և այլն:
Նկատելի է, որ որոշ բայեր օժտված են անձնանշությամբ թե՛ ըստ ենթակայի, թե՛ ըստ խնդրի դասանշության: Այսպես՝ ենթակաառությամբ անձնանիշ
ներգործական սեռի որոշ բայեր պահանջում են անձնանիշ խնդիր լրացումներ,
ինչպես՝ աքսորել, ապտակել, բանտարկել, բախտավորեցնել, բարուրել,

12Դասանշային դասակարգում կատարել է Արինե Ավագիմյանը՝ քննելով բայ-ստորոգյալի
կապակցական հնարավորությունները անձնանիշ, իրանիշ, կենդանանիշ և բազմադաս
գոյական-ենթակաների հետ: Տե՛ս Ավագիմյան Ա., Ժամանակակից հայերենի բայի և գոյականի
փոխկապակցելիությունը` ըստ նրանց դասային խմբերի, ՀՀ ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ, 2009: Ավագիմյան Ա., Խոսքի մասերի դասանշային կապակցելիություն, Դասախոսությունների նյութեր, Երևան, 2014:
13 Բառերի իմաստային վերլուծությունները կատարել ենք՝ հիմնվելով հետևյալ բառարանների բացատրությունների վրա՝ «Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան», Ե., հ. 1-4,
1969, Է. Աղայան, «Արդի հայերենի բացատրական բառարան», Ե., 1976, Ստ. Մալխասեանց,
«Հայէրեն բացատրական բառարան», հ. 1-4, Ե. 1944-1945:
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Մուրադյան Սիլվա

գոտեպնդել, զանգել, զագսավորել, զգեստավորել, թոշակավորել, կալանավորել, ձերբակալել, ողջունել, որդեգրել, սափրել, վտարել և այլն:
Պատճառական բայերը՝ թե՛ չեզոք, թե՛ ներգործական սեռի բայերից սերված, ենթակաառու են: Նրանք ենթակայի հետ կապակցելիության սահմանափակություններ են դրսևորում՝ ենթակայի դասանշությամբ պայմանավորված:
Քննությունը ցույց է տալիս, որ պատճառական բայերի կազմում գերակշռում են բազմադաս ենթակա պահանջող բայերը, որոնք մատնանշում են
միջնորդավորված գործողություն: Ի տարբերություն սրանց՝ փոքր թիվ են կազմում միայն անձնանիշ, իրանիշ կամ կենդանանիշ ենթակա պահանջող պատճառականները:
Սկզբնատիպ չեզոք և ներգործական սեռի մի շարք բայեր, պատճառական
դառնալով, փոփոխությունների են ենթարկվում թե՛ ըստ արժութային, թե՛ ըստ
դասանշային կապակցելիության: Այսպես՝ բացի այն, որ պատճառականությամբ
պայմանավորված՝ պարտադիր ավելանում է բայի արժույթների քանակը, և
բոլոր նոր ձևավորված պատճառական բայերը ստանում են ևս մեկ խնդիր լրացում, փոփոխվում է նաև նրանց ենթակաառությունը՝ ըստ դասային խմբերի:
1. Անձնանիշ ենթակաառությամբ բնութագրվող սկզբնատիպ չեզոք և
ներգործական սեռի բայերը, պատճառական ածանց ստանալով, ձևավորում են
միարժույթ և երկարժույթ նոր պատճառական բայեր, որոնց հետ կապակցվող
ենթական, ըստ դասային պատկանելության՝
1.1. մի դեպքում մնում է անձնանիշ, ինչպես՝ ամուսնացնել, իմացնել,
կարդացնել, հագցնել և այլն: Օրինակ՝ Տղան ամուսնացավ և
Ծնողները ամուսնացրին տղային:
1.2. մյուս դեպքում դառնում է բազմադաս՝ կապակցվելով տարբեր
դասային պատկանելություն ունեցող գոյական ենթակաների հետ,
ինչպես՝ ամաչեցնել, անհանգստացնել, ապշեցնել, գժվեցնել, դժբախ-

տացնել, զարմացնել, թշնամացնել, խոսեցնել, ծերացնել, ծիծաղեցնել,
հարստացնել, հասկացնել, հիշեցնել, մոռացնել, ուրախացնել և այլն:
Հմմտ. Տղան ծիծաղեց և Պատմվածքը ծիծաղեցրեց տղային: Մայրը
ծիծաղեցրեց տղային: Շունը ծիծաղեցրեց տղային:

Հատկանշական է, որ վերոհիշյալ պատճառական բայերի համար խնդիր
լրացում է դառնում իրենց սկզբնատիպ բայերի անձնանիշ ենթական:
Սկզբնատիպ չեզոք սեռի՝ անձնանիշ ենթակաառու բայերից ձևավորված պատճառական ածանցավորները պահանջում են անձնանիշ սեռի խնդիր լրացում

(ամաչեցնել, գժվեցնել, դժբախտացնել, թշնամացնել, ծիծաղեցնել, ուրախացնել
և այլն), իսկ նմանատիպ ներգործականներից ձևավորված պատճառականները՝ անուղղակի խնդիր (հասկացնել, հիշեցնել, մոռացնել և այլն):
2. Իրանիշ ենթակաառությամբ բնութագրվող սկզբնատիպ չեզոք սեռի բայերը, պատճառական ածանց ստանալով, ձևավորում են միարժույթ և երկար– 97 –

Ենթակաառությունը որպես բայի արժույթի արտահայտություն….
ժույթ նոր պատճառական բայեր, որոնց հետ կապակցվող ենթական, ըստ դասային պատկանելության, դառնում է.
2.1. անձնանիշ, ինչպես՝ եռացնել, թանկացնել և այլն: Հմմտ. Ջուրը եռաց
և Կինը եռացրեց ջուրը:
2.2. բազմադաս, ինչպես՝ բարդացնել, բարակեցնել, գանգրացնել,

դառնացնել, դեղնեցնել, զնգացնել, թանձրացնել, թառամեցնել,
թեժացնել, լայնացնել, լրացնել, խամրեցնել, խավարեցնել, ծաղկեցնել,
մանրացնել, նոսրացնել և այլն:

3. Բազմադաս ենթակաառությամբ բնութագրվող բայերը, պատճառական
ածանց ստանալով, ձևավորում են նոր բայեր, որոնց հետ կապակցվող ենթական, ըստ դասային պատկանելության, մնում է բազմադաս, որոնք կարող են
լինել և՛ բացարձակ, և՛ երկանդամ բազմադաս, ինչպես՝ անհետացնել,

աշխատեցնել, աշխուժացնել, բարձրացնել, զայրացնել, զարթնեցնել,
խեղճացնել, խմեցնել, կանգնեցնել, հոգնեցնել, մեծացնել, շատացնել, ոչնչացնել,
վախեցնել, ուտեցնել, փոքրացնել, քչացնել, քնեցնել և այլն: Հմմտ. Մարդը
բարձրացավ: Կենդանին բարձրացավ: Մեքենան բարձրացավ և Մարդը
բարձրացրեց: Կենդանին բարձրացրեց: Մեքենան բարձրացրեց:

4. Կենդանանիշ ենթակաառությամբ բնութագրվող բայերից հազվագյուտ
բայեր են վերածվում պատճառականի, ինչպես՝ խրտնել- խրտնեցնել, հաչելհաչեցնել, որոնք դառնում են բազմադաս: Հմմտ. Շունը հաչեց և Տղան հաչեցրեց
շանը: Շունը հաչեցրեց շանը: Ոտնաձայնը հաչեցրեց շանը:
5. Որոշ միադիմի բայեր, որոնք արժութազուրկ են, որով պայմանավորված
էլ զուրկ են նաև դասանշային կապակցելիությունից, պատճառական դառնալով, վերածվում են ներգործական սեռի միարժույթ բայերի և ձեռք են բերում
բազմադաս ենթակաառություն՝ կապակցվելով ենթակայի անձնանիշ և իրանիշ
դասային խմբերի հետ, ինչպես՝ լուսանալ-լուսացնել, մթնել-մթնեցնել, ցրտել-

ցրտեցնել:

6. Վերոնշյալ բայերին հակադրվում են կենդանանիշ ենթակաառությամբ
բնութագրվող չեզոք սեռի որոշ բայեր, որոնք, պատճառական ածանց ստանալով, պահպանում են իրենց թե՛ արժութային, թե՛ դասանշային հատկանիշը:
Սրանք կենդանուն հատուկ ձայնանիշ բայեր են, որոնց թե՛ ածանցավոր, թե՛
առանց ածանցի տարբերակները հանդես են գալիս նույն նշանակությամբ,
ինչպես՝ բզզալ-բզզացնել, ֆշշալ-ֆշշացնել, ծվծվալ-ծվծվացնել, խրխնջալխրխնջացնել և այլն: Հմմտ. Մեղուն բզզում է և Մեղուն բզզացնում է:
Բազմադաս գոյական ենթականերին կապակցվող պատճառական բայերը,
մեր կողմից ուսումնասիրվող բայերի մի ստվար զանգված կազմելով, հանդես
են գալիս անձնանիշ, կենդանանիշ, իրանիշ գոյականների դասային խմբերի
հետ տարբեր զուգորդումներով:
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Մուրադյան Սիլվա
Այսպիսով, ենթակաառական արժույթը բնորոշ է ներգործական սեռի բոլոր
բայերի դիմավոր ձևերին: Թե՛ բուն ներգործական, թե՛ պատճառական բայերը
աչքի են ընկնում ենթակայի հետ կապակցվելու էական առանձնահատկություններով, ինչը պայմանավորված է և՛ բայասեռով, և՛ կազմությամբ, և՛ բայիմաստով: Նրանք ենթակաառությամբ արժութազուրկ կարող են լինել միայն
խոսքում՝ միայն տվյալ կիրառության մեջ, օրինակ՝ բայական միակազմ կառույցների մեջ կիրառվելիս: Ենթակաառությունը անմիջականորեն առնչվում է
բայերի դասանշային դասակարգմանը, ուստի կապակցական հնարավորությունների սահմանափակությունը կարող է պայմանավորված լինել նաև ենթակայի դասանշությամբ: Խոսքային վերլուծությունները վկայում են, որ դասային
սահմանափակումները վերաբերում են բառերի ուղղակի իմաստով կիրառություններին, քանի որ փոխաբերական իմաստով կիրառությունների դեպքում
բառերի կապակցելիության հնարավորությունները սահմանափակումներ
գրեթե չեն ունենում:
Գրականություն
1. Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տեսություն, Երևան, 1965:
2. Աղայան Է., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Երևան, 1976:
3. Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Շարահյուսություն, Երևան,
1987:
4. «Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան», Երևան, հ. 1-4,
1969-1980:
5. Իշխանյան Ռ., Լեզվաբանական վերլուծության սահմանը արդի հայերենի
շարահյուսական մակարդակում, Լրաբեր հասարակական
գիտությունների, ԳԱ, 1977, N 7:
6. Խաչատրյան Գ., Գրաբարի վերլուծական բայերի արժույթը, Երևան, 2000:
7. Հարությունյան Հ., Կառավարումը ժամանակակից հայերենում, Երևան,
1983:
8. Ջահուկյան Գ., Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները,
Երևան, 1974:
9. Ջահուկյան Գ., Շարահյուսական ուսումնասիրություններ, Երևան, 2003:
10. Атаян Э., Предмет и основные понятия структурального синтаксиса, Ереван,
1968.
11. Теньер Л., Основы структурального синтаксиса, Москва, 1959.
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Ենթակաառությունը որպես բայի արժույթի արտահայտություն….
СВЯЗЬ С ПОДЛЕЖАЩИМ КАК ВЫРАЖЕНИЕ ВАЛЕНТНОСТИ ГЛАГОЛА
В СОВРЕМЕННОМ АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ
Мурадян Сильва
Резюмэ
Ключевые слова: способность управления подлежащего, антропонимы;
существительные со значением предметных реалий; существительные, обозначающие животных; мультифункциональные существительные; семантические
особенности; сочетаемостные ограничения; валентность глагола
Одним из выражений валентности является способность устанавливать связь с
подлежащим, и присуща она только глаголу. Переходные глаголы отличаются
существенными признаками соединения с подлежащим. Эти сочетаемостные возможности переходных глаголов, помимо семантических особенностей, зависят от
различных классовых групп существительного. Таким образом, ограничения возможностей ряда глаголов определяются не составным глаголом, а по значению номинального компонента. Часть изучаемых глаголов выявляют разнообразные сочетаемостные возможности, тогда как большинство глаголов связаны только с существительными определенной семантической группы, что обусловливается семантикой
самих глаголов и их словообразовательными возможностями. В результате анализа
речи выявлено, что классовое ограничение объектов связано с использованием сочетаний в прямом значении, так как в переносном значении сочетаемостные возможности слов не ограничены.
CONNECTION WITH SUBJECT AS AN EXPRESSION
OF VERB VALENCY IN MODERN ARMENIAN
Summary

Muradyan Silva

Key words: subject-adjunction; nouns indicating persons, animals, inanimate objects;
multiclass nouns; semantic features; relationship limitation; verb valency

One of the most important issues in modern linguistics is the study of the
relationship of words that is necessary from the point of view of speech teaching. One of
the characteristic features of valency is the ability to connect with the subject, which is
typical only to the verb. Transitive verbs have various relationship possibilities with
nouns as subjects that indicate persons, animals, and inanimate objects, as well as with
multiclass nouns. The relationship possibilities of transitive verbs, besides the semantic
peculiarities of the verb, depends on class groups of noun-subject. Part of the examined
verbs display unlimited relationship possibilities whereas most of the verbs are linked
only to nouns as subjects belonging to a certain semantic group, which is due to the verb
meaning or verb composition. The articulation analysis testifies that class limitation of
subjects is related to the direct use of words because, in the figurative meaning, the
possibilities of connectivity of words do not have limitations.
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Շահվերդյան Թերեզա

ՄԻՋՆԱԴԱՐՅԱՆ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄՆԵՐ.
ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ «ՄԻ ԿԱԹԻԼ ՄԵՂՐԸ»
Շահվերդյան Թերեզա
Հանգուցային բառեր՝ ժողովրդական բանահյուսություն, առակի մշակում,
միջին հայերենյան լեզվական միավորներ, գրաբարյան բառաձևեր,
համաբանություն, հարադրություն, համեմատություն, փոխաբերություն,
աստիճանավորում, նրբաբանություն

Յուրաքանչյուր ժողովուրդ աշխարհին ներկայանում է իր տաղանդներով:
Շնորհալիներ կարող են լինել անթիվ-անհամար, սակայն տաղանդավոր արվեստագետը, գրողն իր տաղանդը պետք է անցկացնի որոշակի չափորոշիչներով և եթե քննություն բռնի, ապա նոր համարվի հանճար, հանճարեղ: Հովհաննես Թումանյանը հայ ժողովրդի գրական աշխարհի հանճարեղ գրողն է: Նա
հավասարը չունի պոեմի («Անուշ»), քառյակի ժանրում, փոքր կտավի արձակ
գործերում («Գիքորը»), ժողովրդական բանահյուսության մշակումներում
(«Սասունցի Դավիթը», «Հազարան բլբուլ») և այլն: Նա, կարևորելով ժողովրդի
ստեղծած բառն ու բանը տվյալ ժողովրդի մշակույթի պատմության մեջ, իր
հրապարակախոսական հոդվածներում գրում է. «Շատ անգամ պատմության
մութ կետերը մեզ պարզաբանում և լրացնում են ավանդություններն ու արձանագրությունները: Բայց տարաբախտաբար մեր ժողովուրդը դեռևս միայն ինքն
ասում ու ինքն է լսում իրեն «պապական խոսքը»՝ ավանդությունը» 1:
Թումանյանի յուրաքանչյուր ստեղծագործություն կարող է առնվազն գիտական հոդվածի նյութ դառնալ: Պարզապես պետք է խորանալ, հասնել ծովի
հատակը և Շիրազի խոսքերով ասած` գտնել մարգարիտը: Հանճարեղ գրողը
շատերի նման իր ստեղծագործական ճանապարհին հանդիպել է բազմաթիվ
խութերի, տգետ ու բթամիտ քննադատների, որոնց պատասխանել է սարկազմով՝ առանց դեմքին ու դիրքին նայելու: Բազմաթիվ կիսագրագետ քննադատներ, ճիշտ չընկալելով ժողովրդական բանահյուսությունը գեղարվեստական
գրականության վերածելու շնորհքը, քննադատել են գրողներին՝ մեղադրելով
գրագողության մեջ: Այդ առիթով շատ է քնադատվել նաև Թումանյանը, մասնավորապես հեքիաթների մշակման առումով: Բազմաշնորհ գրողը երբեմն երկմտում է իր բթամիտ քննադատներին պատասխանելու հարցում. «Եվ էս պատասխանը գրելուց առաջ ես վարանքի վեջ էի.– լռեմ ու բանագողությունն ընդունեմ ի՞նձ վրա, թե՞ պատասխան տամ նրան. երկուսից ո՞րն է ավելի տգեղ ու
Հովհաննես Թումանյան, Երկերի ժողովածու, հ.4, , էջ 7: Հղումները կատարվել են Գրախոսություն, Արգելքներ, Ընդդիմախոսություն, Տաղանդ և բթամտություն, Մեր գրական վարք ու
բարքից, Ոչ գրական ոչնչությունները քննադատ, Վռազ պատասխան Պ.Ա. Մեղրյանին, «Հովտի»
Ս.Հ.-ի քննադատականի առթիվ, Հայոց դրամբյանիզմն ու ես: Հրապարակախոսական բոլոր
հոդվածների հղումները տրվում են սույն գրքից. այսուհետև մեջբերման կողքին կնշվի միայն
գրքի էջը:
1
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Միջնադարյան բանահյուսության մշակումներ….
անպատվաբեր: Եվ անշուշտ, ձեզ հետ վեճի բռնվելը շատ ավելի տգեղ է ու անպատվաբեր, բայց պատասխանեցի, որովհետև, ինչպես արդեն ասել եմ, դուք
մեր կյանքում, դժբախտաբար, «սովորական երևույթ» եք, թեև միաժամանակ
միանգամայն ոչնչություն» (էջ 70): Սակայն այնուամենայնիվ շատ առիթներով
պատասխանում է տարբեր հանդեսներում՝ «Հովիտում», «Մշակում», Ռ. Դրամբյանի, Ս. Հ. (հավանաբար հեղինակը նորից Դրամբյանն է) մակագրությամբ
տպագրված քննադատական հոդվածներին: «Մի գաղտնի խորհրդով տաղանդի
երևույթից միշտ վրդովվում է բթամտությունը. նրա պղտոր գիտակցությունը
ավելի խառնվում ու մթնում է և կորցնում է բանականության ու բարոյականության բոլոր լուսավոր նշանները» (էջ 29): Կամ մի ուրիշ հոդվածում գրում է. «Ես
նրան (Դրամբյանին), իր էդ հատկության համար, անմահ էի անվանել: Եվ ահա,
ճշմարիտ որ՝ դարձյալ նա, թեև ուրիշ թերթում, ուրիշ կերպարանքով, «Հովիտում», Ս. Հ. տառերի տակ կուչ եկած: Բայց ի՞նչ նշանակություն ունի թերթի
անունը «Մշա՞կ» է, թե՞ «Հովիտ», կամ իրեն անունը Դրամբյան է թե Ս. Հ., էականը նույնն է. նույն բթության հետ նույն չար հոգին, նույն դառը շունչը» (էջ 180):
Ու Թումանյանը ցավ է ապրում այն բանի համար, որ հայոց մամուլը կարող է
ունենալ այդ աստիճանի տգետ քննադատներ: «Գրական տգիտությունը կամ
տգետ քննադատությունը ամեն մի նոր առաջ եկող գրականության մեջ սովորական երևույթ է, սակայն մեր մեջ տգիտության վրա ավելանում է վատ հոգին,
հոգու չարությունը: Պարոն Ռ. Դրամբյանն ու չգիտեմ ինչ՝ Ս. Հ.-ն, կամ մի խոսքով ասենք դրամբյանիզմը- գտել են, որ հայոց «գրական մեծությունները» բանագողությունով են պարապում, ժողովրդական ստեղծագործություններն
առնում են ու չնչին փոփոխություններով կամ բառացի հրատարակում իբրև
իրենց ինքնուրույն գրվածք» (էջ 190): Այս առիթով Թումանյանը բերում է Պուշկինի օրինակը, ով ևս արժանացել է խավարամիտ քննադատների հալածանքին
(Каченовский), որ համարձակություն է ունեցել ռուսական ժողովրդական բանահյուսությունից վերցնել հեքիաթներ և տպագրել իր անվամբ: «Անցյալ դարի
սկզբներին ռուսաց գրականության մեջ հայտնվում է մի ջահել մարդ, անունը
Ալեքսանդր Սերգեևիչ Պուշկին: Էս Ալեքսանդր Սերգեևիչ Պուշկինը բանաստեղծ է լինում: Եվ որովհետև բանաստեղծ է լինում, դրա համար էլ բանաստեղծություններ է գրում, էն էլ զանազան տեսակի: Եվ որովհետև զանազան տեսակի բանաստեղծություններ է գրում, բազմազան էլ նյութեր է առնում իր երգերին. էլ սեր, էլ ընկեր, էլ հայրենիք, էլ բնություն, էլ ժողովուրդ, էլ պատմություն,
դրանց հետ նաև ժողովրդական նյութեր – լեգենդներ ու հեքիաթներ» (էջ 192):
Թումանյանը գերազանց գիտի, որ ժողովրդական բանահյուսության մշակումը
տաղանդավոր մարդու շնորհ է. ամեն ոք չի կարող մշակել այնպես, որ գերազանցի բնագրին և նոր աստիճանի բարձրացնի տվյալ լեզվանյութը, ուստի իր
քննադատին հորդորում է, թե ինչու՛ Դրամբյանը ինքն էլ չի զբաղվում ժողովրդական նյութերի մշակմամբ: «Ինչպես տեսնում եք, ժողովրդական նյութերը՝
հեքիաթները, լեգենդները, առակները, երգերը, անեկդոտները թափառում են
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Շահվերդյան Թերեզա
գավառից գավառ, երկրից երկիր, լեզվից լեզու, ազատ, անպասպորտ…. Ի՞նչ
անենք, ո՛վ Դրամբյան, ծաղիկը դրած է մեջտեղը և նույն ծաղկից մեղուն մեղր է
շինում, օձը՝ թույն: Էդ ժողովրդական նյութերը անհիշելի ժամանակներից
անհուն ու անսպառ փռված են մեջտեղը. ինչո՞ւ չէիք օգտվում, ո՛վ Դրամբյան»
(էջ 68-69): Թումանյանը որպես իրատես մտավորական, գտնում է, որ դրամբյաններն ու դրամբյանիզմը հավիտենական չեն, և գրում է. «….«Մուրճի» օրերից
սկսած մեր մեջ երևում են գրական հասկացողության ու ճաշակի տեր մարդիկ,
որոնք քննադատության մեջ դնելով գրական-գեղարվեստական խիստ պահանջներ, միաժամանակ իրենց հետ բերում են լուրջ վերաբերմունք ու հարգանք դեպի գրողն ու գրականությունը» (էջ 200):
Այժմ անդրադառնանք Վարդան Այգեկցու «Կաթ մեղու պատճառ պատերազմի» առակի թումանյանական «Մի կաթիլ մեղրի» մշակմանը: 2 Վարդան ԱյՀայոց հին և միջնադարյան արձակի քրեստոմատիա, Վարդան Այգեկցի, Կաթ մեղու պատճառ պատերազմի, Երևան, 1981թ., էջ 491:
Կաթ մեղու պատճառ պատերազմի-Վարդան Այգեկցի
Մի կաթիլ մեղրը- Հովհաննես Թումանյան
Այր ոմն ունէր խանութ և մեղր կու ծախէր:
Մի գյուղացի իրենց գյուղում Խանութ սարքել, բան էր ծախում։ Օրվան մի օր մոտիկ գյուղից,
Մահակն ուսին, շունն ետևից Ներս է մտնում մի զըռ չոբան. – Բարի օր քեզ, ա՛յ խանութպան,
Մեղրը չունե՞ս, Մի քիչ տաս մեզ։ – Ունեմ, ունեմ, չոբան ախպեր. Ամանդ ո՞ւր է, ամանըդ բեր, Ինչ
տեղից որ ինքդ կուզես, Էս սըհաթին քաշեմ տամ քեզ։ Էսպես հանգիստ, էսպես սիրով, Մեղրից
անուշ լավ խոսքերով Մեղր են քաշում
Եւ կաթեաց կաթ մի ի մեղրէն ի գետին: Եւ պիծակ մի նստաւ ի վերայ նորա:
….մին էլ հանկարծ Մի կաթ մեղրը ծորում է ցած։ – Տը՛զզ, էն կողմից մի ճանճ գալի,
Էս կաթիլին վեր է գալի։
Եւ կատու վազեաց և էառ զպիծակն:
Ճանճի վըրա, թաքուն-թաքուն, Էս խանութի տիրոջ կատուն Դուրս է ցատկում,
Թաթով զարկում...
…Եւ յետ նորա շուն վազեաց և էառ զկատուն:
Բայց հենց կատվի ցատկելու հետ Հովվի շունը իսկույն ևեթ Հաֆ է անում, Վեր է կենամ, Խեղճ
փիսիկին Դընում տակին, Ձեռաց խեղդում Ու շըպըրտում։
Եւ խանութին տէրն եզարկ զշունն և սպանեաց:
– Խեղդե՜ց, խեղդե՜ց, վա՜յ, իմ կատուն, Ա՛յ սատկես դու, շան որդու շուն,Բարկանում է խանութպանը Ու ձեռն ընկած մոտիկ բանը Տուր՝ թե կտաս շան ճակատին, Շուռ է
տալի կատվի կողքին։
Եւ կայր այն գեղին դրացութիւն գեղ մի, որ շունն յայն գեղիցն էր: Իբրև իմացաւ շան տէրն, եթէ
խանութպանն զիւր շունն սպանեաց, յայնժամ եկն և սպանէ զխանութպանն:
– Վա՜յ, ձեզ մատա՜ղ, ասլան շունըս, Իմ ապրո՜ւստըս, տե՜ղըս, տո՜ւնըս...
Տունըդ քանդվի, ա՜յ խանութպան, Անխիղճ, լիրբ, չար, ֆըլան–ֆըստան,
Ո՞նց թե դու իմ շանը զարկե՜ս, Դե, զարկելը հիմի դու տես... Գոռում է մեր աժդահակը,
Մեծագլուխ իր մահակը Ետ է տանում ու ցած բերում, Խանութպանին շեմքում փըռում։
Յետոյ յարեան բ. կողմանց գեղացիքն և արարին պատերազմ մեծ ընդ միմեանս:
– Ըսպանեցի՜ն... հա՜յ, օգնությո՜ւն... Ու թաղից թաղ, ու տանից տուն Ձեն է տալի մեկը մյուսին.
– Հա՜յ, օգնությո՜ւն... ըսպանեցի՜ն... Վերի թաղից, ներքի թաղից, Ճամփի վըրից, գործի տեղից,
Ճիչով, լալով, Հարայ տալով,– Էլ հերն ու մեր. Քիր ու ախպեր, Կին, երեխեք, Ընկեր տըղեք,
2
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Միջնադարյան բանահյուսության մշակումներ….
գեկցին ապրել է 13-րդ դարում. այն հայոց լեզվի պատմության միջինհայերենյան շրջանն էր: «Կաթ մեղու պատճառ պատերազմի» առակի լեզվական քննությամբ պարզվում է, որ գործածված բայերը գերազանցապես գրաբարյան անցյալ կատարյալի ձևեր են՝ կաթեաց, նստաւ, վազեաց, էառ, եզարկ, սպանեաց,
իմացաւ, եկն, յարեան, արարին, եղև, մնաց: Ինչպես տեսնում ենք, դրանք
կանոնավոր և անկանոն խոնարհման բայեր են՝ մի մասը՝ ե- աճականով՝ էառ,
եզարկ: Սրանց մեջ գրաբարից շեղում է սպանեաց ձևը, որը կազմվել է կաթեաց,
վազեաց բայերի համաբանությամբ: Գրաբարում կլիներ՝ եսպան, սպանաւ:
Ունէր, կայր – գրաբարյան անկատար անցյալի ձևեր են. առաջինը
անկանոն բայ է, երկրորդը՝ պակասավոր: Երկուսն էլ անկատար անցյալի
Զոքանչ, աներ, Քավոր, սանհեր, Քեռի, փեսա... Ինչ իմանաս էլ՝ ո՛վ է սա, Գալիս են ու անվերջ
գալիս, Ով գալիս է՝ տուր թե տալիս. — Տո՛, կոպիտ արջ, տո՛, վայրենի, Էս տեսակ էլ բա՞ն կըլինի.
Դու առուտուր եկար անես, Թե՞ իր շեմքում մարդ ըսպանես... Մին ասում են՝ տասը զարկում,
Աղցան անում, մեջտեղ ձըգում, Իր շան կողքին երկար ու մեկ։ — Դե՛, ձեր մեռելն եկեք տարեք։ Ու
էստեղից բոթը գընում, Գընում մոտիկ գյուղն է հասնում. — Հե՜յ, օգնեցե՜ք, Մեռած հո չեք,
Ըսպանեցին մեր գյուղացուն... Ինչպես շընաճանճի մի բուն Քանդես, թողնես, Էն ճանճի պես
Ամբողջ գյուղով օրդու կապում, «Բո՛ւհ» են անում, դուրս են թափում Ամեն մինը առած մի բան.
Որը ձեռին մի հրացան, Որը եղան, ցաքատ կամ սուր, Որը թի, բահ, որը շամփուր, Որը կացնով,
որը փետով, Որը ձիով, որը ոտով, Որն անգըտակ, որը բոբիկ — Դեպի դուշման գյուղը մոտիկ։ —
Տո՛, էսպես էլ անիրավ գյո՜ւղ. Ոչ խիղճ ունեն, ոչ ահ-երկյուղ. Մարդ գընում է առուտուրի,
Հավաքվում են՝ քաշում սըրի։ Թո՜ւ ձեր գեղին, միջի մարդին, Ձեր նամուսին, ձեր ադաթին...
Գընա՜նք, զարկե՜նք, Ջարդե՜նք, կրակե՜նք... — Հա՜յ, հո՜ւյ, հառա՜ջ, դե՜ ձեզ տեսնե՜մ... Ու դուրս
եկան իրարու դեմ, Հա՛ զարկեցին ու զարկեցին, Կոտորեցին, կըրակեցին, Ինչքան ավել
կոտորեցին, Էնքան ավել կատաղեցին, Ջարդեցին իրար, Ջընջեցին իրար, Կորան, գընացին
Գետնին հավասար։ Դու մի՛ ասիլ, մեկը մեկից Էսքան մոտիկ, սահմանակից Էս գյուղերը հարկ են
տալի Ամեն մինը մի արքայի։ Մի տերության թագավորը, Երբ լսում է էս բոլորը, Արձակում է
հըրովարտակ Ժողովըրդին իր հըպատակ. — Հայտնի լինի մեր տերության, Զինվոր, բանվոր,
ազնըվական —Ամեն շարքին Ու աշխարհքին, Որ անօրեն ու դավաճան Մեր դրացի ազգը
դաժան, Երբ մենք քընած էինք սիրով, Մեր սահմանը մըտավ զոռով, Ու կոտորեց սուրը ձեռին
Մեր սիրելի զավակներին։ Արդ, սըրահար ու հըրակեզ Մեր որդիքը կանչում են մեզ, Եվ մենք,
ընդդեմ մեր իսկ կամքին, Պատվեր տըվինք մեր բանակին, Թընդանոթով մեր ավերող Ու
աստուծով մեծակարող, Հանուն արդար ու սուրբ ոխի Մըտնի հողը մեր ոսոխի։ Մյուսը նույնպես
իրեն հերթին Գըրեց զորքին, ժողովըրդին. Մարդկանց առաջ և աստըծու, Բողոքում ենք մեր
դըրացու Վարմունքի դեմ և չար, և նենգ, Որ ոտքելով ամեն օրենք, Բորբոքում է կըռիվ ու վեճ Հին
հարևան ազգերի մեջ, Քանդում սիրո դաշը կապած։ Արդ՝ ակամա մենք ըստիպված, Հանուն
պատվի, արդարության, Հանուն թափված անմեղ արյան, Հանուն ազատ մեր աշխարհքի, Հանուն
աստծու և իր փառքի — Բարձրացնում ենք մեր ձայնն ահա Ու մեր սուրը նորա վըրա։ Ու ըսկսեց
կըռիվն ահեղ։ Շռինդ, որոտ էստեղ, էնտեղ։ Կըրակն ընկավ շեն ու քաղաք, Արյուն, ավեր, ճիչ,
աղաղակ, Ամեն կողմից սարսափ ու բոթ, Ամեն կողմից մեռելի հոտ... Ամառ, ձըմեռ, Ողջ
տարիներ Մըշակն անբան,
Դաշտերն անցան, Ու, կըռիվն չըդադարած, Սովը եկավ համատարած։ Սովը եկավ — սովի
հետ ցավ, Ծաղկած երկիրն ամայացավ...
Եւ եղև կոտորումն ի մէջ նոցա. զի մնաց երկու կողմանց մարդ մի կենդանի վասն կաթ մի
մեղրի համար:
Իսկ մնացած մարդիկ իրար Հարցնում էին սարսափահար, Թե ո՞րտեղից արդյոք ծագեց
Էս ընդհանուր աղետը մեծ։
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Շահվերդյան Թերեզա
իմաստով հասել են արդի հայերենի շրջանին՝ չնչին փոփոխություններով՝
ուներ, կար:
Սպանէ բառաձևը ունի ներկայի իմաստ, բայց կազմությամբ ո՛չ գրաբար է
(սպանանէ), ո՛չ միջին հայերեն (կու սպանէ):
Մաքուր միջինհայերենյան անկատար անցյալի կազմություն ունի կու
ծախէր բայը:
Խանութին տերն գոյականական բառակապակցության մեջ խանութին
որոշիչը հանդես է եկել ն հոդով: Գրաբարում նման գործածություն ն հոդը
չունի. Առաջին անգամ հանդիպում ենք միջին հայերենում, այնտեղից էլ
փոխանցվել է բարբառներին և արևմտահայ գրական լեզվին:
Այր ոմն-ը գրաբարյան գոյականական բառակապակցություն է:
Ի մեղրէն – գրաբարում այս բառը ենթարկվել է -ՈՒ հոլովման՝ մեղր-մեղու:
Սակայն դեռևս գրաբարում կան տարբերակներ՝ մեղեր, մեղուի (կրկնակի
հոլովիչ՝ -ՈՒ, -Ի), գործիականը՝ մեղու, մեղերբ, մեղուաւ 3: Միջին հայերենում
ենթարկվում է -Ե հոլովման4, սակայն բացառականի ձևը՝ ի մեղրէն, միջին
հայերեն չէ. այն կլիներ ի մեղերէն: Քանի որ -Ե հոլովիչը այս բառում չի
պահպանվել, պետք է կարծել, որ բացառականը կազմված է ուղղականի
հիմքից, իսկ -է-ն եզակի բացառականի հոլովակազմիչն է և՛ գրաբարում, և՛
միջին հայերենում, և՛ վերջինիս հետ կապված՝ արևմտահայերենում ու «Կ»
ճյուղի բարբառներում: Սակայն առակի վերջին նախադասության մեջ
Այգեկցին մեղր բառը գործածել է -Ի հոլովմամբ՝ վասն կաթ մի մեղրի համար:
Ի գետին – գրաբարյան բացատրությամբ -ի նախդիրը հայցականի հետ
ցույց է տալիս շարժման ուղղություն՝ ուղևորման հայցական իմաստով. հենց
այս կիրառությամբ էլ Այգեկցին գործածել է:
Ի վերայ (նորա) – ունի ներգոյականի նշանակություն 5, մաքուր գրաբարյան
է նաև նորա-ն՝ նա դերանվան սեռականը:
Հետաքրքրական կազմություն ունի գեղիցն էր բաղադրյալ ստորոգյալի
վերադիրը: Սա այն եզակի նմուշներից է, երբ եզակի բացառականը միջին
հայերենում կազմվել է -ից ձևույթով: Գրաբարում բացառականի եզակի թվում
նման ձև չկա: Միջին հայերենում հանդես է գալիս հազվադեպ. այն հատուկ է
արևելահայ աշխարհաբարին:
Ընդ միմեանս կազմության մեջ ընդ նախդիրը հոգնակի թվով գործածված
միմեանց դերանվան հայցականի հետ արտահայտում է միասնության
պարագայի իմաստ:
Ի դեպ՝ առակի վերջին նախադասության մեջ գործածվել է երկու կապ՝
վասն և համար՝ վասն կաթ մի մեղրի համար: Սրանցից մեկը ավելորդ է:
Կարծում ենք՝ առաջինը՝ վասն-ը:
Տե՛ս Աշոտ Աբրահամյան, Գրաբարի ձեռնարկ, էջ 44:
Տե՛ս Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմության, Լ. Հովսեփյան, Հոլովում, էջ 31:
5 Տե՛ս ՆՀԲ, հատոր I, էջ 869:
3
4
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Միջնադարյան բանահյուսության մշակումներ….
Թումանյանը, ինչպես արդեն ասվել է, ժողովրդական բանահյուսության
մշակմանը մեծ տեղ է հատկացրել իր ստեղծագործություններում: Նրա յուրաքանչյուր մշակման մեջ հեռավորապես նշմարվում է բնագրի բովանդակությունը, սակայն Թումանյանի ստեղծագործական քուրայում թրծվելով՝ հաղորդվող
նյութի բովանդակության գեղարվեստական արտացոլման մեջ ակնառու են
դառնում թումանյանական մշակման հանճարեղ մոտեցումները: Այսպես՝
Այգեկցու հովիվը հայտնվում է շանը սպանելուց հետո, բայց Թումանյանը
գիտի, որ հավատարիմ շունը՝ առանց տիրոջ, չէր կարող հայտնվել հարևան
գյուղում և անարգել մոտենալ մեղր ծախողի խանութին, ուստի նա գրում է.
«Օրվան մի օր…. ներս է մտնում մի զըռ չոբան»: Զըռ բառը պատահական չի
հայտնվել տեքստում, այլապես ինչո՞ւ պիտի շան պատճառով խանութպանը
սպանվեր: Հետաքրքրական են նաև երկու հեղինակների մոտեցումները այս
ողբերգության ավարտին: Վարդան Այգեկցին գրում է. «Եւ եղև կոտորումն ի մէջ
նոցա, զի մնաց երկու կողմանց մարդ մի կենդանի վասն կաթ մի մեղրի
համար»: Թումանյանը հանճարեղ ձևով է ավարտում.
«Իսկ մնացած մարդիկ իրար
Հարցնում էին սարսափահար,
Թե ո՞րտեղից արդյոք ծագեց
Էս ընդհանուր աղետը մեծ»։
Թումանյանը երիցս ճիշտ է, որ գտնում է՝ մեծ աղետների պատճառները
վերջում դառնում են անհասկանալի:
Այժմ տեսնենք, թե Թումանյանի այս ստեղծագործության լեզվում ի՛նչ
կարևոր դիտարկումներ կարելի է անել:
«Մի կաթիլ մեղրը» առաջին հերթին աչքի է ընկնում բարբառային և
ժողովրդախոսակցական բառերի առատությամբ. այսպես՝ զըռ, սըհաթին, էն,

էնտեղ, էս, էսպես, էսքան, մին էլ, ձեռաց, ֆըլան ֆըստան, վերի(ն), ներքի(ն),
ճամփի վըրից, էլ հերն ու մեր, քիր ու ախպեր, երեխեք, տըղեք, մին ասում են,
ամեն մինը, ձեռին, փետով, գեղին, միջի, մարդին, մի ասիլ, զոռով, որդիքը,
ոտքելով ամեն օրենք:

Հոլովման մեջ կան որոշ գործածություններ, որոնք ուշադրության արժանի
են. այսպես՝ Թումանյանի ստեղծագործություններում առկա է ոչ միայն Վա
հոլովումը, այլ նաև Վան-ը՝ Օրվան մի օր: Մեղր բառը հայցական հոլովում
հանդես է եկել ը-ով, սակայն դա հոդ չէ՝ Մեղրը չունե՞ս: Կարծում ենք՝ այս
երևույթը լեզվական համաբանություն է գրաբարից եկող ձուկն, թոռն, հարսն և
նման բառերի (ն-ով և նախորդող բաղաձայնով վերջացող բառերը արտասանվում են ըն) միջինհայերենյան գործածության, որտեղ հիշյալ բառերը կորցրել
են -ն վերջնահնչույթը, և-ը գաղտնահնչյունը պահպանվել է որպես տվյալ բառի
հերթական հնչյուններից մեկը՝հարսը, ձուկը, թոռը (Հաց և ձուկը կերա):
Թումանյանը գործածել է նաև նա դերանվան գրաբարյան սեռականը՝ Ու մեր
սուրը նորա վըրա։
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Ուշագրավ են նաև հարադիր բայերը՝ իրենց վերադիրներով՝ Խանութ
սարքել, բան էր ծախում, ներս է մտնում, մի ճանճ գալի, վեր է գալի, դուրս է
ցատկում, հաֆ է անում, վեր է կենում, ձեռն ընկած, շուռ է տալի, ետ է տանում
ու ցած բերում, ձեն է տալի, առևտուր անես, աղցան անում, «Բո՛ւհ» են անում,
դուրս են թափում, քաշում սրի, հարկ են տալի, արձակում է հրովարտակ,
հայտնի լինի, դաշն կապած, կրակն ընկնում, սովը եկավ: Ուշադրության
արժանի է հետևյալ երեևույթը. գալ և տալ բայերի համակատար դերբայները
գործածել է երբեմն ս-ով, երբեմն դրա անկմամբ: Այսպես. մի ճանճ գալի, վեր է
գալի, ձեն է տալի, շուռ է տալի, հարկ են տալի, սակայն այլ օրինակներում գալ,
տալ բայերի համակատարը գործածվել է ս-ով՝ Գալիս են ու անվերջ գալիս, Ով
գալիս է՝ տուր թե տալիս: Կարծում ենք ս-ի անկումը կատարվել է միայն հարա-

դիր բայերի կազմում, երբ օժանդակ բայը հանդես է գալիս դերբայից առաջ:
Կան որոշ զուգադրություններ՝ քաշեմ-տամ, տուր թե կտաս, տուր թե
տալիս, կորան-գնացին:
«Մի կաթիլ մեղրը» հետաքրքրական է նաև ոճական առումով: Գաղտնիք չէ,
որ լեզվի պատկերավորման միջոցները՝ դարձույթները (փոխաբերություն, փոխանունություն, նվազաբանություն և այլն), իրենց հաճախակի գործածության
զանազան դրսևորումներով լրացուցիչ նրբերանգներ են հաղորդում խոսքին:
«Համեմատությունը լեզվաբանական ոճագիտության հիմնական պատերավորման միջոցներից է, որի դեպքում գործ ենք ունենում առարկայական տարբեր տիրույթներին պատկանող երկու կամ ավելի օբյեկտների, երևույթների՝
որևէ հատկանշի հիման վրա միմյանց համադրման հետ, և որի արդյունքում
բացահայտվում են այդ առարկաների նույնական, ընդհանրական որակականքանակական կողմերը» 6:
«Սովորաբար համեմատությունը ներկայանում է եռանդամ տեսքով և
կազմված է երեք մասից՝ ա) առարկան, որը համեմատվում է, բ) առարկան, որի
հետ համեմատվում է առաջին առարկան, և գ) այն հատկանիշը, որի հիման
վրա հիշատակված առարկաները համադրվում են միմյանց հետ»: (էջ 74)
Թումանյանի խոսքում հանդիպում ենք մեղրից անուշ լավ խոսքերով, էն
ճանճի պես ամբողջ գյուղով, կորան-գնացին գետնին հավասար, ինչպես
շնաճանճի մի բուն քանդես համեմատությունները: Սրանցից առաջին երեքը
հանդես են եկել պարզ նախադասության կազմում բառակապակցությունների
տեսքով՝ մեղրից անուշ խոսք, ճանճի պես ամբողջ գյուղով, կորան-գնացին
գետնին հավասար: Բերված օրինակների մեջ մի դեպքում համեմատությունը
կատարվել է կապով՝ ճանճի պես, մի այլ դեպքում բառական միջոցներով՝
մեղրից անուշ, կորան-գնացին գետնին հավասար: Բերված օրինակներից վերջինում համեմատությունը կատարվել է ձևի պարագա երկրորդական նախադասության կազմում՝
Թ. Շահվերդյան, Ոճագիտություն, Երևան, 2010, էջ 73: Ոճաբանական բոլոր հղումները
այսուհետև կտրվեն նույն գրքից՝ նշելով միայն էջը:
6
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Ինչպես շընաճանճի մի բուն
Քանդես, թողնես,
Էն ճանճի պես
Ամբողջ գյուղով օրդու կապում,
«Բու՛հ» են անում, դուրս են թափում
Ամեն մինը առած մի բան:

Սա նշանակում է, որ համեմատությունը իրականանում է ոչ միայն բառային, այլ նաև շարահյուսական մակարդակում: «Համեմատությունը բառային
պատկերավորման միջոցների թվին դասելը որոշակի առումով պայմանական
է, քանի որ այն իրականանում է ոչ միայն բառային մակարդակում. համեմատությունը կարող է իրականանալ և՛ բառի, և՛ բառակապակցության, և՛ դարձվածի, և՛ երկրորդական նախադասության, և՛ նույնիսկ ինքնուրույն նախադասության կամ էլ բարդ շարահյուսական ամբողջության միջոցով» (И. Голуб,
Указ. соч., с.141) (էջ 75):
Ինչ մնում է փոխաբերությանը, երբեմն դրանք շփոթվում են համեմատության
հետ: «Ոճական հնարների համակարգում առանձնանում են լեզվական նշանների
փոխաբերական կիրառության վրա հիմնված դարձույթները: Հաշվի առնելով
համեմատության և փոխաբերության միջև օբյեկտիվորեն առկա բազմաթիվ
ընդհանրություններ՝ հետազոտողներից շատերը համեմատությունը ևս դիտարկում են իմաստաբանական դարձույթների շարքում» (օրինակ՝ М. Д. Кузнец,
Ю. М. Скребнев, Стилистика английского языка, М. 1960: (Д.Э. Розенталь, Практическая стилистика русского языка, М., 1987: А. Н. Мороховский, О. П. Воробьева,
Н. И. Лихошерст, З. В. Тимошенко, Стилистика английского языка, Киев, 1991)
(էջ 75): Սակայն տարբերությունը այն է, որ փոխաբերության ժամանակ
համապատասխան կապեր հանդես չեն գալիս: Այդ պատճառով փոխաբերությունը երբեմն անվանում են «կրճատ» կամ «թաքնված» համեմատություն:
Թումանյանի մոտ հանդիպում ենք ասլան շունս, տունդ քանդվի,
մեծագլուխ մահակը, կոպիտ արջ փոխաբերություններին: Այստեղ կոպիտ արջ
և նախորդ փոխաբերությունների մեջ առկա է թաքնված համեմատություն:
«Մի կաթիլ մեղրում» հանդիպում ենք մի հետաքրքրական արտահայտության՝ Հանուն արդար ու սուրբ ոխի: Սա մենք համարում ենք օքսյումորոն
(նրբաբանություն): Այս եզրույթի մասին «Ոճաբանության» գրքում գրել ենք.
«Բառային բանադարձումների շարքում իր ուրույն տեղն է զբաղեցնում
օքսյումորոնը (նրբաբանություն)՝ ոճական այն հնարը, որի միջոցով հակիմաստ
բառերի անմիջական հարադրության կառուցմամբ խոսքին լրացուցիչ արտահայտչականություն է հաղորդվում, օրինակ՝ «ուրախ տխրություն», «դժբախտ
երջանկություն», «ատելի սեր» և այլն: Ոճական այս միջոցը հաճախ կիրառվում
է երգիծական նպատակներով» (էջ 120): Թումանյանից բերված օրինակում
սուրբ ոխը բերված է, կարծում ենք, երգիծական նպատակով, քանզի ոխը սուրբ
չի կարող լինել:
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Բառային բանադարձումները բավականին լայն հնարավորություններ
ունեն խոսքի ոճավորման մեջ: Դրանցից կարևորում ենք նաև աստիճանավորումը՝ հարիմաստ կամ համանիշ լեզվական միավորների շարակարգումն ըստ
ուժեղացող կամ նվազող նշանակության: «Այստեղ գործ ունենք լեզվական միավորների այնպիսի շարույթային հերթագայության հետ, որի դեպքում յուրաքանչյուր հաջորդ լեզվական միավորը «գերազանցում է նախորդին կամ բովանդակության նշանակալիության, կամ հուզական տոնի ինտենսիվության առումով»: Այդ նպատակով դիմում են մի շարք հնարների, մասնավորապես՝ նախադասության առանձին բազմակի անդամների կիրառությանը. (М. Д. Кузнец,
Ю. М. Скребнев, Стилистика нглийского языка, М. 1960, с. 37) (էջ 120-121):
Այսպես՝
Հանուն պատվի, արդարության,
Հանուն թափված անմեղ արյան,
Հանուն ազատ մեր աշխարհքի,
Հանուն աստծու և իր փառքի —
Բարձրացնում ենք մեր ձայնն ահա:
Ամեն կողմից սարսափ ու բոթ,
Ամեն կողմից մեռելի հոտ...
Ամառ, ձըմեռ,
Ողջ տարիներ…
Առհասարակ մի կաթիլ մեղրի ողջ պատմությունն ինքնին աստիճանավորում է՝ բովանդակային առումով՝ Եւ կաթեաց կաթ մի ի մեղրէն ի գետին, և
պիծակ մի նստաւ ի վերայ նորա: Եւ եղև կոտորումն ի մէջ նոցա, զի մնաց երկու
կողմանց մարդ մի կենդանի վասն կաթ մի մեղրի համար:
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ:
«КАПЛЯ МЕДА» ОВАНЕСА ТУМАНЯНА

Шахвердян Тереза
Резюме

Ключевые слова: фольклор, разработка басни, языковые единицы
среднеармянского языка, лексические формы грабара, аналогии, аналитические
конструкции, сравнение, метафора, градация, эвфемизм
В материалах фольклора – в сказках, легендах, баснях, анекдотах, в скороговорках хранится существенный материал об армянском языке, культуре, национальных особенностях, быте, обычаях. Не случайно, что они были записаны
нашими деятелями искусства, а также отдельными людьми. Иногда материалы
фольклора дошли до нас разными путями – устным способом.
Много авторов высказались о работах средневековых армянских баснеписцев
и разработали их новыми подходами. Обработка О.Туманяна басни В. Айгекци
«Капля Меда-Мотив Вражды» озаглавлена «Капля меда» представляет особый
интерес как из лексической, грамматической, также стилистической точки
зрения.
В. Айгекци является баснеписцем средневековья, и средневековые особенности среднеармянского языка интересны и достойны изучения. Из анализа
стало ясно, что в 13 веке доминирующим были грамматические формы грабара.
Однако, в басне параллельно встречаются и временные разновидности, а также
особенности рода грабара. Предлоги употреблялись по смысловым особенностям
рода грабара. В подходах жанра басни В. Айгекци и Туманян есть различия, где
преимущество принадлежит Туманяну.
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SOME INTERPRETATIONS ON MEDIEVAL FOLKLORE
“A DROP OF HONEY” BY HOVHANNES TOUMANYAN

Shaverdyan Tereza
Summary

Key words: folklore, fable refinement, linguistic means of Middle Armenian,
grabar lexical forms, analogy, analitical compounds, simile, metaphor, gradation,
euthemism
Language material of folklore such as fairy tales, legends, fables, anectods,tongue
twisters, have always been registered as rich heritage of the Armenian language and
culture, national characteristics, psycology, daily living, customs. It is not accidental,
that those facts were registered in all the centuries either by the representatives of
culture or by single individuals. In major cases folklore materials have reached to us in
oral way, passing from mouth to mouth.
In the further interpretation of Middle Armenian fable writers’ works many
authors came forward and analyzed new approaches to it. Vardan Aygekci’s work “A
Drop of Honey a Cause of War” (13th century) was later interpreted by H.Toumanyan
entitled “A Drop of Honey”. It is eye-catching either from lexical, grammatical or
from stylistic point of views.
Vardan Aygekci is a fable writer of the middle ages and his manifestations of
linguistic peculiarities are interesting and worthy analysing. From the study of the
material it became obvious that in the 13th century the dominating were grammatical
means from ancient Grabar. Nevertheless in the fable parallely exist tense forms and
types of declension typical to Middle Armenian. Prepositions are used in the meaning
of Grabar cases. In the approach of linguistic comprehension genre of the works of
Aygekci and Toumanyan exist certain differences where the advantage belongs to
Toumanyan.
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РИЗУ МИ ПОДАЖДЬ СВЕТЛУ:

СИМВОЛИКА СВЕТА И ОГНЯ В САКРАЛЬНОМ ТЕКСТЕ

Чевела Ольга

Ключевые слова: анаграмма, герменевтика, гимнография, парономасия,
метафора
В творениях гимнографии основным инструментом невыразимого и
немыслимого откровения становятся аллюзия и аллегория, неясный и метафорический язык. Г. Гадамер говорит об «изначальной метафоричности» языка, как
риторического оборота логического и языкового принципа опосредования мышления, познания идеи Гадамер [1, 450]. Христианские гимны, основной функцией
которых являлась функция катехизаторская (огласительная), совмещали в себе
признаки риторической и поэтической речи, в них же, являющихся источником
познания божественной истины, стирались границы между поэзией и богословием,
ибо «литургия указует на такие главные реалии веры не посредством понятий, но
через символы и знаки, умопостижимые для всего собрания верующих» [2, 6].
Основным языковым средством сакрального текста являются тропы, посредством
которых и достигается способность текста быть источником познания. И если
позднейшее определение понятия троп подчеркивает его стилистическую и
эстетическую функцию, то в святоотеческой традиции тропы служили способом
передачи метафизических понятий, догматических определений и символических
значений священных событий.
В церковных песнопениях, аллюзирующих события изгнания из рая Адама и
Евы, встречается образ первой светоносной одежды, «истканной» Создателем и
совлеченной с прародителей после грехопадения:
«Студными одеян одеждами, увы мне, вместо одеяния светозарного, плачу
моея погибели», «умерщвления ризы прием, в дерзость невоздержания облекохся
окаянный, но Ты мя облецы Сыне Божий, одеждею светлою от рождения»;
«одежды боготканныя совлекохся окаянный, Твое божественное повеление
преслушав Господи, советом врага, и смоковным листвием, и кожными ризами
ныне облекохся», «и иногда славою бессмертия облечен сый, умерщвения кожу
яко смертный окаянно обношу, ризу ми подаждь светлу, одеяйся светом, яко
ризою, многомилостиве Христе Боже нашь»..
Образ ризы и мотив смены одежд является текстообразующим, ключевым для
понимания стиха. Возникает вопрос – следует ли интерпретировать выражения
одеяние светозарное (stolhVfwtaugh`), одеяние света, риза светлая
(citwVnfwteinov") и подобные им исключительно в метафорическом смысле, как
подобную свету чистоту и безгрешность первозданного, или же здесь следует
усматривать метонимию:одеяние из света = светоносная оболочка первозданного
до грехопадения?
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С точки зрения истории языка, вероятнее второе предположение. В древнем
тексте границы между образным и номинативным значением весьма неопределенны. Как отмечает В.В. Колесов, многие выражения, воспринимаемые с позиций
современного языкового сознания как метафоры, употреблены в прямом
номинативном значении и представляли реальное отношение средневекового
человека к окружающему миру [3, 236]. Слово в древнем тексте синкретичномногозначно: светлый (fwteinov") – это и «исполненный света, светящийся,
светоносный» и «чистый, безгрешный».
Одеяние славы и одеяние света – различные именования одного и того же
светоносного одеяния. Слава, греч. dovxa синкретично-многозначно: это и «блеск,
сияние, яркость», и «слава, достоинство, почесть». И когда апостол Павел говорит,
что иная слава у Солнца и Луны, он подразумевает их свет, различную степень
сияния [1 Кор. 15:14]. И «слава вечная над главою их» (о святых) – это
божественное осияние, изображаемое в иконографии в виде ореола.
Мысль о сияющем теле первозданного Адама, сотканном как бы из
тончайшего света, встречается у Отцов Церкви. Опираясь на концепцию Максима
Исповедника, обширную подборку из творений Св. Отцов приводит Н. Панайотис:
«До облечения в кожаные ризы человек носил «боготканное» одеяние: свое
душевно-телесное облачение, истканное благодатью, сплетенное со светом и
славою Божества. Наши прародители были облечены славою свыше, небесное
осияние покрывало их лучше любой мантии» [4].
О светоносной природе прародителя человечества говорит и Севериан
Гавальский в своем толковании на Шестоднев. Развивая концепцию о сопричастности естества первозданного человека божественному свету и ангельскому
естеству, в основе которого лежит огонь Первого дня творения, как средство
создания текста он использует сближение древнееврейских лексем 
 «человек»
и  «распалившийся, разожженный». Утверждая, что и само именование Адам
«человек» (греч. o&a!nqrwpo") по-еврейски обозначает «огонь» (греч.pu`r), он
предлагает читать и соответствующее выражение древнееврейского оригинала не
poihvswmwna!nqrwpon [Быт. 1: 26] «сотворим человека», а poihvswmwnpu`r
«сотворим огонь», на основании чего и «человек огонь толкуется» [5, 784].
Отметим также, что оба слова ( – ) при отсутствии знаков масоры пишутся
одинаково, а также могут отождествляться и по гематрии как имеющее одно
числовое значение – 45.
Семантическое сближение созвучных слов являлось не только приемом
истолкования, но и способом создания сакрального текста, а значимые ассоциации
между словами служили объяснением и развитием сюжета. Этот прием
использовался с одинаковым успехом во всех ближневосточных литературах – у
стоиков, пифагорейцев и неоплатоников, у библейских авторов и позднейших
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христианских и иудейских толкователей библейского текста. Игра созвучий,
отождествление паронимов и омонимов использовалось и как средство богословской аргументации, где сходство или прямое отождествление различных именований предполагает подобное же соотношение и именуемых ими вещей. Интересно,
что в схолии ассоциация с огнем возводится к другому древнееврейскому слову –
 «огонь». Действительно, игра слов  -  часто присутствует в древнееврейских текстах, однако в связи с другим соответствием –  «мужчина, муж,
человек», греч. a*nhvr.
Богословская концепция о светоносной природе первозданного находит
отражение и в раввинистической экзегезе, где в качестве экзегетического и
риторического приема как разновидность параномасии используется прием
подстановки букв (анаграмма).
По одному из толкований на текст Берешит, у Адама в раю были ризы из света,
и в соответствующем фрагменте из книги Бытия о падении прародителей
предлагалось читать «ризы из света» вместо «ризы из кожи». «И сделал Господь
Бог Адаму и жене его одежды из кожи (катнот ор) и одел их». Если букву аин в
слове ор (кожа) заменить алефом, как сделал рабби Меир, то получится «одежды из
света» вместо «одежды из кожи». Об этом мы читаем в «Берешит раба» (20: 12):
«нашли в Торе р. Меира: Одежды из света (катнотор) – это одежды Первого Адама,
которые походили на лампаду: широкие снизу и узкие сверху». Свет же, конечно –
не свет Солнца и луны, созданных на четвертый день творения, а горний свет
первого дня творения, когда светил еще не было» [6, 38].
В Иерусалимском Таргуме Псевдо-Йонатана в эпизоде о падении
прародителей присутствует знаменательная вставка: «и просветились глаза у них
обоих, и узнали что нагие они, потому что обнажились от одежды, от кожицы, в
которой они были созданы» [Быт. 3: 7]. Арамейское טופראобычно переводится как
«ноготь», что дало основанием некоторым древним комментаторам утверждать, что
кожа прародителей была покрыта ногтями. Есть и предположения усматривать
здесь паронимию и путем подстановки читать swpr «красота, благодать» [7]. Как
нам кажется, в данном случае оно скорее обозначает тонкую кожицу, блестящую и
сверкающую, как чешуя, что проясняется обращением к этимону в древнееврейском, где ему соответствует  «коготь, ноготь, алмазный резец», а одним из
значений трехбуквенного корня было «быть лучистым», отсюда 
«лучезарный венец». Первозданная кожа прародителей – тонкая и блестящая, в
буквальном смысле «совлеклась» в результате грехопадения.
Продолжая линию Филона Иудеяо двух Адамах (духовном и чувственном),
александрийский алхимик Зосимы Панополитанский говорит, что «внутренний
(духовный) Адам» (pneumatikov"), именуется светом (fw`"), на основании чего и
люди называются fw`te" - «С Адамом соединился Иисус Христос, перенесший (его)
– 114 –

Չևելա Օլգա
туда, где прежде пребывали те, кто назывался светы (fw`te")» [8, 228]. В данном
случае, в основу толкования положена игра слов, смешение паронимовfw`" «свет» и
fwv"«человек, муж; смертный». Духовный Адам, Адам-Свет (fw`"), внутренний
человек (o&deVe!swau*tou` a!nqrwpo" o&pneumatikovv"), находящийся в раю, обманом был
облечен в тело плотского Адама, образованное от четырех стихий, и связан им,
подобно Прометею.
Развивая теологию Крещения, Климент Александрийский также обыгрывает
омонимию fwv" «человек, муж, смертный», и fw`" «свет» и делает вывод о подобии
человеческого естества божественной природе, каковая преимущественно
именуется светом: «Подобное и дружит с подобным, святое дружит со своим
первоисточником, а этот по преимуществу именуется светом. «Вы были некогда
тьма, а теперь – свет в Господе» (Ефес. 5:8). Потому-то и человек, я полагаю,
называется светом» [9, 284]. Об этом-то богоуподоблении, возвращении к
первозданному осиянию и обожению божественного образа – одежде света, в
которую облекается сам Господь, говорится в Чинопоследовании Таинства
Крещения: «Ризу ми подаждь светлу, одеяйся светом, яко ризою, многомилостиве
Христе Боже нашь».
Именование первого Адама светящимся, светоносным (AdaVmfwteinov")
характерно и для ряда гностических источников [10, 86-90].
Об одеянии из света говорится и в шараканах на Великий Понедельник,
воспоминанием которого является падение прародителей:
ºÏ³°Ûù, áñ¹Çù Ù³ñ¹Ï³Ý, ²Ûë³õñ áÕµ³ëóáõù ½Ñ³õñÝ ½íï³Ý·, àñ Ù»ñÏ³ó³õ
Ù»Õ³õù ½÷³éë ²ñ³ñãÇÝ, ºõ ½·»ó³õ ½Ã½»ÝõáÛÝ Í³ÍÏáÛÃ` öáË³Ý³Ï ³Ý×³é
ÈáõëáÛÝ: «Свет, возсиявший от Отца-Света, светозарно украсил Адама», но

согрешив, праотец лишился Сияния Славы и «оделся покровом из листьев
смоковницы вместо неизреченного света» [11, 13]. Отметим, что комментируя
выражение «вместо неизреченного света», Н.Э. Эмин предлагает понимать его в
метафорическом смысле – «вместо светлой непорочности».
Параллель между Сиянием Славы на Фаворе и одеянием света первозданного
Адама проводится в древнеармянском Синаксарии: «во время Преображения Его
Тела разлилось и загорелось розовое сияние, которое было и у Адама в раю и
которым Христос показал славу и величие Творения» Об этом же упоминается в
проповеди на Преображение Св. Григора Татеваци: «Апостолы размышляли –
вернет ли Господь человеку то светозарное одеяние, которое было отнято у Адама,
чтобы вновь облечь нас в прежнее одеяние славы» [12, 4].
Наконец, в шаракане на Преставление Богородицы речь идет о сиянии души
Пресвятой Богородицы, превосходящем сияние Солнца. «Первый Свет – Отец,
сотворил второй свет – ангелов, затем он сотворил, в состоянии невинности, души
людей блестящими, какова душа Моей Матери…Из четырех стихий я образовал
тело человека, которые я связал душою…» [11, 148].
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Таким образом, анализ образной системы литургического текста в диахронии,
на основе соотнесения параллельных мест в различных источниках и религиозных
системах позволяет выдвинуть предположение, что в материалах древней
христианской гимнографии нашли отражение богословские интуиции о
действительно светоносном, прозрачном и сияющем образе первозданного Адама.
По мере же развития абстрактного мышления и разрушения семантического
синкретизма переносные значения «снимаются» с конкретных синтагм, и на
первый план выступает метафорическое значение и соответствующее ему
морально-нравственное толкование.

Литература
1. Гадамер Г.Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики; пер. с нем.
М.: Прогресс, 1988. – 699 с.
2. Алымов В.В. Очерки по исторической литургике [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http: www. krotov. info/ history/04/alymov/alym_12 htm,
свободный.
3. Колесов В.В. Философия русского слова. СПб.: Юна, 2002. – 448 с.
4. Панайотис Н. Кожаные ризы [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.xpa-spb.ru/libr/Nellas/kozhanye-rizy.html
5. SeverianusGabalensis. Orationes in mundi creationem // Patrologia cursus completus.
Series graeca. V. 9. Paris: Ed. J.P. Migne, 1857. Vol. 65. – P. 429-499. (Creat).
6. Ковельман А.Б. Талмуд, Платон и Сияние Славы. М.: Книжники, 2011. – 173 с.
7. Maher M. Targum Pseudo-Jonathan: Genesis, trans, Michael Maher (The Aramaic
Bible) 1B, Edinburgh: T&T Clark, 1992.
8. Zosime – Berthelot M. Zosime. Sur les appareils et les fourneaux // Collection des
alchemists grecs / M. Berthelot. – Paris, 1888. – T. 2. – P. 228-235.
9. Klemens
Alexandrinus.
Cohortatioadgentes
//
Klhmevnto"
tou`
AlexandrevoutaVeu*riskovmenapavnta // Patrologia cursus completus. Series graeca.
V. 8. Paris: Ed. J.P. Migne, 1857. P. 49-247.
10. Tardieux M. Trois myths gnostiques. Paris, 1974. 312 р.
11. Эмин Н.Э. Шаракан. Богослужебные каноны и песни Армянской Восточной
Церкви. СПб., 1879. – 453 с.
12. Веселовский А.Н. Из поэтики розы // Привет: худож.-лит. сб. СПб., 1898. – С.
1-5.

– 116 –

Չևելա Օլգա

ՏՈՒՐ ԻՆՁ ԼՈՒՍԱՎՈՐ ՇՈՒՐՋԱՌ.

ԼՈՒՅՍԻ ԵՎ ԿՐԱԿԻ ԽՈՐՀՐԴԱՆԻՇՆԵՐԸ ՍՐԲԱԶԱՆ ՏԵՔՍՏՈՒՄ

Չևելա Օլգա

Ամփոփում

Հանգուցային բառեր՝ գրաշրջություն,
հարանունություն, փոխաբերություն

մեկնություն,

օրհներգություն,

Հոդվածում քննվում է պատարագային աղբյուրների պատկերային համակարգի բացատրության խնդիրը: Սրբազան տեքստի հիմնական լեզվական միջոցը փոխաբերությունն է, որի օգնությամբ տեքստը ձեռք է բերում ճանաչողության աղբյուր հանդիսանալու կարողություն:
Հեղինակը դիտարկում է Եռականոն Սաղմոսագրքի և Ժամագրքի օրհներգերը, որտեղ ակնարկվում են նախահայրերի մեղսագործության և նրանց՝
դրախտից արտաքսելու մասին պատմող իրադարձությունները: Զուգահեռ
հատվածների ուսումնասիրութան հիման վրա առաջարկվում է պատկերային
տարրերի մեկնաբանություն, որը կապված է նախաստեղծ Ադամի լուսակիր
զգեստի մոտիվի հետ: Առաջ է քաշվում տեսակետ, որ այս արտահայտությունները հարկավոր է մեկնաբանել ոչ թե որպես փոխաբերություն, այլ որպես փոխանունություն, քանզի հին տեքստում կերպարային և անվանողական նշանակության միջև ընկած սահմանները շատ անորոշ են:
Տրվում է Վեցօրյակի մեկնաբանությունների բառագիտական զուգահեռների վերլուծությունը Եկեղեցու Հայրերի ստեղծագործություններում, ինչպես
նաև գնոստիկյան աղբյուրներում և մեկնաբանական (հերմենևտիկայի) ավանդույթներում, որտեղ բացատրության հիմքը կազմում է հարանունությունը: Նախաստեղծի լուսակիր բնույթի մասին աստվածաբանական հայեցակարգն արտացոլվում է նաև ռաբունական կրոնական մեկնության մեջ, որտեղ, որպես
մեկնական և հռետորական հնարք, օգտագործվում է գրաշրջությունը: Բերվում
են տիպաբանական զուգահեռներ հին հայկական օրհներգերից և «Վարք
Սրբոցի» տեքստերից: Տարբեր աղբյուրներում զուգահեռ դրվագների մեկնության տարբեր ավանդույթների հարաբերակցությամբ և պատմական հաջորդականության պահպանմամբ իրականացվող պատարագային տեքստի կերպարային համակարգի վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ հին քրիստոնեական օրհներգերում տեղ են գտել դեռևս մեղսագոծություն չգործած նախահայրերի իրական լուսակիր, թափանցիկ և ճառագող կերպարների աստվածաբանական ներըմբռնողությունը:
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GIVE ME THE LIGHT CLOTHES:

THE SYMBOLISM OF LIGHT AND FIRE IN THE SACRAL TEXT

Chevela Olga

Summary

Key words: anagram, hermeneutics, hymnography, paronomasia, metaphor

The article poses the problem of interpreting the figurative system of liturgical
sources. The main language unit of sacral text is the trope, through which the ability
of the text to be a source of knowledge is achieved.
The author examines a circle of hymns from the Triode and Oktoih, the allusive
events of the progenitor sin fall and their expulsion from paradise. Based on the study
of parallel places, it is proposed to interpret the figurative elements associated with
the motif of the luminous clothing of the primordial Adam. It is suggested that these
expressions should be interpreted as a metonymy, and not a metaphor, since in the
ancient text the boundaries between the figurative and nominative are very
uncertain.
The analysis of lexical parallels from comments on the Six Days is given in the
works of the Fathers of the Church, as well as in Gnostic sources and the Hermetic
tradition, where paronymy is used as the basis for interpretation. The theological
concept of the primordial luminous nature is also reflected in Rabbinic exegesis,
where anagram is used as an exegetical and rhetorical device. Typological parallels
from the ancient Armenian hymnography and texts of the Synakarii are given.
The analysis of the figurative system of liturgical text in diachrony, based on the
correlation of parallel places in various sources and traditions of interpretation, allows
us to conclude that the materials of the ancient Christian hymnography reflected
theological intuitions about the truly luminous, transparent and radiant image of the
progenitors before the sin fall.
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Պողոսյան Ալբերտ

ԳՑԵԼ ԲԱՅԻ ԴԱՐՁՎԱԾԱԿԱԶՄԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ

Պողոսյան Ալբերտ

Հանգուցային բառեր՝ դարձվածային կապակցություն, դարձվածային
միավոր, դարձվածք, դարձվածային տարբերակ, հիմնական բաղադրիչ,
երկրորդական բաղադրիչ
Ժամանակակից հայերենի բայի դարձվածակազմական հնարավորությունները շարքից սա մեր հերթական՝ յոթերորդ ուսումնասիրությունն է 1:
Ժամանակակից հայերենում գցել բայով կազմված կապակցությունների

թիվը մոտ 400 է: Ա.Սուքիասյանի և Ս.Գալստյանի «Հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարանում» այդպիսիք մոտավորապես 350-ն են 2: Մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում ստեղծված քարտարանում ընդգրկված են մոտ
հիսուն կապակցություններ, որոնք բացակայում են վերոհիշյալ աշխատությունից: Դրանցից են` ականջբռնուկ գցել, բիծ գցել, զռռոցը գցել, շուշա գցել, որդը
գցել, ցավ գցել, վզին գցել, քոլ գցել, հակալ-հակալը գցել, ռանգ-մռանգը գցել և
այլն: Օրինակ` Քո արարքը բիծ է գցում մեր կոլեկտիվի վրա (ԶԽԵՎՁԴ – 76):
Ապակեգործ էր, հենց մեկի ամուսինը տանը չէր լինում` գնում էր դրանց
«շուշան գցելու» (ԶԽՋՄ – 274): Դո՛ւ ես որդը մեջս գցել.... (ԱՂՊ – 156): Ամեն բան
իմ վզին են գցել ու հեռացել (ՆԴԵ3 – 216):
Գցել-ով կազմված կապակցություններում նշված բայը կարող է հանդես
գալ որպես դարձվածքի`
1. հիմնական բաղադրիչ,
2. հիմնական բաղադրիչի իմաստը լրացնող, այսինքն՝ երկրորդական
անդամ 3:
1 Նախորդ վեց հոդվածները նվիրված են եղել անել, առնել, գալ, դնել, տալ, ընկնել բայերի
դարձվածակազմական հնարավորություններին ժամանակակից հայերենում (Տե՛ս Տալ բայի
դարձվածակազմական հնարավորությունները ժամանակակից հայերենում (Բանբեր Վանաձորի
պետական մանկավարժական ինստիտուտի, Վանաձոր, 2006, էջ 34-37), Անել բայի դարձվածակազմական հնարավորությունները ժամանակակից հայերենում (Բանբեր Վանաձորի պետական
մանկավարժական ինստիտուտի, Վանաձոր, 2007, էջ 15-18), Դնել բայի դարձվածակազմական
հնարավորությունները ժամանակակից հայերենում (Գիտական հոդվածներ, Բանասիրություն,
Վանաձոր, 2011, էջ 15-23), Առնել բայի դարձվածակազմական հնարավորությունները ժամանակակից հայերենում (Գիտական հոդվածներ, Բանասիրություն, Բ Վանաձոր, 2011, էջ 14-22), Գալ
բայի դարձվածակազմական հնարավորությունները ժամանակակից հայերենում (Գիտական նյութերի ժողովածու (Հանրապետական գիտաժողով` նվիրված պրոֆեսոր Գուրգեն Խաչատրյանի
ծննդյան 60-ամյակին), Վանաձոր, 2013, էջ 193-204), Ընկնել բայի դարձվածակազմական հնարավորությունները ժամանակակից հայերենում (Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական
տեղեկագիր, պրակ Ա (հասարակական գիտություններ, դասավանդման մեթոդիկա), Երևան,
2016, էջ 78-86):
2 Նշված թիվը մեր հաշվումների արդյունքն է:
3 Մեզ հանդիպել են նմանատիպ միայն հետևյալ կապակցությունները՝ ասեղ գցելու տեղ
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Գցել բայի դարձվածակազմական հնարավորությունները….
Ա. Երկբաղադրիչ դարձվածային միավորներ: Որպես դարձվածքի հիմնական բաղադրիչ հանդես գալիս գցել բայի հետ կարող են կապակցություններ
կազմել.
1. Գոյականը՝
1.1. ուղղական հոլովով: Այսպես՝ ականջը գցել, աչքը գցել, արմատ գցել,

գլուխը գցել, թակարդը գցել, խոսք գցել, կտուրը գցել, ձեռքը գցել, ջուրը
գցել և այլն: Օրինակ՝ Ուզում էր դհոլ-զուռնա, պար, գյուղի ականջը
գցելու կամ իրեն խլացնելու բան (ՎՍՁԵՏՑՎ – 168): Արշակը նորից է
աչքը գցում հայելու մեջ ու դարձյալ տեսնում Անիկի ժպտացող դեմքը
(ՍՀԹ – 135): Վա՜հ, լավ է, մահվան իրավո՞ւնքն էլ ես ուզում ձեռքդ գցել....

(ԲԱԱԵԱԿ – 128): Այսքան տարվա մեր աշխատանքը, չարչարանքը դու
ջուրն ես գցում (ԶԽԵՎՁԴ – 180):
Գցել բայի հետ ուղղական հոլովով դրված գոյականը կարող է գործածվել՝
1.1.1. որոշյալ առումով. այսպես՝ ականջը գցել, աչքը գցել, բերանը գցել,

գլուխը գցել, գույնը գցել, դռները գցել, խելքը գցել, ձեռը գցել, սիրտը
գցել, վարկը գցել և այլն: Օրինակ՝ ....հաստատ գտնվելու էր մեկը, որ
գաղտնիքը բացեր ու գյուղի բերանը գցեր.... (ՆՇՏՇ – 19): Վախլո՜ւկ,
փուխը˜ր, ճագարի սրտի նման սիրտը գցում է… (ՀՄԵ2 – 262): .... այդ
անպետքը գլուխն է գցել, թե փողերը փոխվում են, այսօր-վաղն է անում

(ԶԽՋՄ – 40):
1.1.2. Անորոշ առումով. ինչպես՝ այգի գցել, անկողին գցել, արմատ գցել,
բիծ գցել, խարիսխ գցել, խոսք գցել, ճամփա գցել, վիճակ գցել և այլն:
Օրինակ՝ Կիթ էր անում, ճաշ էր եփում, սեղան էր դնում, անկողին
գցում.... (ՎՍՁԵՏՑՎ – 14): Քո արարքը բիծ է գցում մեր կոլեկտիվի վրա
(ԶԽԵՎՁԴ – 76): Առաքելը գալիս, խոսք էր գցում, միջնաշենցի որսորդները նայում էին Սևու կողմը…. (ԶԽՄ – 93):
Որոշյալ առման ցուցիչը՝
ա) կարող է փոխել կառույցի իմաստը: Այսպես՝ Քամի Պողոսը հավարը
գցում է քավոր Հակոբին, որ մեր բախտից գյուղումն է լինում, վրա է հասնում և
ազատում քեռի Հուսեփին այդ գազանների ճանկերից (ՀՄԱԶՀ2 – 348): և՝ Հետո
աղջկա ծնողները հավար են գցել, ոտքի հանել ամբողջ թաղը…. (ՄՍԽՊԱ –
241): Հավար գցել դարձվածքը նշանակում է աղմկել, աղմուկ բարձրացնել, իսկ
հավարը գցել կառույցը՝ լուր տալ, տեղեկացնել:
Կամ՝....երկար ժամանակ Սամադի կնկան աչք էր գցել.... (ՆՇՏՇ – 205): և՝
չլինել, ասեղ գցելու տեղ չկա, ասեղ գցելու տեղ չմնալ, մի բերան գցելու չափ. օրինակ՝ Ցերեկը
պալատի սենյակներում, սրահներում ու միջանցքներում ասեղ գցելու տեղ չէր լինում (ՍԽՄՍ –
724): Այժմ մեր բակում, ինչպես ասում են, ասեղ գցելու տեղ չկա (ԼՀՀ - 60): Մի րոպեյվա մեջ
թմբուկները սկսեցին զարկել, մա՛րդ հավաքվեց, մա՛րդ հավաքվեց, որ ասեղ գցելու տեղ չէր
մնացել (ՌՊԵ - 422): Հայտնի չէր` ինչ բան է ավելցուկ, այդ ե՞րբ է գյուղացու տանը գոնե մի բերան
գցելու չափ բան ավելացել (ԶԽՄ - 182), այդ պատճառով նման կառույցներին չենք անդրադառնա:
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Պողոսյան Ալբերտ
….նայում է կամ պառկում օջախի մոտ ու աչքը գցում առաստաղին (ՎԱԵ4 –
76): Աչք գցել կապակցությունը նշանակում է աչքադրել, ուշադրություն
դարձնել, իսկ աչքը գցել կառույցը՝ նայել:
բ) Կապակցությանը նոր իմաստ չի հաղորդում, ուղղակի առաջանում են
դարձվածային տարբերակներ 4: Ինչպես՝ հայացք գցել և հայացքը գցել կառույցները ունեն նույն թեթևակի նայել, դիտել իմաստը: Օրինակ՝ Պերսիկն էլ փշոտ
հայացք գցելով մեզ վրա, շրջվեց դեպի Արմոն և հարցը կտրուկ դրեց…. (ԼՀՀ –
119): Հայացքը առաստաղին գցած, երկար ժամանակ նա արթուն էր (ՍՀԹ – 228):
Այլ օրինակ. Վազի՛ր, հա՜, Պոլսում սեղան են գցել, քե՜զ են սպասում (ԲՈՒՍ
– 63): և՝ ....արագացրու, արի օգնիր սեղանը գցենք.... (ՆՇՏՇ – 31): Ե՛վ սեղան
գցել, և՛ սեղանը գցել կառույցները ունեն հյուրասիրության նպատակով
սեղանին ուտելիք, խմիչք դնել նշանակությունը:
1.2. Տրական հոլովով. այսպես՝ գլխի գցել, կարգի գցել, ոտքերին գցել, վզին
գցել և այլն: Օրինակ՝ Թե ուզում ես, որ մելիքը քեզ էլ չծալի, արագ շահին
գլխի գցիր.... (ՍԱՃՀ – 222): ….Տիգրան Սարգսյանը ամեն առավոտ Աշխաբադի մի պուճուր փողոց է կարգի գցում.... (ՄԳԲ – 266): Լա΄վ,
չխոսենք… հետո ամեն բան կարգի կգցենք.... (ՍՀԹ – 217): Ոտքերին գցել
կիսամաշ փոստալներն ու քստքստացնելով քայլում է (ԱԵ1 – 314): Ամեն
բան իմ վզին են գցել ու հեռացել (ՆԴԵ3 – 216):
Այս դեպքում որոշյալ առման հոդը ոչ մի դեր չի կատարում. Կառույցում
տրական հոլովով դրված գոյականը հանդես է գալիս կա՛մ որոշյալ, կա՛մ
անորոշ առումով:
1.3. Բացառական հոլովով. ինչպես՝ աչքից գցել, գործից գցել, թախտից
գցել, հալից գցել, ձեռքից գցել, մտքից գցել և այլն: Ուզում է իմ բարի այցի
պահին ինձ գցել մեծ շահի աչքից…. (ՍԱՃՀ – 165): Ջուրդ լցված կլինի,
կրակին ճաշ կունենաս, գնա, Արուս ջան, քեզ գործից չգցեմ (ՀՄԵ2 – 38):
….թագավորին թախտից գցել են, բայց ամեն ինչ առաջվա նման է…. (ԼՀՀ
– 196): Էս տնաշենի կնիկը հոգնել չունի՞,– ասել էին,– բոլորիս հալից
գցեց (ՆՇՏՇ – 19):
1.4. Գործիական հոլովով. այսպես՝ ականջով գցել, խոսքով գցել, վզով գցել,
քնով գցել և այլն: Օրինակ՝ Չեմ ուզում, ջանիմ, չե՛մ ուզում էլի, որ նա
տղաս լինի: Տար վզովդ գցի՛ր, ես բան չունեմ, ես ձեռներս լվանում
4 Ա.Սուքիասյանը դարձվածքի տարբերակներ է համարում «նույն իմաստը և բաղադրիչների
միևնույն, հաստատուն կազմն ունեցող այն դարձվածքները, որոնց բաղադրիչները նույն բառի
քերականական տարատեսակներն են` կամ բարբառային և կամ էլ փոխառյալ համազորներն ու
համանշանակները» (Տե՛ս 5, 308): Իսկ Պ.Բեդիրյանը այս հարցում ընդունում է Ա.Վ.Կունինի սահմանումը, ըստ որի` դարձվածային տարբերակներ են դարձվածային միացությունների այն տարատեսակները, որոնք «նույնական են իրենց իմաստների որակով ու քանակով, ոճական ու շարահյուսական դերով (ֆունկցիայով), ուրիշ բառերի հետ կապակցելիությամբ, ունեն բառային
ընդհանուր անփոփոխակ` մասամբ տարբեր բառային կազմի առկայությամբ, կամ էլ բառաձևերի
կամ շարադասության տարբերակումով» (Տե՛ս 2, 213):
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Գցել բայի դարձվածակազմական հնարավորությունները….
եմ, թող գնա չոլերն ընկնի (ՇԵ2 – 88):
1. Ներգոյական հոլովով. ինչպես՝ այնումը 5 (չ)գցել, աչքում գցել և այլն:
Օրինակ՝ Կիկոսի կինը բարկացավ, մարդուն անիծեց, նամուսը ցեխը գցեց,
ոտնատակ արեց, բայց ինչ օգուտ. Կիկոսն իսկի այնումն էլ չգցեց (ՄԴԿ – 9): Սա
իմ մորը գցի իմ հոր աչքո՞ւմ, անպատվի նրան իմ հոր ձեռքո՞վ.... (ԴԴՎ1 – 51):
Ածականը, ինչպես՝ արխեին 6 գցել, դադարգյուն7 գցել, նեղը 8 գցել և այլն:
Օրինակ՝ ….հենց արխեին քցեց.....որ իր բերնովն ասեց…. (ՊՊ1 – 205):
....ծառե՞րն ինչու ես կտրում, արագիլի՞ն ինչու ես դադարգյուն գցում (ԱԵ1 –
326): –….Բա ինչպե՞ս է, որ էդ «դեմոկրատը» Միլիի Էրզրումի կոնֆերանսում
իմպերիալիստ Թալիաթին ու Էնվերին հայտարարեց ազգային հերոսներ,–
հարցապնդում է անում Արշակը` նեղը գցելով Ղուկասին (ՀՄԱԶՀ2 – 383):
2. Դերանունը, ինչպես՝ իրար գցել, իրեն գցել և այլն: Օրինակ՝
….Վարդանը գնաց Շուշի, փեշակ սովորեց, կոշկակարություն, կոպեկ-կոպեկ
իրար գցեց…. (ԱՂՊ – 47): Եվ Ստյոպա-անգելը քթի տակ ինչ-որ մռլտալով,
իրեն գցում է տուն.... (ԱԵ1 – 164):
3. Մակբայը, ինչպես՝ առաջ գցել, դեն գցել, դեսուդեն գցել, դուրս գցել, ետ
գցել, հետ գցել, մեջ գցել, մեջտեղ գցել, ներս գցել և այլն: Օրինակ՝ ....մեծերը երբ
մի բան չէին իմանում, պարզ կերպով չէին ասում, որ չգիտեն, այլ մի տեսակ
դեսուդեն էին գցում (ԱԵ1 – 16): – Ինչ ասացին` հայտնի չէ, միայն թե սա
դիմելով բյուրոյականներին ասաց, որ եթե չեն առարկում գյուղտեխնիկայի
հարցը առաջ գցեն (ՍՀԹ – 55): ....մի բան միշտ ետ էր գցում սև օրվա համար ու
պահ տալիս հողին (ՀՄԱԶՀ1 – 249): ....սրտից մեռնելուն սովոր ժողովուրդ`
տրտունջը ներս գցած գնալու էր (ՎՍՁԵՏՑՎ – 146):
4. Ձայնարկությունը, ինչպես՝ հարայ գցել 9: Օրինակ՝ Ավոյին տանող
վարորդի հետ հարայ գցեցին գյուղ, թե` հասեք.... (ՆՇՏՇ – 231):
5. Ինքնուրույն գործածությունից զուրկ ձևեր, ինչպես՝ կոտր չգցել,
մարդատեղ (չ)գցել, փոխս գցել: Օրինակ՝ ….խմբի ղեկավարին «կոտր չգցելու»
համար նա շտապեց…. (ՎԱԵ4 – 466): ….հիմի ա, որ….ոչով ինձ մարդատեղ չի
քցում..... (ՊՊ1 – 123): ....հոր նման շեղաչք, մոր նման շեկլիկ մի մանչուկ, որի
Մեզ հանդիպած բոլոր օրինակներում նշված գոյականը գցել բայի հետ կապակցվել է հոդով:
Հայերենի բացատրական բառարաններում (Ստ.Մալխասյանց, Հայերէն բացատրական
բառարան, Էդ.Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Հր.Աճառյանի անվան լեզվի
ինստիտուտ, Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան) բառը այս ձևով բացակայում է: Էդ.Աղայանի «Արդի հայերենի բացատրական բառարանում» հանդիպում է արխային բառը՝ (գվռ.) (իմա՝ գավառական – Ա.Պ.) [1, 133] նշումով:
7 Էդ.Աղայանը «Արդի հայերենի բացատրական բառարանում» այս բառի գործածությունը մերժելի է համարում և առաջարկում գրական դատարկուն ձևը [1, 270], Հր.Աճառյանի անվան լեզվի
ինստիտուտի «Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարանում» բառն ընդգրկված է
(բրբ.) (իմա՝ բարբառային – Ա.Պ.) նշումով [3, 461], իսկ Ստ.Մալխասյանցի «Հայերէն բացատրական բառարանում» ընդհանրապես չի հիշատակվում:
8 Տվյալ ածականը գցել բայի հետ առանց հոդի կապակցություն չի կազմում:
9 Նշված կաղապարով մեզ հանդիպած եզակի կառույց է:
5
6
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Պողոսյան Ալբերտ
մասին ոչ բարով մորաքրոջ ամուսինը ասում էր, թե փոխս են գցել ծննդատանը.... (ՎՍՁԵՏՑՎ – 99):
Երբեմն գցել բայի հետ կապակցություն է կազմում վերլուծական բարդությունը 10: Այսպես՝ գույն-մույնը գցել, հակալ-հակալը գցել, հարայ-հրոցը գցել,
ձեռ-մեռ գցել, ռանգ-մռանգը գցել: Օրինակ՝ Այ թե ինչու գույն-մույնդ գցել ես
(ՀՄԱԶՀ3 – 547): Հավերիս հակալ-հակալն ա գցել, ձվաները գտնում չեմ… (ՍՍԿ
– 7): Մենակ որ գնաս` կկծեն, բայց մենք խմբովի ենք իջնում, հարայ-հրոցը
գցում ենք` փախչում են (ՄԳԱ – 18): Ասա` հարևաններ ենք, համեցեք, նստեք…
մեկ, երկու, ձեռ-մեռ գցիր (ԶԽՈԷՄԱ – 381): Ռանգ-մռանգդ հենց գցեցիր, շշկլվեցիր, կասես մարդ էիր սպանել (ՄԴԿ – 154):
Առանձին կառույցներ հանդիպում են և՛ դրական, և՛ ժխտական կիրառություններով: Այսպես՝ խոսք գցել և խոսք չգցել, փոր գցել և փոր չգցել, գլխի գցել և
գլխի չգցել, աչքից գցել և աչքից չգցել, գործից գցել և գործից չգցել և այլն:
Օրինակ՝ Հենց որ մոտենանք, ես խոսք կգցեմ, իսկ դու կբռնես ձիերի սանձերը…. (ՍԽՄՍ – 294): և՝ …Կադրերի բաժնում ասացին, որ բժշկական ինստիտուտի այդ տարվա շրջանավարտների 95 տոկոսը ուղարկվում է շրջան, թող
Ստեփան Եսայանը իզուր խոսք չգցի, տեղ չկա (ԶԽՈԷՄԱ – 65): Կամ՝ Ուզում է
իմ բարի այցի պահին ինձ գցել մեծ շահի աչքից…. (ՍԱՃՀ – 165): և՝ Ասենք մեզ
համար միևնույն է, թե տանտիրուհու աչքը ում վրա է, միայն թե նա մեզ աչքից
չգցի և լավ պահի (ՀՄԱԶՀ3 – 94):
Գցել բայը գործուն է նաև բարբառներում: Այսպես՝ ականջբռնուկ գցել,

արխեին գցել, դադարգյուն գցել, զռռոցը գցել, խեչհամբուր գցել, խոնչա գցել,
ղալմաղալ գցել, մասխարա գցել, յախու գցել, վլվլոցը գցել, թոփ գցել և այլն:

Օրինակ՝ Տանը, մինչև հայրս լսում էր մեր հյուրերին, այդ օրվա տեսած հրաշք
քարանձավների մասին, մայրս խոնչա գցեց (ՅԱՄՀ1 – 318): Է՛յ, ի՞նչ է, ի՞նչ ես
ղալմաղալ գցել, չես թողնում քնենք.... (ԱԵ – 383): Քեռակին Սաթոն յախու գցեց,
բայց վիճակը ծանր է (ՀՄԱԶՀ3 – 588): – Ներողություն... — ասաց Մազութի
Համոն — դրանք... թոփ քցել... գիտե՞ն... (ԵՉԸԵ – 390):
Խիստ հազվադեպ նշված և մեկ այլ բայերով կազմվում են զուգաբայական կապակցություններ: Այսպես` Իսկ մենք՝ ավագ եղբայրս՝ Լևոնը և ես, նստած գցումբռնում էինք՝ գյուղո՞ւմ էր լավ, թե՞ այստեղ (ՊԱՍ – 145): Տերը կարկամեց, մտքում
գցեց-բռնեց11, որ երբ սրանց եզ էինք անում, անուն էինք տալիս.... (ԱՂՊ – 171):
Բ. Եռաբաղադրիչ դարձվածային միավորներ: Քանակական առումով
սրանք երկբաղադրիչ կապակցություններից զգալիորեն քիչ են հանդիպում:
Այսպիսի կառույցներում գցել բայը կարող է կապակցվել հետևյալ կառույցների
հետ՝
1. ուղղական հոլովով գոյական+ուղղական հոլովով գոյական: Այսպես՝ ....
Նման արտահայտությունները հիմնականում հատուկ են առօրյա-խոսակցական ոճին և
բարբառներին:
11 Նմանատիպ այլ կառույցի չենք հանդիպել:
10
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Գցել բայի դարձվածակազմական հնարավորությունները….
դատարանի անդամների բերանը ոսկոր գցեցիր, քեզ էլ օգուտ չբերեց.... (ԱԵ –
271): Մի երկու յուղոտ պատառ գցել նրա բերանը.... (ՍԽՄՍ – 560): ....դու քո
խելոք գլուխը կրակը կգցես (ՄԴԿ – 158):
2. Ուղղական հոլովով գոյական + տրական հոլովով գոյական: Այսպես՝ Ելք
կարծես թե չկար, երևի ձեռքը գցել է փրփուրին.... (ՊԱՍ – 55): Կործանվողը,
անճարը ձեռքն օձին էլ է գցում (ՍԽՄՍ – 678):
3. Ուղղական հոլովով գոյական + բացառական հոլովով գոյական: Այսպես՝
….Եղսա-բիբիին միշտ սիրել է, երբեք կոպիտ խոսքով չի վիրավորել, բայց նաև
առիթը ձեռքից չի գցել սրա-նրա ետևից նայելու (ԼՀՀ – 145): Արի քարը փեշիցդ
գցի, աղջկադ տուր լիազոր Նազարին (ՀՄԱԶՀ1 – 53):
4. Տրական հոլովով գոյական+ուղղական հոլովով գոյական: Այսպես՝
Աղջկադ բախտին քար մի գցի (ՀՄԱԶՀ1 – 53): ….ընկերների հետ նա մի
գիշերում չորս հարյուրի գլխին քար է գցում (ՀՄԵ2 – 37):
5. Գոյական + ածական: Այսպես՝ ....գրկիս մեջ բուքսավատ ա անում, բուքսավատ ու ականջը կախ գցում (ԼՋՎ – 89): –....մոռացիր էդ դատարկ բաները, գլուխդ քաշ գցի, հախըդ կստանաս.... (ԱԵ – 361): Մարմնեղ Զավենը ծանր
էր շարժվում և հաճախ էր խնդրում, որ Գարեգին սրբազանը ոտը մի քիչ կախ
գցի (ԲՈՒՍ – 251): Աստվա՜ծ, դո՛ւ թուրքի սիրտը կարոտ գցես, որ եկած ճանապարհով ետ դառնա իր տունը, իր աշխարհը (ՍԽՄՍ – 576):
6. Գոյական + բայ: Այսպես՝ ....հմի բոլորիդ թան ծամելուց կգցեմ, շուն շան
որդիք, հանցագործ եք գտել, հա՞.... (ՆՇՏՇ – 22):
7. Գոյական + մակբայ: Այսպես՝ Ղոջա, է՞շ ես, – ի՞նչ զռոցդ վեր ես գցել
(ՅԱՄՀ2 – 211): …. դու էլ ջանդ քարեքար ես գցել էս օրվա համար…. (ՄԴԿ – 69):
Կինը քայլում էր առանց առաջը նայելու, ինքնաբերաբար ոտքերն առաջ գցելով
(ԶԴԱՎ – 400):
8. Մակբայ + գոյական: Այսպես՝ Նախագահ Հարութն ու դրա հայրը մարդ
են գցում մեջը…. (ՎԱԵ4 – 119): – Բան գցիր վրադ` կմրսես, – զգուշացնում է
որդուն (ՄԳԲ – 59):
9. Կապական կառույց (կապվող բառ + կապ): Նման կառույցները ձևավորվում են ետև, հետև, մեջ, դուրս, տակ և այլ կապերով: Այսպես՝ Կյանքի հարց է,
ես ինչպե՞ս կարող եմ ականջի ետև գցել (ԱԵ1 – 481): Աներոջ ծաղրը Սմբատն
ականջի հետևը գցեց (ԶԽՎՄ – 264): ….մի արանքում կեսուրը խոսքի մեջ գցեց,
թե անելիքը ո՞րն է լինելու…. (ԶԽԱՈՒԶ – 114): Հիմա նրանց տիրապետող զգացումը նեղանալն է, կմտածեն` իրենց հաշվից դուրս են գցել (ՎՍՁԵՏՑՎ – 4):
Չգնա՞մ գցեմ ոտքերիս տակ... (ՄԳԲ – 63): ....ինքը քացու տակ գցի, բզիկ-բզիկ
անի ու քրքրի խաբար բերողին... (ՆՇՏՇ – 21):
Շարահյուսական տեսանկյունից եռաբաղադրիչ դարձվածքները կարելի է
բաժանել հետևյալ խմբերի 12:

12
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1. կապակցություններ, որոնցում գցել բայը կապակցվում է իրեն ստորադաս բաղադրիչների հետ 13. այսպես` ….ընկերների հետ նա մի գիշերում չորս
հարյուրի գլխին քար է գցում (ՀՄԵ2 – 37): Ամեն ինչ կա, շնորհակալ եմ, որ
խոսքս գետին չգցեցիր (ՀՄԱԶՀ2 – 240): ….Մանուկին հասկացրել էր ձայնը
փորը գցի, եթե չի ձանձրացել գլխից (ԶԴԱՎ – 32):
2. Կառույցներ, որոնցում գցել բային ստորադասվող բաղադրիչն ունենում
է իրեն ստորադասվող մեկ այլ անդամ: Այսպես` ….այդ աշխատավոր, չարքաշ
մարդը նրան շան օրը կգցեր (ԶԽԱՏԾԲ – 64): Թաքունն ափաշկարա են արել,
աշխարհի բերանը գցել.... (ՍԽՄՍ – 135):
Գ. Բազմաբաղադրիչ դարձվածային միավորներ: Ժամանակակից հայերենում անհամեմատ սակավ քանակությամբ հանդիպում են նաև վերոնշյալ բայով կազմված բազմաբաղադրիչ կապակցություններ: Մեզ հանդիպել են մոտ
մեկուկես տասնյակ քառաբաղադրիչ կառույցներ: Այսպես՝ անունը տալ՝

սուփրեն գցել, արյան ծովի մեջ գցել, բախտի վրա քար գցել, բերանը մի բան
գցել, գիշերը իրա յորղանը գցել, շան բերանը ոսկոր գցել և այլն: Օրինակ՝ Ինչի՞
բռնեցիր ու նրա բախտի վրա քար գցեցիր (ԲՈՒՍ – 387): ….գիշերը իրա
յորղանը քցեց ամենի վրա էլ…. (ՊՊ1 – 68): Ինտերվենտները կոմունարներին
կխեղդեն, կգցեն արյան ծովի մեջ (ԼՀՀ – 174):

Հինգ և ավելի բաղադրիչներով կառույցները հատուկենտ են: Այսպես՝
խոսքը սար ու ձոր գցել, մի բուռ հող վրան գցել, մի կրակոցով երկու որս գցել:
Օրինակ՝ Գիգին ինքն էլ էր զգում դա, աչքերը խոնարհում էր նրանց հայացքի
առաջ, խոսքը սար ու ձոր էր գցում, արդարանում…. (ԶԽՋՄ – 86): ….մեկն էլ չի
լինի, որ մի բուռ հող գցի վրան (ՍԽՄՍ – 619): Խանը օգտագործել է ուզում իմ
բացակայությունը և մի կրակոցով երկու որս է ուզում գցել (ՍԱՃՀ – 165):
Բազմաբաղադրիչ կառույցների թվում երբեմն հանդիպում են այնպիսիները, որոնցում գցել բայը հիմնական բաղադրիչի դեր չի կատարում: Սրանք հիմնականում եռաբաղադրիչ դարձվածային միավորների ծավալումով կազմված
կապակցություններ են: Այսպես՝ ասեղ գցելու տեղ չլինել / ասեղ գցելու տեղ
չկա, մի բերան գցելու չափ: Օրինակ՝ Ցերեկը պալատի սենյակներում, սրահներում ու միջանցքներում ասեղ գցելու տեղ չէր լինում (ՍԽՄՍ – 724): Առավոտ
կանուխ լոսը չճողճողնած` Վարագա դռան կսպասենք, ասեղ գցելու տեղ չկա
(ԶԴԱՎ – 84): Հայտնի չէր` ինչ բան է ավելցուկ, այդ ե՞րբ է գյուղացու տանը գոնե
մի բերան գցելու չափ բան ավելացել (ԶԽՄ – 182):
Ժամանակակից հայերենի դարձվածակազմության մեջ գցել բայը գործուն է
և՛ գրական լեզվում, և՛ բարբառներում: Նրանով մեր օրերում ևս կապակցություններ են ստեղծվում: Կազմությունները և՛ երկանդամ են, և՛ եռանդամ,
ավելի սակավ՝ բազմանդամ:

Կապակցության բաղադրիչներից մեկը գցել բայի հետ լինում է համադաս, իսկ մյուսը`
ստորադաս հարաբերության մեջ:
13
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Գցել բայի դարձվածակազմական հնարավորությունները….
Գրականություն
1. Աղայան Էդ., Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Ա-Ձ, Երևան,
1976, 932 էջ:
2. Բեդիրյան Պ.Ս., Ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանություն,
Երևան, 1973, 262 էջ:
3. Հր.Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ, Ժամանակակից հայոց լեզվի
բացատրական բառարան, հատոր 1, Ա-Ե, Երևան, 1969, 615 էջ:
4. Մալխասյանց Ստ., Հայերէն բացատրական բառարան, հատոր 1, Ա-Ե,
Երևան, 1944, 632 էւ:
5. Սուքիասյան Ա.Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու (Հնչյունաբանություն,
բառագիտություն, բառակազմություն), Երևան, 1999, 352 էջ:
6. Սուքիասյան Ա.Մ., Գալստյան Ս.Ա., Հայոց լեզվի դարձվածաբանական
բառարան, Երևան, 1975, 634 էջ:
Աղբյուրների և դրանց համառոտագրությունների ցանկ
1. Ալեքսանդր Շիրվանզադե, Երկեր 5 հատորով, հատոր 2, Երևան, 1986 –
ՇԵ2:
2. Աղավնի, Երկեր երկու հատորով, հատոր 1, Երևան, 1981 – ԱԵ1:
3. Ատրպետ, Երկեր, Երևան, 1964 – ԱԵ:
4. Արտաշես Ղահրիյան, Պատրանք, Երևան, 1983 – ԱՂՊ:
5. Բագրատ Այվազյանց, Աշոտ Երկաթ, Անիի կործանումը, Երևան, 1964 –
ԲԱԱԵԱԿ:
6. Բագրատ Ուլուբաբյան, Սարդարապատ, Երևան, 1988 – ԲՈՒՍ:
7. Դերենիկ Դեմիրճյան, Վարդանանք, Երկու գրքով, Գիրք առաջին, Երևան,
1968 – ԴԴՎ1:
8. Եղիշե Չարենց, Ընտիր երկեր, Երևան, 1955 – ԵՉԸԵ:
9. Զարզանդ Դարյան, Արծիվ Վասպուրականի, Երևան, 1965 – ԶԴԱՎ:
10. Զորայր Խալափյան, Այսպիսի տխուր և ծիծաղելի բաներ, Երևան, 1988 –
ԶԽԱՏԾԲ:
11. Զորայր Խալափյան, Ասպետն ու զինակիրը, Երևան, 2003 – ԶԽԱՈՒԶ:
12. Զորայր Խալափյան, Եվ վերադարձնելով ձեր դիմանկարը, Երևան, 1978 –
ԶԽԵՎՁԴ:
13. Զորայր Խալափյան, Ջերմանց մխիթարություն, Երևան, 1979 – ԶԽՋՄ:
14. Զորայր Խալափյան, Միջնաշեն, Երևան, 1991 – ԶԽՄ:
15. Զորայր Խալափյան, Որտե՞ղ էիր, մարդ աստծո, Երևան, 1983 –
ԶԽՈԷՄԱ:
16. Զորայր Խալափյան, Ջերմանց մխիթարություն, Երևան, 1979 – ԶԽՋՄ:
17. Զորայր Խալափյան, Վասիլ Մեծ, հայ կայսր Բյուզանդիայի կամ
կճուճների թագավորը, Երևան, 1995 – ԶԽՎՄ:
18. Լևոն Հուրունց, Հայրեր, Երևան, 1970 – ԼՀՀ:
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19. Լևոն Ջավախյան, Վերնիսաժ, Երևան, 2014 – ԼՋՎ:
20. Հարություն Մկրտչյան, Անհայտ զինվորի հիշատակարանը, գիրք
առաջին, Երևան, 1969 – ՀՄԱԶՀ1:
21. Հարություն Մկրտչյան, Անհայտ զինվորի հիշատակարանը, գիրք
երկրորդ, Երևան, 1973 – ՀՄԱԶՀ2:
22. Հրանտ Մաթևոսյան, Երկեր 2 հատորով, հատոր երկրորդ, Երևան, 1985 –
ՀՄԵ2:
23. Մաթևոս Դարբինյան, Կիկոսը, Երևան, 1983 – ՄԴԿ:
24. Մկրտիչ Սարգսյան, Խաղաղություն պատերազմից առաջ, Երևան, 1981 –
ՄՍԽՊԱ:
25. Մուշեղ Գալշոյան, Ագռավաքար, Երևան, 1991 – ՄԳԱ:
26. Մուշեղ Գալշոյան, Բովտուն, Երևան, 1982 – ՄԳԲ:
27. Յուրի Աբգարյան, Մշտարթուն հուշեր, Երկու հատորով, հատոր
առաջին, Վանաձոր, 2014 – ՅԱՄՀ1:
28. Յուրի Աբգարյան, Մշտարթուն հուշեր, Երկու հատորով, հատոր
երկրորդ, գիրք առաջին, Վանաձոր, 2015 – ՅԱՄՀ2:
29. Նար-Դոս, Երկերի ժողովածու 4 հատորով, հատոր 3, Երևան, 1990 –
ՆԴԵ3:
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33. Սաղաթել Հարությունյան, Թևեր, Երևան, 1982 – ՍՀԹ:
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ФРАЗЕОГЕНЕРИРУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГЛАГОЛА БРОСИТЬ
В СОВРЕМЕННОМ АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Погосян Альберт

Резюме

Ключевые слова: фразеологическое сочетание, фразеологическая единица,
фразеологизм, фразеологический вариант, основной компонент, второстепенный
компонент

В статье рассматриваются фразеологические единицы, образованные с
помощью глагола бросить в современном армянском языке. Эти фразеологизмы
классифицируются на две группы: 1) структуры, в которых глагол бросить
выступает как основной компонент сочетания, 2) структуры, в которых
вышеуказанный глагол является второстепенным компонентом.
По отдельности были изучены двучленные, трехчленные и многочленные
фразеологические единицы. Произведена двучленная и трехчленная структурная классификация. Трехчленные фразеологические единицы рассмотрены
также с синтаксической точки зрения. В структуре многочленных фразеологизмов были выделены сочетания с четырьмя, пятью и более единицами.
В статье выделяются также диалектные фразеологические структуры.
Указывается примерно пятьдесят сочетаний, которые отсутствуют в
армянских фразеологических словарях, такие как: ականջբռնուկ գցել –
‘подслушивать’, букв.: ‘бросить схваченное ухо’; բիծ գցել – ‘запятнать’, букв.:
‘бросить пятно’; զռռոցը գցել – ‘заставить реветь’, букв.: ‘бросить в рев’; շուշա
գցել – ‘изменять [жене]’, букв.: ‘бросить стекло’; որդը գցել – ‘разжечь
любопытство’, букв.: ‘бросить червяка’; ցավ գցել – ‘ругать’, букв.: ‘бросить боль’;
վզին գցել – ‘заставить выполнить что-то’, букв.: ‘бросить на шею’ քոլ գցել –
‘зарасти’, букв.: ‘бросить растительность’; հակալ-հակալ գցել – ‘пытаться
схватить кого-то’, букв.: ‘бросить команду [собаке]’; ռանգ-մռանգը գցել –
‘побледнеть’, букв.: ‘бросить цвет-перецвет’ и т.д.
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PHRASE-FORMATION POSSIBILITIES
OF THE VERB “THROW” IN MODERN ARMENIAN

Poghosyan Albert

Summary

Key words: phraseological combinations, phraseological
phraseological variation, main component, secondary component

units,

phrase,

The article deals with phraseological units formed with the help of the verb
“throw” in the modern Armenian. These phraseological units are divided into two
groups: 1) structures, where the verb “throw” stands as the main component of the
combination, 2) structures, where the above-mentioned verb is the secondary
component.
Separately, phraseological units consisting of two, three or more elements are
studied. Two-element and three-element structural classification is produced. Threeelement phraseological units are also considered from the syntactic point of view.
Combinations with four, five or more elements are distinguishes in the structure of
phraseological units.
Dialectal phraseological structures are also highlighted in this article.
Approximately fifty combinations are indicated, which are absent in the
Armenian phraseological dictionaries, such as: ականջբռնուկ գցել – “eavesdrop”,
word for word: “throw a grabbed ear”; բիծ գցել – “tarnish”, word for word: “throw a
spot”; զռռոցը գցել – “make roar”, word for word: “throw a roar”; շուշա գցել – “be
unfaithful to one’s wif”, word for word: “throw the glass”; որդը գցել – “kindle
curiosity”, word for word: “throw a worm”; ցավ գցել – “to scold”, word for word:
“throw pain”; վզին գցել – “force to do something”, word for word: “throw on the
neck”; քոլ գցել – “overgrow”, word for word: “throw vegetation”; հակալ-հակալ
գցել – “try to grab someone”, word for word: “throw a command /to a dog/ ”; ռանգմռանգը գցել – “turn pale”, word for word: “throw color-recolor” and so on.
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Ուղղակի մեջբերվող խոսքով կապակցության տեղը….

ՈՒՂՂԱԿԻ ՄԵՋԲԵՐՎՈՂ ԽՈՍՔՈՎ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԸ
ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
Սանթոյան Արեն
Հանգուցային բառեր. գլխավոր և երկրորդական նախադասություններ,
բարդ նախադասություն, հեղինակային խոսք, ստորադասական շաղկապ,
սրորադասական հնչերանգ
Ուղղակի մեջբերվող խոսքը՝ որպես շարահյուսական կառույց, հայ լեզվաբանները տարբեր կերպ են բնորոշել ու գնահատել: Գրեթե բոլոր աշխատություններում այն ուսումնասիրվում է առանձին, իբրև ուրույն, ինքնատիպ կառույց, բայց ոչ իբրև սովորական բարդ ստորադասական նախադասություն և ոչ
էլ իբրև սովորական բարդ համադասական:
Լեզվաբանների մի խումբ 1 գտնում է, որ ուղղակի մեջբերվող խոսքը քերականորեն կապվում է հեղինակային խոսքին, վերջինիս նկատմամբ ունի ստորադասական հարաբերություն (հեղինակային խոսքը (նախադասությունը) համարվում է բարդ ստորադասական կառույցի գլխավոր նախադասություն, իսկ
մեջբերվող խոսքը՝ երկրորդական նախադասություն): Այդ հարաբերությունը
հիմնականում ուղիղխնդրային է, բայց կարող է լինել ենթակայական, որոշչային և բացահայտչային:
«Ուղիղ մեջբերվող նախադասությամբ կապակցությունը,– գրում է Ս. Աբրահամյանը,– ինքնատիպ բարդ ստորադասական նախադասություն է, որի մեջ
մեջբերվող նախադասությունը ստորադասական հարաբերության մեջ է
գտնվում հեղինակային նախադասության հետ» 2: Ըստ նրա՝ այդ հարաբերությունը պակաս սերտ է, քան սովորական բարդ ստորադասական նախադասության մեջ է լինում, և դա այն է, որ, ի տարբերություն սովորական բարդ ստորադասական նախադասության՝ 1) ուղղակի մեջբերվող նախադասությունը կառուցվածքային տեսանկյունից ունի որոշակի ամբողջականություն, 2) ուղղակի
մեջբերվող խոսքի և հեղինակային խոսքի միջև դադարն ավելի է, քան սովորական գերադաս և ստորադաս նախադասությունների միջև, 3) ուղղակի մեջբերվող և հեղինակային խոսքերի միջև չկան բայական ժամանակների համապատասխանություններ: Այս ամենով հանդերձ՝ ուղղակի մեջբերվող խոսքը հեղի-

Տե՛ս Մ. Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Ե., 1965, էջ 606 (….բառացի…. մեջ է բերվում իբրև
խնդիր): Ս. Աբրահամյան, Հայոց լեզու. Շարահյուսություն, Ե., 2004, էջ 214: Ա. Պապոյան, Խ. Բադիկյան, Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսություն, ուսումնական ձեռնարկ, Ե., 2003, էջ 49
(…. քերականորեն կապված է հեղինակային նախադասությունը…. բաղադրիչների
ստորադասական հարաբերությամբ):
2 Ս. Աբրահամյան, նշվ. աշխ., նույն տեղում:
1
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նակայինի նկատմամբ ինքնուրույն և անկախ չէ, այլ լրացնում է նրա միտքը և
քերականական կախման մեջ է նրանից:
Այս հարաբերությունը, ինչպես ասացինք, գերազանցապես ուղիղխնդրային է, բայց կարող է լինել նաև ենթակայական (օրինակ՝ Պաշտոնապես
հաղորդվել է. «Առաջիկա օրերին եղանակը կտրուկ ցրտելու է»), ինչպես նաև
մեջբերվող նախադասությունը իր շարահյուսական նշանակությամբ կարող է
հարել բացահայտիչ, երբեմն էլ որոշիչ ստորադասական նախադասություններին (օրինակ՝ Մի օր, 1892 թվին ցույց տվի մի ոտանավոր. «Ծաղիկ էի
նորաբողբոջ Սարի լանջում, երկնի տակ») 3:
Լեզվաբանների մի այլ խումբ 4 գտնում է, որ ուղղակի մեջբերվող խոսքն անկախ նախադասություն է և հեղինակային խոսքի նախադասության նկատմամբ
քերականական կախման մեջ չէ 5: «Ուղղակի խոսքը անկախ նախադասություն
է, այն կապված չէ հեղինակի խոսքի հետ ոչ համադասությամբ, ոչ ստորադասությամբ, այլ կապված է կապակցության հստակ եղանակով՝ ա) իմաստով,
որին նպաստում են հեղինակային խոսքում օգտագործված ասացական
բայերը, բ) հնչերանգով, որն արտահայտվում է հեղինակային խոսքի վերջում
ձայնի տոնի այնպիսի իջեցմամբ, որ ենթադրում է ուղղակի խոսքի մեջբերում» 6:
Ուղղակի խոսքի՝ երկրորդական (ստորադասական) նախադասություն լինելու մասին է վկայում այն հանգամանքը, որ ուղղակի խոսքը հարց է ստանում, պատասխանում է հարցի, հատկապես ի՞նչ, երբեմն՝ ո՞ր: Ինչպես՝ –
Գնանք,– ասում է,– ներս գնանք (ՎԹ, 487): Այս նախադասության մեջ գնանք,
ներս գնանք նախադասությունները ասում է ասացական բայի պահանջով պատասխանում են ի՞նչ հարցին:
Ու սրանով կարծես սպառվում են հօգուտ ուղղակի խոսք երկրորդականի
բերվող փաստարկները:
Քննարկենք մի քանի դրույթներ, որոնք վկայում են, որ ուղղակի խոսքը
երկրորդական (ստորադասական) նախադասություն չէ:
Տե՛ս նույն տեղում:
Տե՛ս Հ. Պետրոսյան, Հայերենագիտական բառարան, Ե., 1987, էջ 603: Վ. Առաքելյան, Հայերենի շարահյուսություն, հ. Բ, Ե., 1964, էջ 387 (ուղղակի խոսքը պատումի մեջ է մտնում իբրև անկախ նախադասություն կամ նախադասությունների անկախ համադրություն): Լ. Փարեմուզյան,
Մեջբերվող խոսքը ժամանակակից հայերենում, Ե., 1995, էջ 68 (….հեղինակային խոսքի և ուղղակի լրացական հարաբերությունը միայն տրամաբանական է): Գ. Գարեգինյան, Ժամանակակից
հայոց լեզու: Բարդ նախադասություն, Ե., 1991, էջ 381:
5 Գրեթե բոլորն էլ համակարծիք են, որ ծավալը ուղղակի խոսքի ձևակազմական հատկանիշ
չէ. այն կարող է լինել պարզ (երկկազմ, միակազմ), բարդ (համադասական, ստորադասական),
բազմաբարդ: Տե՛ս Վ. Առաքելյան, նշվ. աշխ., էջ 387: Հ. Պետրոսյան, նշվ. աշխ., էջ 603: Ա. Պապոյան, Խ. Բադիկյան, նշվ. աշխ., էջ 434:
6 Գ. Գարեգինյան, նույն տեղում:
3
4
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Ուղղակի մեջբերվող խոսքով կապակցության տեղը….
1. Հարցը, ինչ խոսք, նախադասության անդամի կամ երկրորդական նախադասության շարահյուսական պաշտոնը որոշելու կարևոր, բայց ոչ այնքան
արդյունավետ միջոց է, քանի որ ունի որոշ «խոցելի» կողմեր: Նախ՝ նույն
հարցին կարող են պատասխանել նախադասության տարբեր անդամներ, ու
նման դեպքերում անհրաժեշտություն է առաջանում դրանք իրարից լրացուցիչ
միջոցներով տարբերակելու: Այսպես՝ ի՞նչ(եր) հարցին կարող են պատասխանել և՛ ենթական, և՛ ուղիղ խնդիրը, և՛ որոշիչը (ի՞նչ գույնի է): Կամ՝ ինչ(եր)ի՞ց
հարցին կարող են պատասխանել մասնական ենթական և ուղիղ խնդիրը, ներգործող և անջատման անուղղակի խնդիրները, հիմունքի, պատճառի պարագաները և այլն: Երկրորդ՝ հարցադրումը կարող է լինել կեղծ, թվացյալ,
այսինքն՝ թվում է, թե բառը պատասխանում է հարցի, բայց իրականում տվյալ
բառը նախադասության անդամ չէ: Այդպիսիք են, օրինակ, չեզոք սեռի դառնալ,
թվալ, երևալ (և նման) բայերի հետ հանդես եկող ստորոգելիները, որոնք շփոթվում են ուղիղ խնդրի հետ հենց միայն այն պատճառով, որ ասես պատասխանում են ի՞նչ հարցին: Հմմտ. դարձավ բժիշկ, մարդ է թվում (ի՞նչ դարձավ, ի՞նչ է
թվում): Երրորդ՝ նախադասության անդամը կարող է ընդհանրապես որևէ
հարցի չպատասխանել: Այդպիսին է բացահայտիչը, որը սեփական հարց չունի
և որոշվում է կա՛մ շարադասությամբ, կա՛մ էլ կառուցվածքային ու իմաստային
ինչ-ինչ հատկանիշներով 7: Չորրորդ՝ երկրորդական նախադասությունը նույնպես որևէ հարցի կարող է չպատասխանել, քանի որ չունի իր համարժեքը
պարզ նախադասության մեջ: Այդպիսին է հարակցական նշանակությամբ ամբողջ գլխավորին լրացնող երկրորդական նախադասությունը, որի լրացական
կապը գլխավորի հետ հենց քերականական է և ոչ թե միայն իմաստային8:
2. Ուղղակի խոսքը հեղինակային խոսքին կապակցվում է միայն շարահարությամբ, առանց շաղկապի: Իհարկե, երկրորդականը գլխավորին կարող է
կապակցվել շարահարությամբ, բայց ցանկացած նման կառույցում ստորադա7 Ի դեպ, հենց սխալ հարցադրումն է պատճառը, որ Արշակ թագավորը կապակցության մեջ
Արշակ -ը համարվում է որոշիչ: Մինչդեռ իրականում ունենք բացահայտիչ-բացահայտյալ կա-

պակցություն, քանի որ և՛ Արշակը, և՛ թագավորը նույն դենոտատի լեզվական տարբեր նշանակումներն են, մի բան, որ հենց բացահայտչի էությունն է: Նախադաս նմանատիպ բացահայտչի
մասին տե՛ս, օրինակ, Գ. Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Ե.,
1974, էջ 558: Ա. Այտընյան, Քննական քերականություն աշխարհաբար կամ արդի հայերեն լեզվի,
Ե., 1987, էջ 144:
8 Հետևանքի պարագան, որը նույնպես նշվում է պարզ նախադասության անդամներին շարահյուսորեն ոչ հարաբերակից երկրորդականների շարքում, պարզ նախադասության մեջ կա, ինչպես՝ Ձին ծառս ելավ՝ ընկնելով փոսը (Տե՛ս մեր «Արդի հայերենի կետադրության համակարգը»,
Ե., 2004, էջ 71): Բայց սա էլ հատկապես ստորադասական նախադասությա՛նը չէ համարժեք,
քանի որ բարդ նախադասությամբ շարահյուսական հոմանիշը ոչ թե ստորադասական, այլ համադասկան նախադասություն է. հմմտ. Ձին ծառս ելավ և ընկավ փոսը:
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Սանթոյան Արեն
սական շաղկապը պարտադիր վերականգնվում է, շարահարական կապակցությունը վերածվում է զոդվածականի: Ստորադասական շաղկապները մտնում
են ստորադաս բաղադրիչի կազմի մեջ և տեղափոխության հնարավորության
դեպքում նրա հետ գրավում նոր դիրք: Նրանք չեն կարող չեզոք դիրք գրավել
բաղադրիչների միջև, քանի որ նրանց առկայությամբ է, որ կապվող նախադասությունը ստորադաս, լրացական վիճակի մեջ է ընկնում և ստանում համապատասխան քերականական իմաստ 9:
Մինչդեռ ուղղակի մեջբերվող և հեղինակային խոսքերի միջև ստորադասական շաղկապի վերականգնում հնարավոր չէ: Այս փաստը խիստ կարևոր է,
սա էական յուրահատկություն է, որը վկայում է ուղղակի խոսքով կապակցությունների՝ ոչ ստորադասական լինելու մասին 10:
3. Բարդ ստորադասական նախադասություններում հնարավոր է ստորադաս բաղադրիչի միջադասումը գերադասի (գլխավորի) կազմում, բայց գերադասի շարադասումը ստորադասի կազմում՝ ոչ: Մինչդեռ հեղինակային խոսքը
(նախադասությունը), որը գնահատվում է որպես գերադաս նախադասություն,
կարող է միջադասվել ուղղակի խոսքի կազմում, ինչպես՝ «Բժիշկ,– ասաց
կինը,– ամուսինս ծանր հիվանդ է»: Ավելին՝ ուղղակի խոսքը մի քանի անգամ
կարող է ընդմիջվել հեղինակային խոսքով, օրինակ՝ «Ուշ կգամ,– ասաց Լևոնը,–

տե՛ս, հա, կքնես, չնստես, ինչպես անցած անգամ,– ու դուրս եկավ սենյակից»:
Առհասարակ, եթե գլխավոր նախադասությունը շարադասվում է երկրորդականի կազմում, այն այլևս չի գիտակցվում որպես գլխավոր նախադասություն, այլ բնութագրվում է որպես միջանկյալ նախադասություն (բարդ նախադասությունն էլ, բնականաբար, վերածվում է պարզի). հմմտ. Ասում են՝ հացը
թանկանալու է: -Հացը, ասում են, թանկանալու է:
Մինչդեռ դժվար թե գտնվի մեկը, որ վերոբերյալ օրինակների ասաց կինը,
ասաց Լևոնը, հետո դռան մոտ շրջվեց ու ժպտաց նախադասությունները համարի միջանկյալ նախադասություններ:
Նկատենք նաև, որ հեղինակային խոսքը կարող է միջադասվել թե՛ բարդ
Տե՛ս Գ. Գարեգինյան, նշվ. աշխ., էջ 18-19:
Երբեմն հեղինակային խոսքի ասացական բայով արտահայտված ստորոգյալը (հաճախ էլ
ենթական) զեղչվում է, և դրա (դրանց) փոխարեն գործածվում է թե բառը: Օրինակ՝ Մի իրիկուն էլ
Բադին թե՝ – Հաթումի աղջիկ, լսե՞լ ես (ԱԲ, 1, 26): Ասի՝ տղերք: Թե՝ ինչ է: Թե՝ բա էս ի՞նչ է: Ասի՝
գելեր են (ՀԹ, 81): Թե-ն նման դեպքերում ստորադասական շաղկապ չէ և փոխարինում է
ասացական բային: Թե-ի ստորադասական շաղկապ չլինելը երևում է նրանից, որ թե-ին
փոխարինում է համադասական ու շաղկապը. օրինակ՝ Սերոբը կանգ առավ մի պահ, ականջ
դրեց ու՝ – Իրանք են, ընկեր Դավթյան (ՍԶԵ, V, 93): Թե- ն անուղղակի խոսքի շաղկապն է եղել,
որը ասացական բայի զեղչվելու հետևանքով կորցրել է իր բուն (կապակցական) նշանակությունը
և պարզապես փոխարինում է ասացական բային (Տե՛ս Վ. Առաքելյան, նշվ. աշխ., էջ 393-394):
Ս. Աբրահամյան և այլք, Ժամանակակից հայոց լեզու, Հ. 3, շարահյուսություն, Ե., 1976, էջ 775-776:
9

10
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Ուղղակի մեջբերվող խոսքով կապակցության տեղը….
համադասական (երկու համադասների միջև), թե՛ բարդ ստորադասական (գերադաս և ստորադաս բաղադրիչների միջև) նախադասությունների միջև: Ըստ
որում նաև համադասներից որևէ մեկի, գլխավորի կամ երկրորդականի կազմում: Օրինակ՝ – Ես գիտեի,– ասաց հայրը,– որ դա կուշանա 11: – Երեխան տանը

մենակ է,– ասաց հարևանուհին,– իսկ մայրը գնացել է աշխատանքի:
Այսպիսով՝ մի կողմից՝ հեղինակային խոսքի ազատ շարադասումը ուղղակի խոսքի կազմում, մյուս կողմից՝ շարադասության փոփոխության հետևանքով «գլխավոր» նախադասության (իմա՝ հեղինակային խոսքի) միջանկյալ նախադասություն չդառնալը վկայում են, որ հեղինակային խոսքի և ուղղակի խոսքի միջև ստորադասական հարաբերություն չկա:
4. Բոլոր հեղինակներն էլ նշում են, որ ուղղակի խոսքը անուղղակիի փոխակերպելիս կատարվում են հետևյալ փոփոխությունները. հեղինակի խոսքը
վերածվում է գլխավոր նախադասության, իսկ ուղղակի խոսքը՝ երկրորդական
նախադասության: Եթե ընդունենք, որ ուղղակի մեջբերվող խոսքով կապակցությունը բարդ ստորադասական նախադասություն է ի սկզբանե, ինչպե՞ս կարող
է այն կրկին վերածվել բարդ ստորադասական նախադասության, եթե այն,
կրկնում ենք, «նախորդ կյանքում» արդեն բարդ ստորադասական է: Սա ուղղակի անիմաստ կրկնաբանություն է:
Հասկանալի է, երբ տարաբնույթ փոխակերպումների ժամանակ բարդ նախադասությունը դառնում է պարզ (և հակառակը), ենթական, օրինակ, դառնում
է ուղիղ կամ ներգործող խնդիր, կոչականն, օրինակ, դառնում է ենթակա,
խնդիր կամ բացահայտիչ 12:
5. Հեղինակային խոսքում (գլխավոր նախադասության մեջ) հարաբերյալներ չեն գործածվում: Մինչդեռ հարաբերյալները ոչ միայն բարդ ստորադասական նախադասությունների բնութագրական կողմն են, այլև ենթակա, խնդիր,
որոշիչ երկրորդական նախադասություններում նրանց կիրառությունը ավելի
քան սովորական է:
6. Ուղղակի խոսքի կազմում կարող են լինել վերջակետով տրոհված երկու
և ավելի նախադասություններ կամ պարբերություններ: Նման դեպքերում
ուղղակի մեջբերվող խոսքով կապակցությունը չի բնութագրվի մեկ ավարտաՏե՛ս Գ. Գարեգինյան, նշվ. աշխ., էջ 386:
Նրանք, ովքեր դեռ կարծում են, թե կոչականը նախադասության անդամ չէ, պետք է հաշվի
առնեն, որ նախադասության անդամ չհանդիսացող բառը՝ նախադասության հարակից անդամը,
չի կարող վերածվել նախադասության անդամի: Այլ կերպ ասած՝ կոչականն արդեն նախադասության անդամ է, որ փոխակերպվում է նախադասության անդամի: Եվ հակառակը, նախադասության անդամը, օրինակ՝ գլխավոր անդամը՝ ենթական, չի կարող վերածվել նախադասության հարակից անդամի: Հմմտ. ոչ մի միջանկյալ բառ՝ հարաբերական կամ ձայնարկություն, նախադասության անդամի չի փոխակերպվում:
11
12
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Սանթոյան Արեն
հնչերանգով: Մինչդեռ նախ՝ բարդ նախադասությունը առանձին նախադասությունների սոսկական (մեխանիկական) գումարը չէ և ունի մի կարևոր առանձնահատկություն՝ մեկ ավարտահնչերանգ: Վերջինս ձայնի տոնի այն յուրահատուկ իջեցումն է, որն ակնարկում է մտքի (հաղորդման) ավարտը, և որը գրավոր խոսքում արտահայտվում է վերջակետով 13: Երկրորդ՝ բարդ նախադասության մեջ միավորվելով՝ բաղադրիչ նախադասությունները զրկվում են իմաստային ինքնուրույնությունից, իսկ ուղղակի խոսքը, ինչպես կտեսնենք ստորև,
«զրկվելով» իր «գլխավորից», շարունակում է պահպանել իր ինքնուրույնությունը և ունենում է անկախ կիրառություն: Օրինակ՝ – Եվ պարսից արքային

ասացին. – Ախպեր, ինչ մի պարտադիր է, որ մեր թագավորը հայ լինի: Մեզ մի
պարսիկ թագավոր է պետք՝ որ վախենանք... մեր էս Արտաշը խմում է, ձի է
քշում, մեր կանանց կողքը մշտում է, թագավորը բա էդպե՞ս կլինի (ՀՄ, 362):
Ուղղակի խոսքում կարող է լինել հենց հեղինակի (պատմողի, խոսողի)
կամ ուրիշի ուղղակի խոսքը: Օրինակ՝ Ու Նեսո բիձեն, հիվանդի վրեն նստած,

չիբուխը բերանին շարունակում էր իր պատմությունը: – Մի տարի էս մեր
Աբգարն էլ էսպես մրսել էր: Ղանթափի ծաղիկ բերին չայ շինեցին խմացրին,
պրաշոկ բերին, ջուր արին, տվին իրան, քացախ քսեցին, բան չի դառավ: Ասի՝
տղեք, բերեք ես դրան մի քարաբաղնիս անեմ: Թե՝ դե դու գիտես: Բերի մի թեժ
կրակ արի, Գարան տատի պռունգը կոտրած պղինձը ջուր լցրի վրեն դրի, քար
հավաքեցի ածի շեղջը: Ջուրն եփ էկավ, քարը կարմրեց: Սա թէ՝ վախում եմ:
Ախր նա էլ սրա նման մի լեղապատառ օքմին ա (ՀԹ, 58):
Նույնիսկ կարող են լինել ստեղծագործություններ, որ կառուցվում են, օրինակ, վերհուշի ձևով, ներկայացնում են հերոսի ուղղակի խոսքը՝ լի այլ մեջբերումներով, այլ հերոսներով ու սրանց խոսքով: Այսպիսին է, օրինակ, Շիրվանզադեի «Կրակ» պատմվածքը: Դրամատիկական սեռի երկերն առհասարակ կառուցված են ուրիշի ուղղակի խոսքի սկզբունքով (իմա՝ բարդ ստորադասական
նախադասությունների՞ց) 14: Հետևողական լինելու դեպքում նման հսկայածավալ նախադասությունները, երկերը պիտի համարվեն մեկ բարդ ստորադասական նախադասություն, մի բան, որը, իհարկե, ճիշտ չէ:
7. Ուղղակի և անուղղակի մեջբերվող խոսքերը բառացիորեն կարող են
նույնանալ: Հմմտ. հետևյալ նախադասությունները:
ա) Եղբայրն ասաց. «Փողերը դարակում են»:
բ) Եղբայրն ասաց, որ փողերը դարակում են:
գ) Եղբայրն ասաց՝ փողերը դարակում են:
13
14

Տե՛ս Գ. Գարեգինյան, նշվ. աշխ., էջ 4:
Տե՛ս Ա. Պապոյան, Խ. Բադիկյան, նշվ. աշխ., էջ 440:
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Ուղղակի մեջբերվող խոսքով կապակցության տեղը….
Այս նախադասություններից 2-րդում և 3-րդում կա երկրորդական նախադասություն, քանի որ երկրորդական է այն նախադասությունը, որի կազմում է
ստորադասական շաղկապը (կամ հարաբերական դերանունը), և որը շարահյուսորեն կախված է գլխավորից (ստորադասական շաղկապի վերականգնման մասին արդեն խոսեցինք): Իսկ 1-ին և 3-րդ նախադասությունների
տարբերությունը շաղկապի բացակայությունը չէ սոսկ. 3-րդ նախադասությունը բարդ ստորադասական նախադասություն է և առաջինից գրավոր խոսքում
տարբերվում է կետադրությամբ, իսկ բանավոր խոսքում՝ հնչերանգով. Հնչերանգային դադարը առաջին բաղադրիչ նախադասությունների միջև ավելի մեծ
է, քան 2-րդ և 3-րդ բաղադրիչ նախադասությունների միջև, և հենց դրանով էլ
տարբերվում է բարդ ստորադասական նախադասության հնչերանգից:
8. Ուղղակի խոսքի ձևավորման համար վճռական նշանակություն ունի
հեղինակային խոսքը 15, որը ունի կառուցվածքային իր առանձնահատկությունները.
ա) տրվում է հեղինակի անունը և բ) առկա է ասացական, երբեմն իմացական, մտածական (կամ մերձավոր նշանակությամբ) դիմավոր կամ անդեմ բայ:
Ըստ մի տեսակետի՝ առանց այդ բայերի ուրիշի ուղղակի խոսքը չի կարող
ուղղակի համարվել (օրինակ՝ երկխոսությունները): Ըստ մեկ այլ տեսակետի՝
եթե նույնիսկ հեղինակային խոսքում չկա ասացական բայ, այն ներունակությամբ ընկալվում է, և ուրիշի խոսքը հենց այդ չեղած, բայց սպասելի, աներևույթ
կամ ներունակային բայի լրացումն է 16:
Բայց հեղինակային խոսքի թե՛ առկայության, թե՛ բացակայության դեպքում էլ ուղղակի խոսքը պահպանում է կառուցվածքային որոշ առանձնահատկություններ (ի տարբերություն անուղղակի խոսքի). նրանում էլի՛ կարող են լինել ձայնարկություններ, կոչականներ, իսկ նախադասություններն իրենք կարող են անկախ կիրառություն ունենալ: Օրինակ՝

– Տղե՛ք, սա որ քրտնի ոչ, բան չի դառնալ, եկեք սրան մի քարաբաղնիս
անենք,– ծխի միջից առաջարկեց Նեսո բիձեն:
– Հա, էդ խելքս կտրեց,– հավանություն տվեց մի ուրիշը:
– Դրան էլ ուրիշ ճար չկա,– ձեն տվին էս ու էն կողմից:
– Կիրակո՜ս…
Տե՛ս Վ. Առաքելյան, նշվ. աշխ., էջ 389, 392: Ս. Աբրահամյան և այլք, Ժամանակակից հայոց
լեզու, հ. 3, էջ 770:
16 Տե՛ս Ա. Պապոյան, Խ. Բադիկյան, նշվ. աշխ., էջ 435: Չնայած նախորդող մի հատվածում հեղինակները գրում են. «Ուրիշի ուղղակի խոսք չի գոյանում, եթե հեղինակային նախադասության
մեջ չկա ասացական-հասկացական իմաստով կամ դրան հոմանիշ բայ» (նույն տեղում, էջ 431):
Հակասությունն ակնհայտ է:
15
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– Հը՜՜:
– Ասում ենք քարաբաղնիս անենք, ի՞նչ ես ասում:
– Վախենում եմ… չդիմանամ…
– Տո՛, կդիմանաս, էրեխա հո չե՛ս:
– Դէ… դուք գիտեք… ձեզ… մատաղ:
– Աղջի՛, պղինձը ջուր լցրեք բերեք. մի փեշ էլ քար բերեք կրակն ածենք
տաքանա (ՀԹ, 57):
Մինչդեռ առանց գլխավոր նախադասության չկա երկրորդական նախադասություն: Այլ ձևակերպմամբ՝ այն հանգամանքը, որ ուղղակի խոսքը հեղինակային խոսքի բացակայությամբ չի փոխում իր բառային կազմը և պոտենցիալ
կերպով ունի անկախ կիրառվելու հնարավորություն (թեկուզ և լինի թերի կամ
բառ նախադասություն), վկայում է, որ ուղղակի խոսքը երկրորդական նախադասություն չէ:
Այսպիսով՝ բերված փաստարկները վկայում են, որ ուղղակի մեջբերվող
խոսքով կապակցությունը բարդ ստորադասական նախադասություն չէ: Ուղղակի խոսքը անկախ նախադասություն է (ոչ համադասական և ոչ էլ ստորադասական) և հեղինակային խոսքի հետ կապվում է իմաստով և հնչերանգով:

1.
2.
3.
4.

Համառոտագրություններ
ԱԲ – Ա. Բակունց, Երկեր (2 հատորով), Ե., 1964:
ՀԹ – Ընտիր երկեր երկու հատորով, Ե., 1985:
ՀՄ – Հ. Մաթևոսյան, Երկեր երկու հատորով, Ե., 1985:
ՎԹ – Վ. Թոթովենց, Երկեր 3 գրքով, գիրք 1, Ե., 1988:
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Ուղղակի մեջբերվող խոսքով կապակցության տեղը….

МЕСТО ВСТАВНЫХ СОЧЕТАНИЙ С ПРЯМОЙ РЕЧЬЮ
В СИСТЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сантоян Арен

Резюме

Ключевые слова: главное и второстепенное предложение, сложное
предложение, авторская речь, подчинительный союз, подчинительная интонация

В статье с помощью многочисленных аргументов опровергается изложенная
в ряде работ точка зрения, согласно которой вставные сочетания с прямой речью
– это сложноподчиненные предложения, где главной является авторская речь, а
второстепенной – прямая речь.
Прямая речь – самостоятельное предложение, потому что:
1. Не сочетается с авторской речью подчинительными союзами, что
необходимо для второстепенных предложений.
2. Авторская речь может интерпозиционироваться в прямую речь, в то
время как подчиненное предложение может располагаться в составе главного.
Более того, если наблюдается расположение главного предложения в составе
второстепенного (Ասում են՝ հացը թանկանալու է: – Հացը, ասում են, թանկանալու է (Говорят, хлеб подорожает и Хлеб, говорят, подорожает), прежнее
главное предложение трансформируется в вводное предложение. А интерпозиционная авторская речь, естественно, вводным предложением не является.
3. Во всех работах отмечается, что при реорганизации прямой речи в
косвенную прямая речь трансформируется в главное предложение, а прямая
речь – во второстепенное предложение. Это значит, что до этого сочетание с
прямой речью не являлось сложноподчиненным предложением. Иначе мы
имели бы дело с тавтологией: сложноподчиненное предложение трансформируется в сложноподчиненное предложение.
4. Интонация вставных предложений с прямой речью существенно отличается от интонации сложноподчиненных предложений.
5. Прямая речь без структурных изменений может иметь самостоятельное
применение (без авторской речи). В то время как второстепенное предложение
является зависимым предложением и без главного не употребляется.
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THE PLACE OF THE DIRECT SPEECH IN THE SENTENCE SYSTEM
Summary

Santoyan Aren

Key words: main and subordinate clauses, compound sentence, speaker’s speech,
subordinate conjunction, subordinate intonation

In the present article, by means of numerous arguments we deny the viewpoint
generated in a number of linguistic works, that the sentence containing a Direct
Speech is a compound sentence where the speaker’s speech is the main clause and the
direct speech is the subordinate clause.
The Direct Speech is an independent clause inasmuch as:
1. It is not linked with the speaker’s speech with the help of a subordinate
conjunction, which is mandatory for secondary sentences.
2. The speaker’s speech may occupy an intermediary position in the direct
speech, whereas only the subordinate clause may be located in the composition of the
main clause. Moreover, if the location of the main clause is in the composition of the
subordinate clause (Ասում են՝ հացը թանկանալու է: -Հացը, ասում են,

թանկանալու է (They say, the price of bread will rise. – Price of the bread, they say,
will rise.), the former main clause becomes an intermediate sentence; whereas the
speaker’s speech naturally is not considered an intermediate sentence.
3. All authors mention that while transforming the Direct Speech into Indirect
Speech, the speaker’s speech becomes the main clause and the direct quote becomes
the subordinate clause of the sentence. This means that preliminarily the combination
with the direct speech was not a complex sentence. Otherwise, the statement that a
complex sentence is transformed into a complex sentence is a tautology.
4. The intonation of the sentences with a direct quotation is significantly
different from that of complex sentences.
5. The Direct Speech is subject to independent (without the speaker’s speech)
use without undergoing any structural changes; whereas a secondary clause is a
dependent clause and may not be used without its main clause.
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ԲԱՅՐՈՆԻ ՔՆԱՐԵՐԳՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՎՐԱ
Բեքարյան Անահիտ
Հանգուցային բառեր՝ բայրոնիզմ, քնարերգություն,
նմանություն, ազատասիրական պայքար, «վշտի» երգիչներ

ազդեցություն,

Հանրահայտ է, որ 19-րդ դարի Եվրոպայի բանաստեղծներից ոչ մեկն իր
ժամանակակիցների վրա չի ունեցել այնպիսի մեծ ազդեցություն, ինչպես
Բայրոնը: 19-րդ դարի բայրոնիզմը՝ որպես մեծ ուժ` ազատության,
կենսասիրության, անհոգության ու սիրո գովքով, իր ոլորտի մեջ էր ներառել
Արևմուտքի և Արևելքի տարբեր լեզուներով ստեղծագործող բանաստեղծներին
(Ալֆրեդ դը Մյուսե, Հայնրիխ Հայնե, Ալեքսանդր Պուշկին, Միխայիլ
Լերմոնտով, Ադամ Միցկևիչ, Շանդոր Պետեֆի և ուրիշներ), ինչպես նաև
արվեստագետներին (Ֆերդինանդ Դելակրուա` «Հունաստանը Միսոլոնգիի
ավերակների վրա», «Սարդանապալի մահը», Դոմենիկո Մորելլի` «Կոմս
Լարա», Ռոբերտ Շուման` «Մանֆրեդ», Պյոտր Չայկովսկի` սիմֆոնիա
«Մանֆրեդ», Հեկտոր Բերլիոզ` սիմֆոնիա «Հարոլդ» և ուրիշներ): Հետևաբար,
միանգամայն իրավացի էր Ա. Պուշկինը, երբ 1824-ին գրած «Ծովին» բանաստեղծության մեջ արձանագրում էր, որ Բայրոնի մահով «Թռավ մեզանից մի
ուրիշ հանճար, // Մի այլ տիրակալ մեր հոգիների: // <…> // Կյանքը
դատարկվեց...» (թարգմ. Ն. Զարյան) [12, 258-259; բնագիրը` 14, 13-14] 1:
Նման գայթակղությունից` Բայրոնի անմիջական ազդեցությունից, չեն
խուսափել նաև հայ բանաստեղծները: Չնայած հայ-անգլիական գրական
առնչությունները ծավալվել են դեռևս 18-րդ դարի երկրորդ կեսից (հնդկահայ
գաղթօջախում), սակայն դրանք 19-րդ դարասկզբից, շնորհիվ Բայրոնի, ում
ստեղծագործությունն ու անձնական ճակատագիրն առանձնահատուկ ազդեցություն են ունեցել համաշխարհային գրականության վրա, ստացան միանգամայն նոր որակ: Վստահաբար կարելի է ասել, որ սկսած 19-րդ դարի առաջին
քառորդից՝ Բայրոնը հայ գրականության մեջ թողել է իր «հետքը»` այնտեղ
ունենալով իր «մշտական ներկայացուցիչը» կամ «ներկայացուցիչները»:
Բայրոնիզմը հայ գրականության մեջ ներթափանցել, տարածվել և զարգացել է
անընդհատորեն` տարիների, տասնամյակների ընթացքում` հարստանալով,
խորանալով և ընդգրկելով հայ բանաստեղծների նորանոր սերունդներ և
անուններ` Ղևոնդ Ալիշան, Սմբատ Շահազիզ, Միքայել Նալբանդյան, Ռուբեն
Որբերյան, Հովհաննես Թումանյան, Ավետիք Իսահակյան, Վահան Տերյան,
Սիամանթո, Դանիել Վարուժան, Ռուբեն Սևակ, Եղիշե Չարենց, Հրաչյա
Ինչպես նշել է Պուշկինը 1824-ի հոկտեմբերին ռուս բանաստեղծ, գրաքննադատ, հրապարակախոս իշխան Պյոտր Անդրեևիչ Վյազեմսկուն (1792-1878) հասցեագրած մի նամակում, Բայրոնի
հոգու հանգստության համար ուղարկում է մի փոքրիկ հիշատակ` «Ծովին» բանաստեղծությունը
(տե՛ս [15, 145-146, 422]):
1
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Բայրոնի քնարերգության ազդեցությունը Թումանյանի վրա
Հովհաննիսյան, Պարույր Սևակ, Վահագն Դավթյան և ուրիշներ, որոնք այս կամ
այն չափով կրել են Բայրոնի ստեղծագործության ազդեցությունը, ինչպես նաև
ունեցել բազմաթիվ նմանություններ և ընդհանրություններ Բայրոնի կյանքի և
ստեղծագործության հետ: Անդրադառնանք Թումանյանի ստեղծագործության
վրա Բայրոնի քնարերգության թողած ազդեցությանը: Ընդհանրապես,
Թումանյանը շատ է հետաքրքրվել եվրոպական, առանձնապես անգլիական
քնարերգությամբ, իսկ 1890-ական թվականներին նրան գերել, հրապուրել և
ոգևորել է Բայրոնի պոեզիայի ռոմանտիզմը:
19-րդ դարի վերջերին նշանակալի առաջընթաց ապրող հայ պոեզիայի վրա
զգալի ազդեցություն է թողնում Բայրոնի ստեղծագործությունը: 19-րդ դարի 90ական թվականներին և 20-րդ դարի սկզբին Բայրոնի ստեղծագործությունները
(շատ բանաստեղծություններ «Հրեական մեղեդիներ» շարքից, հատվածներ
«Չայլդ Հարոլդի ուխտագնացությունը» և «Դոն Ժուան» պոեմներից, առանձին
բանաստեղծություններ, «Շիլիոնի կալանավորը» և «Ծովահենը» պոեմները)
ավելի շատ են թարգմանվել հայերեն ու դարձել քննարկման առարկա, քան
որևէ այլ ժամանակահատվածում: Հայ գրականագետների ուսումնասիրություններում Բայրոնը գնահատվում էր որպես ամենամեծ ռոմանտիկ, իսկ բայրոնիզմն իր մեջ ամփոփում էր ռոմանտիզմի գրեթե ամբողջ էությունը:
Այդ ժամանակահատվածում Բայրոնի քնարերգությանը դիմելը, ինչպես
նաև «Բայրընին» բանաստեղծությունը գրելը, հայ մեծ բանաստեղծ Հովհաննես
Թումանյանի համար պատահական երևույթ չէին և ոչ էլ ակնթարթային տարվածության արդյունք: Իր ներբողում հայ բանաստեղծը գովերգում է ազատատենչ ժողովուրդների նվիրյալ բարեկամ անգլիացի բանաստեղծին, որ իր կյանքը զոհել է հանուն Հունաստանի ազատության.
Ի՜նչ մեծ հանճարով, ո՛վ հսկա պոետ,
Ազատությունը կաշկանդող շըղթան
Հաշտեցրել ես դու ազատ մարդու հետ
Եվ քաղցրացրել ես վիշտը գերության: [7, 153]
Բայրոնը, չվախենալով անգլիական արիստոկրատիայի զայրույթից,
համայն աշխարհին հայտարարում է, որ Անգլիան բանտ է, և իր քնարերգության ամբողջ զայրույթի ուժով ու դառը ծաղրով նշավակում Անգլիայում գործող օրենքներն ու կանոնները: Ահա թե ինչու Թումանյանն արձագանքում է.
Ի՜նչպես դարձրել ես բանտը հայրենիք
Եվ ողջ աշխարհը` լայնարձակ մի բանտ… [7, 153]
Ընդհանրապես, 1894-1898 թվականները Հ. Թումանյանի ստեղծագործական կյանքում համարվել են բայրոնյան շրջան: Այդ մասին հիշատակում է նաև
ինքը` Թումանյանը` 1902-ի հոկտեմբերի 27-ին Լեոյին ուղղված նամակում.
«…ես անգիտակցաբար ենթարկված եմ եղել ազդեցությունների, որոնց մասին,
մինչև օրս հաշիվ չեմ տվել ինձ: <…> ծանոթացել ու սիրել եմ Բայրոն, Գյոթե,
Շեքսպիր: Սրանք, կարծում եմ, անպայման ազդել են իմ գրվածքների վրա, բայց
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Բեքարյան Անահիտ
այնպիսի գրվածքների, որ տակավին չեն տպված, [մինչև անգամ չեն
վերջացած], և որոնց մասին հաշիվ չեմ կարող տալ: Սակայն զգում եմ նրանց
անմերժելի ազդեցությունը» [9, 344-345]:
Անգլիացի բանաստեղծի ազատատենչ ոգին համընկնում էր Թումանյանի
այդ շրջանի խոհերի ու տրամադրությունների հետ և արտացոլվում է նրա մի
շարք ստեղծագործություններում: Ինչպես հայտնի է, 1816-ին Անգլիայից
հեռանալուց հետո, Բայրոնի ամբողջ քնարերգությունը լի է խռովահույզ,
ըմբոստ գաղափարներով: «Չայլդ Հարոլդի ուխտագնացությունը», «Ծովահենը»
պոեմներում արդեն զգացվում է այդ տրամադրությունը, սակայն այն ավելի
ուժգին և կրքոտ է հնչում նրա կյանքի վերջին տարիներին գրված ստեղծագործություններում, երբ ռոմանտիկ բանաստեղծը մտել էր սերտ կապի մեջ իրական կյանքի հետ և ավելի մոտ էր կանգնած քաղաքական պայքարին` դրա մեջ
տեսնելով իր կոչումն ու գործը: Բայրոնը դառնում է տառապած ժողովուրդների
ազատագրական պայքարի ոչ միայն ականատեսը, այլև անմիջական մասնակիցը: Մեկը մյուսին են հաջորդում նրա ազատաշունչ քնարերգության գլուխգործոցները` լի ազատության ձգտումով և պայքարի կենդանի զգացումով: Բայրոնի «Երբ մարդ չունի ազատություն» (“When a Man Hath no Freedom”, 1820),
«Հունաստանին» (“To Greece”, 1824) և «Այսօր լրանում է իմ երեսունվեց տարին»
(“On this Day I Complete My Thirty-Sixth Year”, 1824) բանաստեղծությունները,
ինչպես նաև «Կեֆալոնյան օրագրում» (“Journal in Cephalonia”, 1823) գրի
առնված տողերը լի են անհողդողդ արիությամբ և պարտքի ու պայքարի
զգացումով:
19-րդ դարի վերջերին անգլիացի բանաստեղծի` ժողովուրդների ազատության համար պայքարի անմիջական մասնակցի ռազմատենչ ոգին առանձնապես թանկ է եղել Թումանյանի համար, քանի որ այդ ժամանակ հայ ժողովուրդը ևս մեկ անգամ ենթարկվեց հալածանքների: Ինչպես Բայրոնն էր 19-րդ դարի
սկզբին, երբ ոգեշնչված ու հափշտակված ուսումնասիրում էր «հարստահարված և բարձրատոհմ ազգի»` հայերի հինավուրց ու հարուստ մշակույթը, հայեր,
«որոնց առաքինությունները խաղաղասիրության արգասիք են, իսկ արատները` բռնադատման հետևանք», ցավով ընդգծում հայ ժողովրդի «դառը ճակատագիրը», որը զերծ չի եղել «արատավորող ոճիրներից» (տե՛ս [5, 189-190, բնագիրը` 18, 337]), այնպես էլ Թումանյանը նույն դարի վերջին ցուցաբերեց նման
վերաբերմունք ու գործունեություն անարդարության, բռնակալության ու ցեղասպանության հանդեպ: 1890-ական թվականներին Արևմտյան Հայաստանում
արդեն սկսվել էին հայկական կոտորածները, իսկ Կովկասում ծայր էին առել
հալածանքները հայ մշակութային գործիչների և ազգային-ազատագրական
շարժման մասնակիցների նկատմամբ, որոնք խոր հետք են թողել հայ բանաստեղծի սրտում: Եվ բնական է, որ «հայոց վշտի» երգչին հարազատ էր «համաշխարհային վշտի» երգչի թախիծը: Թումանյանը չի կարողանում օգնել հարազատ ժողովրդին, բայց, ցանկանալով ինչ-որ չափով թեթևացնել իր հայրենա– 143 –

Բայրոնի քնարերգության ազդեցությունը Թումանյանի վրա
կիցների վիճակը, ելք և սփոփանք է որոնում և, կարծես թե, այն գտնում է Բայրոնի խռովահույզ և հպարտ կերպարի, ազատության մարտիկի, իտալական
կարբոնարների և հույն ապստամբների ջոկատների անմիջական մասնակցի,
նրա ազատատենչ պոեզիայի մեջ: Դա միանգամայն բնական է. «հայոց վշտի»
երգչին հարազատ էր «համաշխարհային վշտի» երգչի թախիծը: Այդ ընթացքում` որոնումների և չիրականացված ձգտումների տարիներին, Թումանյանը
գրում է «Իսրայել» (1890), «Քրիստոսն անապատում» (1892), «Գաղթականի
երգը» (1896), «Տրտմության սաղմոսներից» (1898), «Պանդուխտ եմ, քույրի′կ,
մանուկ օրերից…» (1902), «Հայոց վիշտը» 2 (1902), «Հայոց լեռներում» (1902), իսկ
ավելի ուշ` «Ընտրյալը» (1907) և «Գերության մեջ» (1916) բանաստեղծությունները, որոնց մեջ արտահայտում է իր հույզերն ու թախիծը, ազատասիրությունն
ու մտահռգությունները, հայրենասիրությունն ու մարդասիրությունը, բողոքն ու
ցասումը:
Զուգահեռներ անցկացնելով Բայրոնի և Թումանյանի ստեղծագործությունների միջև` նկատում ենք մի շարք ընդհանրություններ և նմանություններ
(ինչպես, օրինակ, Բայրոնի «Բաբելոնի գետի ափին նստած էինք լուռ ու
տխուր…» (“By the Rivers of Babylon We Sat Down and Wept…”) ու «Մռայլ է
հոգիս» (“My Soul is Dark”) և Թումանյանի «Գերության մեջ» ու «Երգչին» բանաստեղծությունների միջև):
Այսպես, համեմատելով Բայրոնի «Հրեական մեղեդիներ» շարքից «Մռայլ է
հոգիս» բանաստեղծությունը Հ. Թումանյանի «Երգչին» բանաստեղծության հետ,
նկատում ենք, որ դրանց մեջ երգիչների կերպարները բավականին նման են
իրար: Իրոք.
Մռայլ է հոգիս: Փութա՛, մինեստրել, Ապա, այն երգն ասա՛, երգիչ,
Ոսկելար տավիղն հնչեցրու կրկին. Որ հեծեծանք է միալար,
Թող կրկին նրա մրմունջներն ընտել` Այն սրտատանջ և մորմոքիչ
Այսօր ափեափ լցնեն իմ հոգին, Երգը երգիր ինձ համար:
Եթե կա իմ մեջ հույսի մի ժպիտ` Սիրտս լիքն է լուռ վշտերով,
Կկանգնի ոգին նորոգ առնության, Շո՛ւտ, այն տխուր երգն հնչիր,
Եթե աչքիս մեջ կա լացի մի շիթ` Եվ քո երգի նուրբ ձայներով
Կթեթևանա արցունքով միայն: Արցունքներըս դուրս կանչիր:
(Բայրոն [4, 68], թարգմ. Ս. Տարոնցի (Թումանյան [7, 71]) բնագիրը` [16, 464]):
Առավել շատ նմանություն և ընդհանրություն է նկատվում նույն
Ի դեպ, այս բանաստեղծության գրելու թվականը որոշ հրատարակություններում նշվում է`
«1903», քանի որ թյուրիմացաբար այդպես է թվագրվել բանաստեղծի կենդանության օրոք` 1916-ին
Թիֆլիսում լույս տեսած «Հայրենիքիս հետ» ժողովածուում: Հետագայում պարզվել է, որ այս
բանաստեղծությունը, մինչև հայերեն լույս տեսնելը, ռուս բանաստեղծ և թարգմանիչ Սերգեյ
Նիկոլաևիչ Գոլովաչևսկու (1875-1911-ից հետո) թարգմանությամբ զետեղվել է 1903-ին Մոսկվայում ռուսերեն հրատարակված «Ժամանակակից հայ բանաստեղծները» ժողովածուում, որը գրաքննությունը տպագրության է թույլատրել 1902-ի նայեմբերին: Հետևաբար, մինչ այդ բանաստեղծությունը գրված և թարգմանված է եղել:
2
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«Հրեական մեղեդիներ» շարքից Բայրոնի «Բաբելոնի գետի ափին նստած էինք
լուռ ու տխուր…» (1813) բանաստեղծությունը Հ. Թումանյանի «Գերության մեջ»
բանաստեղծության հետ համեմատելիս: Թումանյանի բանաստեղծության մեջ,
որն առաջին անգամ տպագրվել է 1916-ին «Համբավաբերում»3 [6, 507], այսինքն,
Բայրոնի բանաստեղծությունից ավելի քան հարյուր տարի հետո, մենք
հանդիպում ենք բավականին նման տողերի, հատկապես դրա սկզբնական
մասում.
Բաբելոնի գետի ափին նստած էինք լուռ
ու տխուր, Հիշում Սիոնը հայրենի,
մորմոքալով աղեկտուր.
Հիշում էինք օրերն ահեղ, երբ թշնամին
վայրագ ու չար
Ավերակեց Սաղեմը սուրբ, գերեց երկիրը
վայրաբար.
Եվ դուստրերս Իսրայելի` աղի արցունքը
աչքերում`
Տեսաք մի օր անտիրական` նետված
հեռու այս ափերում,
Տանջված, լքյալ, անապաստան, գերի
տխուր մեր մտքերին,
Լուռ, ակնապիշ նայում էինք օտարոտի
այս ջրերին, Երբ թշնամին սպառնաց մեզ.
«Դե՛, երգերը ձեր երգեցեք»:
(Բայրոն [4, 56], թարգմ. Ս. Տարոնցի;
բնագիրը` [16, 467])

Բաբելոնի գետեզերքին նըստել էին
նրանք գերի,
Հիշում էին իրենց Սիոնն, Երուսաղեմն
ու լալիս,
Կախել
էին
տավիղները
վեր`
ճյուղերին ծառերի,
Հիշում էին անցած փառքերն, անցած
երգերն ու լալիս:
– Առե՛ք տավիղն, երգե՛ք, տեսնենք
երգերը ձեր Սիոնի,
Ասում էին գերիչները Իսրայելի
որբերին…
(Թումանյան [7, 285])

Այս տողերի նմանությունը միգուցե նույն թեմայի ընտրության արդյունք է:
Երկու բանաստեղծություններն էլ ներկայացնում են Աստվածաշնչի 137-րդ
(ՃԼԷ) սաղմոսը (տե՛ս [2, 906-907]): Եվ ամենևին պատահական չէ, որ Բայրոնի
բանաստեղծության թարգմանիչ Ս. Տարոնցին հայերեն տարբերակում այն
վերնագրել է (անգլերենում անվերնագիր է) «Գերության մեջ» [4, 56], այսինքն
այնպես, ինչպես Թումանյանը:
Ի դեպ, նշենք, որ այդ թեմային` 137-րդ սաղմոսին, Թումանյանից բացի
անդրադարձել են նաև հայ մեծ վիպասան Րաֆֆին` արտացոլելով սաղմոսի
ինը առանձին կետերն իր 1856-ին գրած ինը քառյակից բաղկացած «Իսրայելը
Բաբելոնում» [13, 8-9] բանաստեղծության մեջ, և հայ մեծ բանաստեղծ, արձակագիր և հասարակական գործիչ Ավետիք Իսահակյանը` «Իսրայելցիք Բաբելոնում» [11, 8-9] լեգենդում: Բնական է, որ հրեա ժողովրդի դառը ճակատագիրն
արտացոլող վերոհիշյալ սաղմոսի թեման, համահունչ լինելով հայ ժողովրդի
ազատագրական տենչերին ու ձգտումներին, պետք է որ ստեղծագործական
«Համբավաբեր» – 1915-1917 թվականներին Թիֆլիսում լույս տեսած հայ հասարակականգրական շաբաթաթերթ:
3
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Բայրոնի քնարերգության ազդեցությունը Թումանյանի վրա
լիցք տար հայ գրողներին: Սակայն, մեր կարծիքով, հատկապես այդ սաղմոսին
անդրադառնալը, առաջին հերթին կապված է հայ հեղինակների վրա Բայրոնի
թողած ազդեցության հետ:
Այստեղ նշենք, որ Բայրոնն ավելի հարազատ է մնացել սկզբնաղբյուրին,
քան Թումանյանը: Բայրոնի բանաստեղծության մեջ հրեուհիները չեն վերցնում
տավիղներն ու չեն երգում, այլ «մորմոքալով աղեկտուր», պարզապես ցավով ու
կարոտով են «հիշում Սիոնը հայրենի»` ուխտելով «…չերգել բնավ, քանի հողը
գերի է մեր, // <…> // …քանի մեջն ենք մենք գերության» [4, 56]: Իսկ
Թումանյանի բանաստեղծության մեջ գերիները երգում են: Նրանց երգը
հայրենիքին հավատարիմ մնալու երդում է ու վրեժի կոչ: Այդ երգից հետո
գերեվարողները զարմանքով նկատում են, որ անկարող են սպանել գերյալների
ոգին: Դա լիովին բացատրվում է Թումանյանի այդ տարիների հոգեվիճակով:
Լինելով 1915-ին երիտթուրքերի կազմակերպած հայերի ցեղասպանության
ժամանակակիցն ու ականատեսը` Թումանյանը, նույնիսկ հայկական ջարդերից ու կոտորածներից հետո էլ, չէր կորցրել հավատը հայության ապագայի
նկատմամբ: Այդ հավատն այլաբանորեն իր արձագանքն է գտել վերոհիշյալ
բանաստեղծության հետևյալ տողերում, երբ գերիների երգելու ժամանակ
… զարմանքով հարցնում էին գերիչները մեկմեկու,
– Մի՞թե դեռ էլ կենդանի է Իսրայելը աշխարհում,
Մի՞թե նըրան չըսպանեցինք պատերազմի դաշտերում… [7, 285]
1890-ական թվականներին` Բայրոնի քնարերգությամբ հափշտակված
տարիներին, Թումանյանը կատարել է նաև որոշ թարգմանություններ Բայրոնի
գործերից` «Շիլիոնի կալանավորը» պոեմը, հատվածներ «Չայլդ Հարոլդի ուխտագնացությունը» պոմից և մեկ տեսարան «Մանֆրեդ» դրամայից: Թումանյանը պահանջկոտ թարգմանիչ էր և գտնում էր, որ լավ թարգմանությունը պետք է
համարժեք լինի բնագրին: Թումանյանը չէր տիրապետում անգլերենին, սակայն մեծ ցանկություն ուներ բնագրով կարդալ Բայրոնի և Շեքսպիրի ստեղծագործությունները, ինչպես նաև կատարել թարգմանություններ դրանցից: Այդ
իսկ պատճառով նա սկսում է անգլերեն սովորել: Նույնիսկ, ինչպես հիշատակում է 1935-ին Թումանյանի մասին գրած իր հուշերում [1, 351-356] հայ բանասեր, մանկավարժ և թարգմանիչ Գևորգ Կոստանդինի Ասատուրը (Աստվածատրյան, 1868-1937), Թումանյանն «անգլերենի դասեր էր վերցնում Թիֆլիսի
անգլիական փոխ-հյուպատոս Մուրտադից <...>, որպեսզի կարողանա «Շիլիոնի
կալանավորը» անմիջապես բնագրից թարգմանել: Այդ գործում նրան օգնում էր
միստր Մուրտադը» [1, 352]: Ցավոք, Թումանյանին ինչ-ինչ պատճառներով դա
չի հաջողվում, և նրա թարգմանության համար որպես բնագիր է ծառայում «Շիլիոնի կալանավորի» Վ. Ա. Ժուկովսկու ռուսերեն թարգմանությունը, որը լավագույններից մեկն է համարվում: «Շիլիոնի կալանավորը» պոեմը Թումանյանը
թարգմանել է 1893-ին: Հետագայում կատարել է որոշ ճշգրտումներ և այն առաջին անգամ առանձին գրքույկով հրատարակել 1896-ին [3]: Երիտասարդ Թու– 146 –
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մանյանին գրավել է պոեմի գլխավոր հերոս, Շվեյցարիայի անկախության մարտիկ Ֆրանսուա Բոնիվարի կերպարը` իր ազատասիրական և հակաբռնապետական ոգու հատկանիշներով: Եվ միանգամայն բնական է, որ պոեմի թարգմանության առաջին հրատարակության սկզբում Թումանյանը զետեղել է Բայրոնին նվիրված ձոնը, որին մենք անդրադարձել ենք վերևում:
Վերջում նշենք, որ Թումանյանը, իր դստեր` Նվարդ Թումանյանի վկայությամբ, «Շատ էր սիրում Բայրոնի և Բերանժեի երգերը, <...>: Սիրած գրողների
երկերից գնում էր զանազան հրատարակություններ` և՛ ռռւսերեն, և՛ օտար լեզուներով: Բառարանների օգնությամբ կարդում էր, թարգմանում» [10, 67-68]:
Թումանյանը միշտ բարձր է գնահատել Բայրոնի ստեղծագործությունը, ինչպես
նաև նրա ջերմ վերաբերմունքը հայերի և հայ մշակույթի վերաբերյալ:
Եզրափակելով մեր խոսքը՝ ցանկանում ենք շեշտել, որ Թումանյանը թե՛
անձնական կյանքում, թե՛ իր ստեղծագործություններում միշտ եղել է իր հայրենիքի, իր ժողովրդի հետ` վերապրել և նկարագրել է նրա հոգսերը, ցավը,
ուրախությունը, տխրությունը: Նա գտնում էր, որ մեզ ավելի շատ պետք են ոչ
թե հայ բանաստեղծներ, այլ`հայոց բանաստեղծներ (տե՛ս «Մեր նախորդ
շրջանի բանաստեղծները» ուսումնասիրությունը` [8, 26-85]): Նա, իրոք, Հայոց
Մեծ բանաստեղծն էր: Այդ առումով, Բայրոնին կարելի է համարել ոչ միայն
Անգլիացիների (ոչ թե` Անգլիացի), այլև` Աշխարհի Մեծ բանաստեղծ, քանի որ
Թ. Մեդվինի հիանալի եզրահանգմամբ «Մեծ բանաստեղծը ոչ մի երկրի չի
պատկանում. նրա ստեղծագործությունները համընդհանուր սեփականություն
են, իսկ հուշագրությունները` հասարակության համընդհանուր ժառանգություն» [5, 175; բնագիրը` 17, XXI]: Իրոք, թե՛ Բայրոնի, թե՛ Թումանյանի ստեղծագործությունները վաղուց արդեն դուրս են եկել ազգային նեղ շրջանակներից
և դարձել համընդհանուր սեփականություն` պատկանելով բոլոր ժողովուրդներին և զարդարելով համաշխարհային գրականության էջերը:

– 147 –

Բայրոնի քնարերգության ազդեցությունը Թումանյանի վրա

1896-ին Թիֆլիսում հրատարակված «Շիլիոնի կալանավորը»
պոեմի տիտղոսաթերթը
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ВЛИЯНИЕ ПОЭЗИИ БАЙРОНА НА ТУМАНЯНА

Бекарян Анаит
Резюме

Ключевые слова: байронизм, поэзия, влияние, сходство, свободолюбивая
борьба, певцы «скорби»
Байронизм имел огромное влияние на армянскую литературу, обогатив ее
новыми творческими веяниями и став источником вдохновения для многих
армянских поэтов, и тем самым байронизм стал связующей нитью в творчестве
целого ряда поколений представителей армянской поэзии.
Творчество Байрона оставило яркий след в лирике великого Ованеса
Туманяна. В конце 19-го века обращение к лирике Байрона для О. Туманяна не
было случайным. В творческой жизни Туманяна 1894-1898 годы считаются
байроновским периодом. В 1890-х годах в Западной Армении уже начались
армянские погромы, а на Кавказе – гонения на деятелей армянской культуры и
участников армянского национально-освободительного движения, что не могло
оставить равнодушным армянского поэта. И вполне естественно, что певцу
«армянской скорби» была близка боль певца «мировой скорби». Свободолюбие
английского поэта было созвучно мыслям и настроениям Туманяна и нашло
отражение в ряде его произведений.
Из байроновской поэзии Туманян переводил поэму «Шильонский узник»,
фрагменты из поэмы «Паломничество Чайльд-Гарольда», одну сцену из драмы
«Манфред». Туманян был весьма взыскательным переводчиком. К примеру,
поэма «Шильонский узник» была переведена им в 1893 году, однако была издана
лишь в 1896 году, после ее окончательной доработки поэтом.
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INFLUENCE OF BYRON’S POETRY ON TOUMANYAN

Bekaryan Anahit
Summary

Key words: Byronism, poetry, influence, resemblance, freedom-loving struggle,
the poets of “grief”
Byronism had a great influence on Armenian literature and became the unifying
thread in the works of many Armenian poets.
Byron’s works left a vivid trace on Toumanyan’s poetry. At the end of the
nineteenth century, to address Byron’s poetry, as well as to dedicate a poem to Byron
was not an accidental phenomenon. 1894-1898 period is considered to be ‘Byronic’ in
Toumanyan’s creative work. In the 1890s, the massacres had already taken place in
Western Armenia and it was natural that the writer’s “Armenian grief” was congenial
to the sorrow of the poet of “world grief”. Byron’s freedom-loving spirit coincided
with the meditations and moods of Toumanyan in that period and was reflected in a
number of his works of those years.
Toumanyan himself translated “The Prisoner of Chillon”, some passages from
“Childe Harold’s Pilgrimage” and one scene from “Manfred”. Toumanyan, who was a
perfect translator, compared a good translation to independent creative work. He
translated “The prisoner of Chillon” in 1893, but the poem was published in 1896 after
the poet made the final edits.
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Թիֆլիսահայ պարբերական մամուլի զարգացման խնդիրները….

ԹԻՖԼԻՍԱՀԱՅ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ «ՄՇԱԿ» ԼՐԱԳՐՈՒՄ
(1872 – 1892 ԹԹ.)
Դանիելյան Տարոն
Հանգուցային բառեր՝ Գր. Արծրունի, Թիֆլիս, «Մեղու Հայաստանի»,
խմբագիր

Պարբերական մամուլի զարգացման վրա մեծ ազդեցություն են թողնում
հասարակական-քաղաքական, սոցիալ-մշակութային, ինչպես նաև տնտեսական գործոնները: Դրանք կարող են մի դեպքում խթան դառնալ հրատարակությունների քանակական և բովանդակային բարձր որակի համար, մյուս կողմից` նպաստել լրագրության ապագործառութային երևույթների երևան գալուն
և հարմար հող ստեղծել հանրային կարծիքի նպատակային ուղղորդման և
անձնական շահերի քողարկման համար:
Առևտրայնացման երևույթը մշտապես քննարկման առարկա է դառնում
այնտեղ, ուր կապիտալը ամուր հիմքեր է հաստատում պարբերական մամուլի
համակարգում: Թիֆլիսում դրա ծիլերն ի հայտ եկան 19-րդ դարի 60-ական
թվականներին, իսկ նույն դարի 80-ականներից զարգացման տեմպերն առավել
արագ էին ընթանում:
Գր. Արծրունին և «Մշակ» լրագրի աշխատակիցները նույնպես անտարբեր
չէին հրատարակչական շուկայում տեղի ունեցող փոփոխությունների նկատմամբ և բազմաթիվ հոդվածներում վերլուծաբար ներկայացնում էին իրենց տեսակետները և մտահոգությունները ոլորտի վերաբերյալ:
Մեր հոդվածի նպատակն է բացահայտել այն գործոնները, որոնք ազդում
էին թիֆլիսահայ պարբերական մամուլի զարգացման վրա, և որպես խնդիր
փորձում ենք ուսումնասիրել այդ գործոնների հարաբերակցությունը և ազդեցությունը լրագրային գործի վրա:
19-րդ դարի 70-ական թվականների սկզբին Թիֆլիսում լույս էր տեսնում
հայկական ընդամենը մեկ պարբերական՝ «Մեղու Հայաստանի»-ն, սակայն նրա
գոյությունն էլ էր վտանգված, քանի որ հայ հասարակությունը մշտապես անտարբեր, իսկ հաճախ բացասական վերաբերմունք էր ցուցաբերում հայկական
լրագրերի և հանդեսների նկատմամբ: Երբ 1872թ. լույս տեսավ «Մշակ» թերթը,
նրա հիմնադիր-խմբագիր Գր. Արծրունին հանրության այդ անտարբերությունն
ու արհամարհանքը մեկնաբանեց որպես հետևանք, որի պատճառը նախորդող
պարբերականների հիմնադիրների սխալ գործունեությունն էր: Խմբագիրը շեշտում էր, որ ինքնուրույն գրելու նյութ չունենալով՝ հայ խմբագիրները ստիպված
էին պարբերականների էջերը լցնել անիմաստ թարգմանություններով, գավառներից ստացված «անհամ նամակներով» [7], որոնք գրված էին տարբեր համայքներում հեղինակություն ունեցող անձանց կողմից կամ էլ նրանց մասին
էին, իսկ տպագրվում էին լոկ այն պատճառով, որ չվիրավորեն նրանց զգաց– 152 –

Դանիելյան Տարոն
մունքներն ու ինքնասիրությունը [7]:
Լրագրի հիմնադրումից ընդամենը երկու տարի անց Գր. Արծրունին գործնականում համոզվում է, որ զարգացման խոչընդոտները պայմանավորված էին
նաև այլ գործոններով, որոնցից գլխավորը վարձատրության խնդիրն էր:
Համեմատելով հայկական հրատարակությունների նյութական վիճակը եվրոպական և ամերիկյան պարբերականների ֆինանսական դրության հետ, ներկայացնելով հանրության վերաբերմունքը պարբերական հրատարակությունների նկատմամբ՝ Գր. Արծրունին արձանագրում է, որ հայերի համար «գինի
խմելը անհրաժեշտութիւն է, իսկ կարդալը շռայլութիւն է» [1]: Ըստ նրա՝ հենց
հանրության անտարբերությունն էր ստեղծագործական աշխատանքի վարձատրության բացակայության պատճառը: Եվ հենց դրանով էլ պայմանավորված էր որակյալ նյութերի սակավությունը, քանի որ գրում էին միայն նրանք,
որոնց հետաքրքրության շրջանակը սահմանափակվում էր դպրոցի կամ եկեղեցու շուրջը ծավալվող իրադարձություններով կամ ձևավորվող երևույթներով: Այլ ոլորտների մասին տեսական և վերլուծական նյութեր գրողները, ըստ
լրագրի հոդվածագիրների, «լուսաւորված մարդիկ են, հայութենից օտարացած
լինելով, տեղեակ չեն հայոց լեզուին և բացի սորանից առանց վարձատրութեան
ոչինչ չեն անի» [9]: Իսկ վարձատրությունը թույլ է տալիս վերահսկել թղթակիցների գրվածքները և խմբագիրներին հնարավորություն է տալիս պահանջել
նրանցից «ճշտություն և ստուգություն» [11]:
Լրագրի հիմնադրման օրվանից Գր. Արծրունին առերեսվում է այն փաստին, որ հայ ազգաբնակչության սոցիալական բևեռացումը ուղղակիորեն ազդում է մամուլի լսարանի ձևավորման վրա: Հասարակության հարուստ և գրագետ խավերի ներկայացուցիչները հայ լրագրային գործի անհաջողությունը
պայմանավորում էին նրանով, որ Թիֆլիսի հայերի մեծ մասը հայերեն կարդալ
չգիտի, իսկ լավ կրթություն ստացածներն էլ հայերեն կարդալու ոչ ցանկություն
ունեն, ոչ էլ անհրաժեշտություն են զգում, քանի որ նոր բան չեն կարող սովորել:
Նորություն իմանալու կամ նոր գիտելիք ստանալու համար նախապատվությունը տրվում էր օտարալեզու հրատարակություններին: Գր. Արծրունին արձանագրում է, որ եթե ուսում ստացած հայը այնուամենայնիվ բաժանորդագրվում էր հայկական թերթին, ապա կարծում էր, որ «բարերարութիւն է անում
խմբագրին» [10]:
Ուսումնասիրելով թերթի բաժանորդների վարքագիծը՝ Գր. Արծրունին եզրակացնում է, որ առաջին տարիներին բաժանորդների մեծ քանակը պայմանավորված է գործի նորությամբ. «հային յատուկ է գրաւվել ամեն տեսակի նորությամբ» [3]: Ըստ խմբագրի՝ մյուս պատճառն այն է, որ այլ պարբերականների
նման «Մշակ» թերթը բռնի կերպով չի տարածվում, բաժանորդագրության տոմսակներ չի ուղարկում, այլ սպասում է, որ ընթերցողը ինքը ցանկություն հայտնի բաժանորդագրվելու թերթին [3]:
Սակայն, ինչպես փաստում է «Մշակ»-ի խմբագիրը, հասարակությունը չի
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Թիֆլիսահայ պարբերական մամուլի զարգացման խնդիրները….
օգնում լրագրին՝ կարծելով, որ լրագիրը մի մասնավոր մարդու «կապրիզի
գործն է և ոչ թէ հասարակական անհրաժեշտ հիմնարկութիւն, - և այդ պատճառով լրագիրները հայերի մէջ կարող են պահպանվել միմիայն մասնաւոր անձանց ոյժերով և նոյն իսկ խմբագրի նիւթական միջոցներով: Եթէ խմբագիրը
կամ հրատարակողը քիչ շատ ունևոր մարդիկ չը լինէին, ոչ մի հայոց թերթ
գոյութիւն չէր կարող ունենալ» [2]: Գոյության տասը տարիների ընթացքում
Արծրունին արձանագրում է, որ հայերի մեջ պարբերական հրատարակությունները եղել և մնում են անհատների ու ոչ հանրային գործ: Նա նշում է. «Պարբերական հրատարակութիւնը գոյութիւն ունի, քանի որ ապրում է ինքն խմբագիրը, կամ քանի նա միջոցներ ունի ապառիկները ծածկելու» [8]:
Նկատելի է համալսարանական կրթություն ստացած հայերի վերաբերմունքը հայ պարբերականների նկատմամբ: Գր. Արծրունու կարծիքով՝ նրանք
ազգային լուսավորության գործից մեծ մասամբ իրենց հեռու են պահում: Եվ
եթե նույնիսկ մի պարբերական էլ ստեղծեն, ապա երբեք իրենց անձնական
ներդրումները չեն անի հազարի հասնող պակասուրդի վրա, «այլ նոյն իսկ
ժողովրդից կը գջլեն նրա փողերը, նրա փողերով իրանց անձը փառաբանելու
նպատակով մի օրգան կը հիմնեն և ժողովրդից դուրս գջլած փողով ժողովրդին
կը մոլորեցնեն» [5]:
Մեկ այլ հանգամանք ևս ազդում էր պարբերականների տնտեսական
հաջողության վրա, և դա հատուկ էր ռուսաստանյան ողջ մամուլին: Միևնույն
հարթակին դնելով ձեռնարկատիրական տարբեր գործունեությամբ զբաղվող
անձանց և պարբերականների հրատարակիչներին՝ Գր. Արծրունին, ինչպես և
ռուս այլ հրատարակիչներ, շեշտում է այն փաստը, որ ուրիշները սեփականությունից զրկվում են նշանավոր հանցանք կատարելուց հետո, այն էլ դատարանի վճիռը կայացնելուց հետո, իսկ «լրագրապետը կարող է ամեն րօպե զրկվել
սեփականութենից իր ձեռքով հիմնված և իր սեփականութիւնը համարվող լրագրից կամ ամսագրից, առանց դատարանի վճռին ենթարկվելու, միմիայն վարչական կարգադրութեամբ: Լրագրապետը և ոչ մի բանում իր հասարակական
գործողութեան մէջ չէ վայելում իր միւս համաքաղաքացիներին, պետական
միւս հաստատութիւններին հավասարի իրաւունքներ օրէնքների առջև» [6]:
Գր. Արծրունուն մտահոգում է նաև այն փաստը, որ գրահրատարակչական
շուկայում օրեցօր երևան են գալիս այնպիսի հրատարակություններ, որոնք բացասաբար են ազդում հանրային մտածողության, գեղագիտական ճաշակի ձևավորման վրա: Մասնավորապես, պարբերականների հրատարակիչներ են դառնում մարդիկ, որոնք բավականին անտեղյակ են նախընտրած գործունեության
ոլորտի տարրական գիտելիքներից. «քաղաքական գիտությունը չսովորած
մարդ քաղաքական թերթ է հրատարակում, մանկավարժություն չիմացող մարդ
մանկավարժական դասագրքեր է հրատարակում և այլն» [4]: Հատկապես սուր
քննադատվում են այն պարբերականները, որոնց «նպատակն է գրգռել
ժողովրդի նախապաշարմունքներն ու մոլեռանդութիւնը, շողոքորթել ամբոխի
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Դանիելյան Տարոն
ամենաստոր կրքերին և ինստինկտներին» [8]:
«Մշակ»-ը, նկատելով, որ մամուլը օրեցօր սկսում է ծառայել որոշ մարդկանց շահադիտական խնդիրներին և ոչ թե ղեկավարում ու ձևավորում է հանրային կարծիքը, այլ ընդհակառակը՝ «սողում է ժողովրդի ցանկութեան առաջ,
ամբոխի ոտների տակ» [12], արձանագրում է, որ ամերիկյան մամուլի և, մասնավորապես, գովազդի ձևաչափերը հաստատվում են նաև Թիֆլիսի մամուլի
համակարգում: Այս փաստը հոռետեսական գնահատական է ստանում:
Իսկ պատճառն այն էր, որ տվյալ ժամանակաշրջանում բոլոր գրողներն ու
գրականագետները հանրության հետ կապը հաստատում էին մեծ մասամբ մամուլի միջոցով. մամուլն էր լայն ասպարեզ բացում հանրային ու հրապարակային գործունեության համար, և բազմաթիվ հայ մտավորականների համար այն
«մարզարան» էր: Եվ ուրախությամբ արձանագրելով, որ հայ գրողների արտադրանքն սկսում է վարձատրվել, «Մշակ»-ի թղթակիցները, այնուամենայնիվ, կախատեսում էին, որ եթե հայ մամուլը սկզբունքների ու գաղափարների պաշտպանն ու տարածողը լինելու փոխարեն իջնի իր հասած բարձրությունից և դառնա «գազեթաչիների» և առհասարակ լրագրական բախտախնդիրների ասպարեզ, ապա «առաջ կբերի դիմազուրկ, ամեն օր գոյն փոխող, շողոքորթ, վախկոտ,
աֆերիստ և անընդունակ «գազեթաչիների» ամբողջ լէգիօն» [12]:
Ուսումնասիրվող թեմայի համակողմանիությունն ապահովելու համար
պետք է նշենք, որ բավականին հետաքրքիր փաստական նյութեր են պարունակում նաև լրագրի աշխատակիցների նամակները: Եվ դրանցում հրատարակիչխմբագիր Գր. Արծրունու՝ պարբերական մամուլի զարգացման միտումների
մասին օբյեկտիվ դիտարկումները զուգահեռվում են խմբագրության աշխատակիցների մտահոգություններին: Այս առումով հետաքրքրական են Րաֆֆու նամակները, որոնցում նա իր անկեղծ տպավորություններն է կիսում ոլորտի զարգացման վերաբերյալ: Րաֆֆին իրատեսական է. նա նկատում է, որ գաղափարներով, իդեալներով և զոհաբերությամբ հնարավոր է հասնել հաջողության, սակայն միայն գործի սկզբում, ինչպես և եղավ «Մշակ»-ի դեպքում, «իսկ երբ գործը
մի որոշ ձև է ստանում, այն ժամանակ նյութական հարցը ինքնըստինքյան ներս
է սողում» [13, 603]:
Րաֆֆու կարծիքով` հայերի մեջ ընկերաբար գործեր վարելը դժվարություններ է առաջացնում, քանի որ հարկավոր է, որ մեկը բռնապետ լինի, իսկ
«լրագրական գործում այդ կարող է հաջողվել այն ժամանակ միայն, երբ դիկտատորը հարուստ մեկը կլինի, փողը կտա ու կասե՝ դու լեզուդ լուռ պահիր և
միայն քո գործը կատարիր» [13, 602]:
Միևնույն ժամանակ պարբերական մամուլի առևտրայնացումը և հարուստների կապիտալի հոսքը դեպի մամուլ ստեղծագործողներին կախվածության մեջ էին դնում հրատարակիչներից, և ազատ միտքն ու հեղինակների գաղափարները շատ հաճախ կորչում էին այլոց շահերի ու նպատակների ետևում:
Այս առումով Րաֆֆին արձանագրում էր, որ բուրժուա խմբագիրները «իրանց
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Թիֆլիսահայ պարբերական մամուլի զարգացման խնդիրները….
կապիտալով խեղդում են մեզ» [14, 587]:
Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ թիֆլիսահայ պարբերական մամուլի
զարգացումը պայմանավորված էր արտաքին և ներքին փոխկապակցված գործոններով: Որպես ներքին գործոններ՝ կարող ենք դիտարկել հրատարակչի
դրամական կարողությունները և ցանկությունն ու նախաձեռնողականությունը՝ սեփական կարողությունը ներդնելու լրագրային գործի մեջ: Սակայն այդ
դեպքում հրատարակիչը դառնում էր լրագրի ծրագրային քաղաքականության
միանձնյա որոշողը, և միջանձնային խնդիրների ծագման ու ստեղծագործական
բախումների ժամանակ այդ գործոնը որոշիչ էր դառնում, և անհամաձայնությունները մտնում էին փակուղի: Որպես արտաքին գործոններ՝ կարող ենք դիտարկել հանրության անտարբերությունը հայ պարբերականների նկատմամբ,
ինչը հաճախ պայմանավորված էր օբյեկտիվ գործոններով (հետաքրքրող նյութերի բացակայություն, անորակ թարգմանություններ կամ օտարալեզու աղբյուրներին նախապատվություն), մամուլի առևտրայնացումը, ինչի պատճառով
բավականին սրվում էր մասնակիցների պայքարը մրցակցային դաշտում, դրամական միջոցների կենտրոնացումը ուժեղ խաղացողների ձեռքում և ձեռնարկատիրական դաշտում անհավասար պայմանները, որոնք պայմանավորված
էին գրաքննչական օրենքի և բազմաթիվ շրջաբերականների առկայությամբ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АРМЯНСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
ТИФЛИСА В ГАЗЕТЕ «МШАК»
(1872 – 1892 ГГ.)
Резюме

Даниелян Тарон

Ключевые слова: Гр. Арцруни, Тифлис, «Пчела Армении», редактор

По мнению работников газеты «Мшак», развитие армянской периодической
печати Тифлиса было обусловлено внешними и внутренними факторами. В качестве
внутреннего фактора, можем отметить финансовые возможности издателя, его
желание и инициатива инвестирования капитала в журналистскую деятельность.
Однако в этом случае издатель единолично руководил програмной политикой
издания, и в случае межличностных проблем и творческих конфликтов, этот фактор
становился решающим, а разногласия заходили в тупиковую ситуацию. В качестве
внешних факторов, можем отметить общественное равнодушие к армянским
периодическим изданиям, что часто было обусловлено объективными факторами
(отсутствие интересных журналистских материалов, накачественные переводы
зарубежных авторов, предпочтение иноязычным источникам информации),
капитализация прессы, в связи с чем усилилась борьба между органами
периодической печати, концентрация капитала в руках крупных игроков и неравные
условия в сфере предпринимательства, что было связано с цензурным уставом и
прилагаемыми ему многочисленными циркулярами.

THE PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE ARMENIAN PERIODICALS OF
TIFLIS IN THE NEWSPAPER OF “MSHAK” (1872 – 1892)

Danielyan Taron

Summary

Key words: Gr. Artsruni, Tiflis, “The Bee of Armenia”, editor
According to the viewpoint of the staff of the newspaper “Mshak” the development
of the Armenian periodical of Tiflis was conditioned by the internal and external factors.
Among internal factors we can state the financial means of the publisher, his wish and
initiative to invest his capital in journalism. However, in this case, the publisher was
single-handedly managing the program policy of the editions and in case of interpersonal
issues and creative conflict this factor became decisive, while the differences appeared at
impasse. Among the external factors we can note the public indifference towards
Armenian periodicals that was often conditioned by objective factors (the absence of
interesting journalistic materials; bad-quality translations of the works by foreign authors;
the preference of foreign language information sources), press capitalization due to which
the struggle between media institutions was intensified, the concentration of the capital in
the hands of major players and the unequal conditions in the field of entrepreneurship
that was associated with the censorship charter and many circulations attached to it.
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ВЕЧНЫЙ ЖИД И АРМЯНО-ЗОКСКАЯ ЛЕГЕНДА
О ДЕМОНЕ ДИОСЕ
Тадевосян Тадевос
Ключевые слова: Агасфер, архиепископ Григорий, дровосек, еврейская
община, зоки, Картафил, субэтническая группа
Зоки – субэтническая группа армян, жившая в провинции Гохтн Нахичеванской области. Зоки, в основном, идентифицируют себя с армянами, но все
остальное армянское население считало их евреями. Культурно-историческим
центром зоков было село Верхний Агулис (Айлис), расположенное в Ордубадском районе Нахичеванской области. Зоки говорят на древней диалектной форме
восточноармянского языка. «Особенность зоков заключается в том, что их говор
коренным образом отличается как от армянского литературного языка, так и от
других говоров, причем до такой степени, что почти становится непонятным для
не зокских армян» [1, 29].
Само слово «зок», по мнению К. Патканова, происходит «от частого употребления [указательного] местоимения հոկ [hok], ոկ [ok], совершенно неизвестного
другим наречиям, с предлогом զ [z]: զհոկ [z-hok], զոկ [zok], бывшем в употреблении в прошлом столетии» [2, 54-55].
Культура зоков тяготеет к общеармянской культуре, хотя еще не так давно
они противопоставляли себя армянам. Как отмечает В. Девицкий, проводя любопытную параллель с цыганами-боша: «Зоки остатки какого-нибудь самостоятельного племени, которое, приняв религию и богослужебный язык армян,
мало-помалу привыкло считать себя армянами, как это можно наблюдать над
цыганами в Эривани» [3, 169]. Автор отмечает также значительные отличия
зокского традиционного костюма (прежде всего женского), жилища, домашней
обстановки по сравнению с армянскими.
Определенная близость обнаруживается в обрядовой практике зоков и
евреев. Так, во время свадебного обряда большую роль у зоков играло яблоко:
«Родители жениха приносили невесте кольцо, воткнутое в яблоко». При обручении обязателен был поднос, украшенный цветами и яблоками, а во время
свадьбы жених «дарил невесте яблоко с воткнутыми в него сухими гвоздиками»
[4, 52]. У евреев яблоко – символ благополучия и женского начала с ярко выраженным сексуальным подтекстом: «Подкрепите меня пастилою, освежите меня
яблоками, ибо я больна любовью» [Песнь Песней, 8: 5]; «Как яблоня меж лесных
деревьев, так любимый мой меж юношей! В тени его сидела я и наслаждалась, и
плод его сладок был небу моему» [Песнь Песней, 2: 3]. Во время праздников
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самой популярной едой у евреев остается яблоко, которое обмакивали в мед.
У зоков при обручении «кроме подноса с подарками, готовили свадебное
дерево в виде специальной ветки «ури чух» (ветвь ивы), на которую нанизывали
изюм, горох, орехи и разные плоды» [4, 54]. Во время наиболее значимого и торжественного еврейского праздника Суккот (Праздник Кущей) непременно использовали ветки ивы. У зоков (впрочем, как и у некоторых других народов) при
выходе невесты из дома вслед разбивали тарелку, что, по сути, является
еврейским обычаем в память о разрушении Первого Храма. Зоки, как и евреи,
платили выкуп за невесту («харси хахарч»), а после обручения жених не имел
право общаться с невестой.
Некоторые сходные детали наблюдаются и в похоронных обрядах. У зоков
тело покойника перекладывали из гроба, так как он был общественным, и прямо
так клали в могилу. У евреев также принято было хоронить без гроба. Зоки,
омывая покойника, поливали водой из кувшина, который потом разбивали [4,
58]. Ср.: пророк Иеремия, изображая суд Господень, разбивает глиняный кувшин
[Иер. 19: 1-15]. Однако, справедливости ради надо отметить, что сами евреи не
считают зокскую общину еврейской и о ней ничего не сказано в раввинской
переписке.
Агулис некогда был столицей Гохтна, большим городом, известным с 7 века.
Евреи издавна жили во всех крупных городах Армении, составляя чуть ли не
половину городского населения, и занимались, в основном, торговлей и ремеслами, о чем имеются многочисленные исторические свидетельства. Вавилонский
царь Навуходоносор, разрушив Первый Храм, в 5 веке до н. э. пригнал евреев в
Армению. Можно предположить, что именно в Армении после падения
Израильского царства поселились исчезнувшие десять колен Израиля.
Царь Армении Ерванд IV (III в. до н. э.) поселил евреев в новой столице
Ервандашате. Царь Арташес (III-II вв. до н. э.) переселяет их в новую столицу
Арташат: «Арташес отправляется к месту слияния Ерасха и Мецамора и,
облюбовав здесь холм, строит на нем город и называет его по своему имени
Арташатом. Выводит из города Ерванда [Ервандашата] пленных иудеев, которые
были переведены туда из Армавира, и поселяет их в Арташате» [5, 99-100].
Тигран II Великий (I в. до н. э.) заново заселяет евреями Армавир и другие
населенные пункты: «Армянский царь поселяет пленных иудеев в Армавире и в
аване Вардгеса, что на реке Касах» [5, 74]. Тигран Великий заселяет также Ван
(«город Шамирам») пленными евреями, которых он захватывает во время
междоусобной войны: в борьбе за иудейский престол между Антигоном и
Гирканом армяне выступили на стороне Антигона.
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Кроме того, многие представители армянской знати были еврейского происхождения. Род Аматуни от еврея Самсона (Мануе), род Гнтуни от хананеянина Кананидаса, род Багратуни – от пленного иудейского вождя Шамбата, взятого в плен
Навуходоносором и освобожденного армянским царем Храчеа [5, 107; 34; 38].
Другой армянский историк Фавстос Бузанд (V в.), описывая персидское
нашествие на Армению, указывает на массовое пленение евреев в городах
Арташате (9000 семей), Ервандашате (30000 семей), Заришате (14000 семей), Ване
(18000 семей). «Все это множество евреев, которое увели в плен из армянской
страны, великий армянский царь Тигран привел из Палестинской страны в
древние времена, когда он взял в плен и привел в Армению первосвященника
евреев Гиркана. Великий царь Тигран всех этих евреев в свое время поселил в
городах Армении. А в это время (персы) разрушили эти города, пленили их
жителей, с ними вместе всю армянскую страну и гавары. Из всех этих гаваров,
краев, ущелий и стран, вывели они пленных, пригнали всех в город Нахчаван,
который был средоточием их войск. Этот город они тоже взяли и разрушили, и
оттуда вывели две тысячи семейств армян и шестнадцать тысяч семейств евреев
и увели вместе с другими пленными» [6, 133-134]. В дальнейшем персидские
правители продолжали политику насильственной депортации. В 1603 году шах
Аббас I захватил Армению и изгнал всех христиан и евреев в Персию; в 1659 году
шах Аббас II переселил многих армян и евреев на правый берег Аракса.
Можно предположить, что большая часть евреев, заселенных армянскими
царями и принявших впоследствии христианство, либо полностью ассимилировались с армянами, либо дали начало будущей субэтнической группе армян –
зоков. Меньшая же их часть в городе Ване и близ него еще долгое время
исповедовала иудаизм. Впрочем, иудаизм в Армении имел давние традиции. Как
отмечает А. Зелев: «В ряде источников Армения именуется Амалек, евреи называли армян амалекитами. Такой же термин для их обозначения использовали в
Византии. Иосиф Флавий писал, что Амалек был завоеван коленом Вениаминовым в царствование Саула и что потомки этого племени положили начало
иудаизму в Армении» [7].
Кроме того, известно, что евреи-иудаисты пришли в Хазарию из Армении. В
письме неизвестного еврея из Хазарии к некоему жителю Средиземноморья
(«Кембриджский Аноним») встречаем: «[текст не сохранился] [из?] Армении. И
бежали от них наши предки, потому что не могли выносить ига идолопоклонников» [8, 113]. Недавно в селе Ехегис (Армения) было обнаружено еврейское
кладбище 11-13 веков. В этом плане уместно привести персидскую поговорку
про армян: «Астапатцы – обожествляющие дом, и тебризцы – обожествляющие
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женщин, и зоки Нахиджевана – обожествляющие золото» [9]. Не только в иранском, но и в армянском фольклоре популярным является мотив о том, что самые
дорогие украшения и драгоценные камни часто оценивали и покупали евреиювелиры, которые были весьма искусными в торговле [10, 163].
Значительная часть евреев, после разгрома Хазарского государства, мигрировала в Европу. Именно в это время в европейских странах получает популярность
легенда о Вечном жиде, который скитается по свету, каждый раз меняя свое имя:
Агасфер (от Ахашверош – из еврейских народных театральных представлений по
«Книге Эсфири», где этим именем назван персидский царь Артаксеркс); Иосиф
Картафил («Привратник» (?), «Многолюбимый» (?)); Малх (раб первосвященника,
которому апостол Петр мечом отсек ухо); Бутадеус («Ударивший Бога») и,
наконец, Эспер Диос («Надеющийся на Бога»). В Европе впервые упоминает
Бутадеуса, ударившем Христа, итальянский астролог 13 века Гвидо Бонатти.
Агасфер отказал Христу предоставить минуту отдыха возле своего забора,
когда он с крестом на спине взбирался на Голгофу. В «Великой истории Англии,
или Хронике» английского ученого-монаха Матвея Парижского говорится об
армянском архиепископе, прибывшем в 1228 году в Англию, который лично был
знаком с Картафилом, даже разделял с ним трапезу. Вот, какую историю излагает
армянский архиепископ: «[Картафил] ударил его [Иисуса] кулаком в спину,
сказав при этом с насмешкой: «Иди же, Иисус, иди скорее: чего ты ждешь?»
Иисус обратился к нему и, взглянув строго, сказал: «Я иду, а ты будешь ожидать,
пока я снова не приду»» [11, 637]. С тех пор Картафил стал вечным скитальцем,
который не может умереть до Второго Пришествия.
«И вот, тысячу лет спустя, [армянский] архиепископ Григорий, объезжавший епархию, встретил Карталеуса [Картафила] рыдающим среди изголубасерых скал Армении, где-то возле озера Ван. Карталеус рыдал от той мысли,
имея которую никогда не заснешь, никогда не остановишься, никогда не
умрешь» [12, 362].
После этого, по рассказу армянского архиепископа, Картафил стал очень
благочестивым, набожным и немногословным. «Картафил был крещен и
получил имя Иосифа [...]. Обыкновенно он проживает в обеих Армениях и
других восточных странах, обращаясь с епископами и другими прелатами
церкви» [11, 637]. Брат архиепископа Григория, прибывшего со свитой из
Армении, также утверждает, что Вечный жид по-прежнему живет в Армении.
Картафилу, когда он согрешил против Иисуса, было 30 лет, с тех пор он живет до
100 лет, дряхлеет, заболевает, потом выздоравливает и снова становится тридцатилетним.
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В рифмованной хронике француза Филиппа Муске (сер. 13 века) содержится
похожий рассказ армянского архиепископа о Картафиле, однако, у Муске
Картафил не ударял Иисуса, а просто назвал лжепророком и хотел увидеть, как
его распинают на кресте.
Ян Потоцкий тоже заявляет, что Вечный жид живет в горах Армении, откуда
и начинает свое странствие по земле «и быстрым шагом приближается к нам»
[13, 165]. Героем повести Х.Л. Борхеса «Бессмертный» (1949) является антиквар
Жозеф Картафил из Смирны. После смерти Картафила осталась рукопись, в
которой сообщалось, что он вместе с товарищами «прошли через страну
троглодитов», при этом указав, что «Ксенофонт считал родиной троглодитов
Армению» [14, 602].
Вполне логично, что предания об Агасфере нашли свое отражение и в
армянском фольклоре. Вот какой случай из деревенской жизни описывает А.
Агаронян в своих мемуарах «Моя книга. Детство. Юношество» (1927-1930):
«Говорили, что скоро в наших краях должен появиться некий еврей […]. Кто-то
говорил, что у еврея длинная борода до колен, и при ходьбе он подбирает ее и
держит в руках. Другие уверяли, что он низкорослый мужчина с растрепанной и
страшной бородой, похожий на звонаря Согомона из нашего села. Некоторые
утверждали, что он никогда пешком не передвигается, а только верхом на осле.
Другие – что у него нет никакого осла, он бедный и несчастный странник, с
посохом в руках бродит из страны в страну и влачит свои черные дни [15, 264].
Некоторые из этих представлений удивительно похожи на изображение
Вечного жида, принадлежащее кисти Гюстава Доре (1856). Как известно Г. Доре
проиллюстрировал стихотворение Пьера-Жана де Беранже, написанное по
мотивам романа Эжена Сю «Агасфер» (1845).
Примечательно, что Вечный жид появляется в армянской деревне в
Великую Пятницу, которая связана с мученической смертью Христа на кресте и
с глумлением Агасфера-Картафила.
А вот какую историю о встрече с Вечным жидом в одном из ширакских сел
приводит А. Исаакян в своих «Заветных воспоминаниях» (1933): «Батюшка Оган
говорит, что недавно среди пастухов деревни Ором объявился проклятый
бродяга-еврей, отдохнул у них немножко, выпил кружку молока и снова
пустился в путь, исчез из виду: будто сообщил им, что скоро быть светопреставлению и его мукам придет конец вместе с концом света» [16, 118].
Легенда вписывается в общую канву представлений об Агасфере, согласно
которым он осужден скитаться по земле до конца света, а его приход ознаменует
второе пришествие Христа и эсхатологическое прощение.
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Следует отметить, что А. Исаакян использовал сюжет о Вечном жиде и в
своих притчах: «Агасфер» (1907-1908), «Скитающийся еврей» (с подзаголовком
«армянская легенда», 1911 и с существенными изменениями, 1923), «Шидхар»
(1927). У А. Исаакяна Агасфер избороздил бескрайние просторы земли «железными ногами», то есть в железных башмаках, что однозначно коррелирует с
контекстуальной парадигмой повествования: с одной стороны, Агасфер, как
известно, был сапожником, а с другой стороны – в «железных башмаках»
заключена символическая отсылка к образу пандухта-скитальца [17, 241].
В этом плане большой интерес представляет армяно-зокская легенда о
дровосеке и демоне1 Диосе.

Дровосек и демон Диос 2
Некий человек рубил топором дерево у реки. Он уронил топор в реку.
Вышел оттуда речной дух (демон) Диос. Диос нырнул и достал золотой топор.
Дровосек говорит: не мой. Диос снова нырнул и принес серебряный топор.
Дровосек говорит: не мой. Дух в очередной раз нырнул и вышел с железным
топором. Дровосек говорит: это мой. Диос одарил его разными топорами. А
другой человек, узнав о счастье дровосека, тоже пришел на берег реки и нарочно
бросил топор в реку. Диос принес ему золотой топор. Тот сразу: да, это мой
топор. Тогда Диос отобрал золотой топор и унес его с собой, а настоящий топор
оставил в воде.3
Однако особое внимание заслуживает теоним Диос. Диос (Дьяус) – древнейшее индоевропейское верховное божество, одной из ипостасей которого был Зевс.
В Древней Греции существовал культ Зевса-Отца – Диоса Патрио. «От имени
Дьяуса происходит слово «бог», латинское «deus» и греческое «theos» – сияющий,
светлый, дневной свет, день. С этим корнем связано и имя древнеэтрусского и
древнеримского Януса или Диануса, богини Дианы, этрусского Ани, греческого
1 В оригинале «չաստված» [«частвац»] (букв. «небог»). Так, после принятия христианства,
армянские церковники именовали языческих богов, получивших статус низших злых духов.
2 Текст воспроизводится по изданию: Патканов К.П. Исследование о диалектах армянского
языка. СПб.: Типография Императорской Академии Наук, 1869.- 28-29 с. Текст приводится на
агулисском далекте армянского языка, перевод выполнен автором статьи. Стиль и пунктуация
подлинника максимально сохранены.
3 Сюжетные параллели этой легенды находим в фольклоре разных народов: например, в
русской сказке «Про мужика-бедняка и топор», в грузинской сказке «Топор с золотым топорищем»
и т.д. Все они, помимо отголосков языческих верований о водных духах, по всей вероятности,
имеют еще один общий источник, связанный с христианской легендой о святом Бенедикте.
«Церковное предание повествует о некоем бедном лесорубе, лишившемся своего единственного
орудия труда: его топор, слетев с топорища, утонул в глубоком озере. Видя отчаяние бедняка, св.
Бенедикт, оказавшийся поблизости, взял у него из рук топорище и опустил его в воды озера. Через
мгновение топор на глазах изумленного лесоруба сам собою насел на топорище» [18].
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Зевса-Диоса, балтийского Диеваса, германского Тиу (Тиваса, Тюра), славянского
Дива, римского Юпитера (Iovis Pater – Diovis Pater) – «отец света», «отец дня», и
индоевропейского Дьяушпитара с таким же значением» [19, 375].
Впоследствии христианское учение выработало свой подход ко всему
антихристианскому комплексу вероисповедания: так, в разряд демонов попали
верховные языческие боги, которые стали ассоциироваться с силами тьмы, с
греховным началом и вселенским злом.
Как отмечалось выше, Эспер Диос – одно из имен Вечного жида. Под
именем Хуана Эспера Диоса он даже якобы появился в Испании в 1575 году.
Мотив воды встречается в германских вариантах легенд о Вечном жиде: «В горах
Гарца существует разновидность мифа о Диком Охотнике, согласно которому тот
был евреем, не позволившим нашему Господу напиться из реки или же из корыта
для скота и презрительно велевшим ему утолить жажду из отпечатка лошадиного копыта, в котором скопилось немного воды» [20, 30]. По французским
народным поверьям, Агасфер – еврей из колена Нафтали, одного из десяти
«исчезнувших» колен Израиля.
Еврейский пророк Илия – еще один вечноживущий мифологический герой
– поражает жадных и заставляет топор держаться на воде. В поэме Кристиана
Фридриха Шубарта «Вечный жид» (1783) на Агасфере «ломались молот и топор».
Топор имеет как разрушительную, так и созидательную функции, поэтому он
становится атрибутом Картафила-Диоса, который выступает не только как
грешник и преступник, но и как праведник и защитник угнетенных.
Таким образом, по нашей версии, легенда о Вечном жиде зародилась не в
Палестине, как считают ряд исследователей, в том числе А. Веселовский, а в
армяно-еврейской среде до «хазарского исхода». Предание о Картафиле впервые
появляется в армянской версии: здесь, в Армении, он, не имея возможности
умереть, обречен на вечную жизнь. Именно в армяно-зокской среде долгое
время сохранялась легенда о демоне Диосе: как известно, Диос – одно из имен
Картафила-Агасфера – еврея-сапожника из Иерусалима, в котором сосуществуют
одновременно заблуждение и вера.
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Թափառական հրեան և չաստված Դիոսի մասին հայ-զոկական….

ԹԱՓԱՌԱԿԱՆ ՀՐԵԱՆ ԵՎ ՉԱՍՏՎԱԾ ԴԻՈՍԻ ՄԱՍԻՆ
ՀԱՅ-ԶՈԿԱԿԱՆ ԱՌԱՍՊԵԼԸ

Թադևոսյան Թադևոս
Ամփոփում

Հանգուցային բառեր՝ Ահասֆեր, արքեպիսկոպոս Գրիգոր, փայտահատ,
հրեական համայնք, զոկեր, Կարտաֆիլուս, սուբէթնիկ խումբ
Ըստ մեր վարկածի՝ թափառական հրեայի մասին առասպելը ծնունդ է առել
ոչ թէ Պաղեստինում, ինչպես կարծում են որոշ գիտնականներ, այդ թվում և
Ա. Վեսելովսկին, այլ հայ-հրեական միջավայրում միչև «խազարական ելքը»:
Կարտաֆիլուսի մասին ավանդազրույցը առաջին անգամ երևան է գալիս հայկական տարբերակով. այստեղ` Հայաստանում, նա մահանալու հնարավորություն չունենալով, դատապարտված է հավերժական կյանքի: Հայ-զոկական միջավայրում երկար ժամանակ պահպանվում էր չաստված Դիոսի մասին առասպելը, ինչպես հայտնի է Դիոսը` Կարտաֆիլուս-Ահասֆերի անուններից մեկն
է` այն երուսաղեմցի կոշկակար հրեայի, որի մեջ միաժամանակ համագոյակցում են մոլորությունը և հավատքը:
Հատուկ ուշադրության է արժանի հնագույն հնդեվրոպական գերագույն
աստվածության՝ Դիոսի անունը, որի դրսևերումներից մեկն է հանդիսացել
Զևսը:
Հետագայում քրիստոնեական ուսմունքը իր մոտեցումն է մշակել ամբողջ
հակաքրիստոնեական համալիր դավանանքի նկատմամբ: Այսպիսով, չարքերի
(չաստվածությունների) շարքն են անցնում հեթանոսական գերագույն աստվածությունները, որոնք սկսում են նույնականացվել խավարի ուժերի, մեղսավոր
հիմքի և տիեզերական չարիքի հետ:
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Թադևոսյան Թադևոս

WANDERING JEW AND THE ARMENIAN-ZOK LEGEND
ABOUT A DEMON DIOS

Tadevosyan Tadevos
Summary

Key words: Ahasuerus, Archbishop Gregory, woodcutter, Jewish community,
Zokes, Cartaphilus, sub-ethnic group
In our version, the legend of the Wandering Jew was not born in Palestine,
according to several researchers, including A. Veselovsky, it was born in ArmenianJewish community before “Khazar Exodus”. The legend about Cartaphilus first
appears in the Armenian version: here, in Armenia, he was unable to die and was
condemned to eternal life. It was in the Armenian-Zok environments that the legend
about demon Dios was preserved for a long time: as we know, Dios – one of the names
Ahasuerus-Cartaphilus – a Jew shoemaker from Jerusalem, which coexisted
simultaneously with fallacy and faith.
Should be paid attention to Theonos Dios – the most ancient Indo-European
supreme deity, one of the incarnations of which was Zeus. Subsequently, the
Christian doctrine developed its approach to the whole anti-Christian religious
complex: the supreme pagan gods fell into the category of demons, and became
associated with the forces of darkness, with sinful principles and universal evil.
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Գոյության համընդհանուր իմաստազրկման դրսևորումները….

ԳՈՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՄԱՍՏԱԶՐԿՄԱՆ
ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ Զ. ԽԱԼԱՓՅԱՆԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
Ղազարյան Լիլիթ
Հանգուցային բառեր.
միջավայր, մտադրույթ

օտարում,

լճացում,

մենություն,

կեցություն,

Գրականագիտության մեջ դեռևս գիտականորեն ամբողջականացված չեն
Զ. Խալափյանի ստեղծագործության մեջ անհատի օտարվածության, գոյության
իմաստազրկման պատճառները, որին էլ միտված է հոդվածը: Կերպարներին
հատուկ մարդկային օտարված հարաբերությունները դրսևորված են վիպագրի
մի շարք գործերում: Մեր խնդիրն է մեկնաբանական ու արժեբանական վերլուծությամբ հասկանալ կերպարների երկվության ու օտարվածության պատճառահետևանքային դրսևորումները, որն էլ կհաստատի հոդվածի արդիականությունը: Վերլուծական հոգեբանության օգնությամբ ենք լուսաբանել անհատի ու
հասարակության՝ փոխադարձ պայմանավորված գործողությունները:
20-րդ դարում գրականությունը հոգեբանականացման միտում է
դրսևորում, որն արտահայտվում է կերպարային, պատկերային, դիպաշարային
ու կառուցվածքային համակարգերում: Վառ օրինակն են վիպական տեխնիկայում գիտակցության հոսքի, վերհուշի կիրառումները, որով աչքի է ընկնում նաև
Զ. Խալափյանի արձակը [14, 54-58; 4, 62; 1, 122-130; 2, 158-159]: «Գիտակցության հոսք»-ը կապանքազերծում, միջնորդազերծում է կերպար-ընթերցող հարաբերությունը՝ բացահայտելով թաքնված մարդուն: Զ. Խալափյանի գործերն
աչքի են ընկնում ժամանակակից տեխնիկայի բարձր մակարդակի իրացման,
նաև իրականության, ժամանակաշրջանի ամբողջական համապատկերի
ստեղծման առումով: Հագեցած են մարդկանց օտարող տարաբնույթ հարաբերություններով: Երկվությունն ու օտարումը հասարակությունից, ընտանիքից,
ծնողներից, սեփական ես-ից հերոսներին բնորոշող հոգեվիճակներն են:
«Հեղեղ» վիպակը, որ հիացական գնահատականների է արժանացել Սերո
Խանզադյանի ու Վիգեն Խեչումյանի, գրականագետ Ալբերտ Արիստակեսյանի
կողմից, պատմում է ամուսնական զույգի աշխատանքային գործուղման մասին: Ամուսինը` Հրայրը, ինժեներ է, գյուղի համար պատվար է նախագծում, գեղեցկատես կինը` Ագնեսը, ձանձրանում է անծանոթ միջավայրում և ելք
փնտրում այդ ձանձրույթից: Հրայրն անծանոթ մարդուն` իր կնոջը սիրահարված երկրաչափության ուսուցչին, ում անունից էլ առաջին դեմքով տարվում է
պատումը, խոստովանում է. «Մենք սիրում ենք իրար, բայց մի՞թե մինչև կյանքի
վերջ իրար հետ ապրելու համար դա բավական է: Մենք օր-օրի կարծես խոր– 168 –

Ղազարյան Լիլիթ
թանում ենք իրարից: Նա ինձ հետ խոսելիս լրիվ սրտի եղածը չի բացում, վախենում է, թե ես չեմ հասկանա իրեն: Ու ես սկսում եմ բողոքել, տրտնջալ, մինչև
նա ձանձրանում է ինձանից, ինչպես քիչ առաջ, և հեռանում» [11, 230]:
Օտարված ամուսիններ են: Ավելին, ո՛չ ուսուցիչը, ո՛չ էլ բժիշկը, որ նույնպես սիրահարված է այդ կնոջը, սիրո խոստովանության սխրանքի չեն գնում.
սա նույնպես տիպիկ է արձակագրի հերոսներին:
Վիպակում բնություն-մարդ կապը գրեթե բնապաշտական է, բնապատկերներն անտրոպոմորֆ են: Հերոսը սիրում է մենանալ բնության գրկում, նստել
«հավերժական լճակի» ափին ու իրեն զգալ հավերժ: Այն, ինչ կատարվում է հերոսների հոգեկան աշխարհում, բացահայտվում է բնության երևույթների միջոցով: Օտարված շրջապատից ու սեփական ես-ից՝ մարդը մոտենում է իր բնական վիճակին՝ գտնելով իրեն բնության մեջ: Հեղեղի տեսարանն էլ, ըստ էության, վիպակի հոգեբանական բարձրակետն է:
«Պատը» վիպակը նույնպես մարդկային հոգուն պատած տաղտուկի, գոյության համընդհանուր իմաստազրկման մասին է: Ընտանեկան սառը և օտարացած հարաբերություններ են:
Նմանօրինակ մեկուսացած հարաբերություններ են նաև «Ծնծղա» գործում:
Մովսեսի ու Զապելի՝ ոչինչ տեղի չունեցող կյանքում միօրինակությունը խանգարվում է մեկ այլ դրամայով. Մովսեսը հանդիպում է Մայրանուշին: Մայրանուշի ու ամուսնու միջև էլ ոչ մի ջերմ զգացողություն չկար, նրանք տարբեր
խառնվածքի մարդիկ էին: Եվ երկու օտարված մարդիկ իրար գտնում են, ու մի
նոր զգացողություն համակում է նրանց:
Վերջերս տպագրված «Այսքան բան» (2017 թ.) ժողովածուի մեջ «Հայացք»
վերնագրով մի ստեղծագործության մեջ հերոսուհի Տատյանա Վլադիմիրովնան
իմաստազուրկ կյանքի մարմնացում է: Պատերազմը խլել է նրանից ամուսնուն,
որդուն, ողջ կյանքի իմաստը: Այդ իմաստազուրկ գոյությունը խեղել է կնոջ հոգեկան աշխարհը: Որդու ընկերոջն է հանդիպում: Ու այստեղ է երևում գրողի
երևակայության անսահմանությունը: Ծավալվում է դրամա. «Ես միայնակ եմ,
շատ միայնակ, տես, լաց եմ լինում, որովհետև սա իմ կյանքի միակ գիշերն է, որ
կարող եմ միայնակ չլինել: Ողջ կյանքս լինելու է միայնություն, միայնությո՜ւն,
գիշեր ու սարսափ... արի՛:
Առավոտյան չանդրադարձան գիշերային անցքին, կատարվածը իրենցը
չէր, նրանք ելան անկողնուց օտարացած ու սրբացած» [13, 116-117]:
Պատերազմից հետո կյանքի հետ չհամակերպվող մարդու կերպարը ևս
կենտրոնական է Զ. Խալափյանի գործերում: Բարոյական և քաղաքական ճգնաժամերը պատերազմական ժամանակներից անբաժանելի են: Առաջ են գալիս
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մի շարք վախեր, որոնք հարվածում են մարդու անհատականությանը:
Էքզիստնցիալիզմն ընդգծում էր անհատի անզորությունը հասարակական
խնդիրների նկատմամբ: Անհատի համար խորթ է հետպատերազմյան իրականությունը: Հակադրություն է դրսևորվում անհատի ու շրջապատող իրականության մեջ: Մարդն օտարվում, երկփեղկվում է: Միայնակ ու չհասկացված վիճակին անմիջապես հետևում է իմաստազուրկ կյանքը: Հասարակությունից մեկուսացած, օտարման սոցիալ-հոգեբանական բարդ վիճակում հայտնված մարդը
չի կարողանում հաղթահարել արտաքին ու ներքին խնդիրները: Խալափյանի
հերոսներին էլ դա չի հաջողվում, նրանք ընտրության հնարավորությունից
զուրկ մարդիկ են, չունեն վճռականություն: Այստեղից առաջանում է գոյության
անիմաստությունից դրսևորվող հիասթափությունը: Ֆրոմը կարևորում էր մարդու ներքին հակասությունը «աշխարհում իր դերի» նկատմամբ՝ նշելով, որ
մարդը զարգանում է, եթե գնում է ձգտման ուղով, իսկ հակառակ դեպքում հոգեկան ապրումները մարդուն տանում են օտարման՝ ինքնության կործանման
[23, 175-176,196]: Իրականի ու պատրանքի հակասությունը մարդուն երկփեղկում է, նա կորցնում է իրեն առօրյայում, օտարանում է հարազատ միջավայրին:
Տագնապային այս վիճակը հոգեբանական ճգնաժամ է՝ առաջացած անհարմարավետության անբացատրելի զգացողությունից: Այն հատուկ է կյանքի
հետ չհամակերպվող Գիգիին («Գիգին ղեկի մոտ»), Մարատի հորը («Եվ վերադարձնելով Ձեր դիմանկարը»), Ստեփանին («Որտե՞ղ էիր, մարդ Աստծո»),
Գայանեին («Ջերմանց մխիթարություն»): Պատերազմից հետո նրանք
«ավելորդ» են զգում իրենց նոր իրականության մեջ: Ամենաողբերգականն այս
առումով Գայանեի ճակատագիրն է: Պատերազմում` գերության մեջ, ավելի
լավ է զգացել իրեն, քան վերադառնալուց ու հերոսի կոչման արժանանալուց
հետո: Նա հասարակական ուշադրության կենտրոնում է այժմ, բայց զգում է ոչ
պակաս մենություն, քան պատերազմի ժամանակ, երբ փորձում էին կախաղան
հանել իրեն: Սեփական «գոյության» անիմաստ ու աննպատակ լինելու
գիտակցումը, չհասկացված լինելը նրան դրդում են ինքնասպանության. մահը
դառնում է ելք [11, 64]:
«Որտե՞ղ էիր, մարդ Աստծո»-ի առանցքում բժիշկ Ստեփան Եսայանի չկայացած «գիտակցական» կյանքի պատմությունն է աշխատանքի նշանակվելուց
մինչև մահ, որի մեջ խորհրդային տարիներին ապրած անհատին, նաև քսաներորդ դարի մարդուն բնորոշ ողբերգություն կա: Կերպարը, որ գրականագետների կողմից իրավացիորեն համարվել է «60-ականների վիպասանության
ակնառու նվաճումներից» [4, 61], տարբեր մոտեցումներով է մեկնաբանվել:
Պատումի տեխնիկայի օգնությամբ, ժամանակային որոշակի խախտումնե– 170 –
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րով (անալեփսիս) ներկայացված է հերոսի կյանքը՝ որպես քառասուն տարիների հիշողություն:
Գրականագետները նկատել են կերպարում երկրորդ ես-ի առկայությունը,
ավելացնենք, որ նաև երկփեղկված է, և դա այդ սերնդի գրականության պատկերամտածողության կարևորագույն հնարքներից է: Սարտրը երկփեղկումը
ինքնախաբեության 1 նախապայմանն էր համարում: Եսայանն իր ողջ գիտակցական կյանքն ապրում է «ինքնախաբեության» մեջ: «Կարծես երկու մարդ եմ
ես` մեկը ցանկանում է գնալ, մյուսը ակամա մնում է» [10,139]: Կիմ
Աղաբեկյանը, Ս. Արզումանյանը Եսայանի կերպարի բարդ հոգեբանական
վիճակը նկատում են [2, 158-159 /4, 62]: Սակայն դա խորհրդային գաղափարաբանությամբ կերպարի հասարակական նշանակության ընդգծում է, որն ավելի
շատ նախադրյալ է կերպարի օտարման համար: Գ. Շահինյանի դիտարկմամբ՝
Եսայանը գործի նվիրյալ չէ [15, 55], ավելին, նա հարկադրված և համակերպված` առանց ընդվզումի, կամ փոքրիկ ընդվզումներով, մի համակերպություն է,
որ հիշեցնում է Ֆրանց Կաֆկայի վեպերի հերոսներին, պարզապես խորհրդային իրականության պայմաններում:
Վեպին նվիրված մի գրախոսություան մեջ դիպուկ նկատառում կա.
«Ստեփան Եսայանի կերպարի նկարագիրը երկու կողմ ունի. մի կողմից դա
անհատի և հասարակության հակասությունն է, մյուս կողմից` ներքին
երկփեղկվածությունը: Սակայն բժիշկ Եսայանի «դժբախտությունը» գալիս է ոչ
այնքան առաջին, որքան երկրորդ հանգամանքից» [18, 4]: Ստեփանի երկփեղկվածության ֆենոմենը լավ է բացատրել Ս. Սարգսյանը. «Յուրաքանչյուր մարդ
ներքուստ ունի մի պահանջմունք. լինել սեփական Ես-ի հետ միասնական, ներդաշնակ, որպեսզի կյանքում մարդն իրեն զգա հավասարակշռված ու հաստատուն, որ զգա սեփական անձի կարևորությունը: Այդ պահանջմունքն Էրիխ
Ֆրոմն անվանում է նույնական (իդենտիկ) լինելու պահանջմունք» [19, 117]:
Յունգն «առողջ» և «հիվանդագին» ես-երի մեջ էր երկատվածություն
տեսնում: Ես-երից մեկը մարդու հասարակական, իսկ երկրորդը՝ թաքնված
կյանքն է: Պերսոնան (Ֆրեյդի մոտ՝ գեր-Ես) «սոցիալական դիմակ» է, որով նա
շփվում է ուրիշների հետ: Ստվերը՝ երկրորդ ես-ը, մարդու ներաշխարհն է:
Ստվերը և Պերսոնան մեկ ամբողջություն են: Ստվերն անգիտակցական
կենտրոն է՝ դուրս մղված ցանկություններ, հիշողություններ, հույզեր, որոնք
անհատի կողմից ժխտվում են՝ հասարակական իդեալներին չհամապատասխանելու պատճառով [17]:

1

Տե՛ս Ռոյ Շեֆեր, «Նոր լեզու հոգեվերլուծության համար», 1967:
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Խալափյանը բարդ հոգեբանական հերոսներ է կերտել: Եսայանի կերպարում ընտրության ազատության ոչ մի դրսևորում չկա. անընդհատ կրկնվում է
անզորության, սեփական ճակատագիրը տնօրինելու մարդկային անկարողության մոտիվը: «Փախուստ ազատությունից» գրքում Ֆրոմը անձի օտարմանը և
զարգացմանը խոչընդոտող սպառնալիքները տեսնում էր իբրև պատերազմական իրավիճակից բխող երևույթ։ Խալափյանը մարդու հոգեկան աշխարհում
հետպատերազմյան ճգնաժամը դրսևորեց և ընդգծեց, որ ուրիշներն են
տնօրինում մարդու ճակատագիրը (Ստեփանի ճակատագիրը որոշում է աշխատանքի նշանակող հանձնաժողովը): Ընթացքում երևում են մարդկային
կյանքը մարդու փոխարեն որոշող այլ անձինք, որոնցից մեկը Զինավորն է: Հասարակությունը որոշում է անհատի փոխարեն: Մարդն ապրում է հոգեբանական խոր անհարմարավետություն:
Սարտրն ազատությունն ընկալում էր իբրև կամքի ազատություն, որի
հակառակ կողմում տեսնում էր օտարում: Ժամանակակից մարդուն համարում
էր ենթարկված հասարակության կարծիքին ու պարտադրանքին: «Ուրիշի ներկայությունն օտարում է մարդուն ինքն իրենից, այն միշտ քննադատում, վախ ու
ամոթ է ներշնչում, ինչը ենթադրում է նաև օտարում մարդու կազմավորած աշխարհից», «ուրիշն իմ հնարավորությունների թաքուն մահն է» [20, 16/350/354]։
Սարտրը «Սրտխառնոց»-ում ևս անդրադարձավ «ես»-ի անզորությանը։
Խալափյանն անզորությունն է դրսևորում նաև հերոսի մասնագիտական
ընտրության ձևով. Ստեփանն անզոր բժիշկ է:
Իմաստազուրկ գոյության անփոխարինելի փոխաբերությունն է վեպում
սպասումը: Իտալացի գրող Դ. Բուցցատիի «Թաթարական անապատը» վեպի
հերոսը` Ջովաննի Դրոգոն, թաթարական անապատի մեկուսի մի ամրոցում
մինչև իր մահը սպասում է կյանքի մեծ իրադարձության՝ թաթարների
հարձակմանը, որն այդպես էլ չի կայանում [6]: Այդպիսի անիմաստ սպասման
մեջ է նաև Եսայանը: Վեպում մեջբերվող ժամանակի մասին ճապոնական
հեքիաթն էլ է հուշում, որ մեծ իմաստով «Որտե՞ղ էիր, մարդ Աստծո»-ն մարդկային գոյությունն ընդգրկող սպասման և այն խժռող Քրոնոսի մասին է: Բուցցատիի վեպը պայմանական ու ֆանտասմագորիկ է, ընդհանուր առմամբ զուրկ
է պատմական կոնտեքստից և ժամանակաշրջանից: Դա վեպ-այլաբանություն է
կեցության անիմաստության մասին: Խալափյանի վեպը պատմականորեն
կոնկրետ է՝ իրեն հատուկ ոգով ու ապականված մթնոլորտով: Որոշակի տարբերակելով կեցություն և գոյություն հասկացությունները՝ նշենք՝ վեպը ոչ այնքան կեցության անիմաստության, որքան անհատի կյանքն իմաստազրկող
խորհրդային ժամանակների մասին: Դա է պատճառը, որ, մեր կարծիքով, երկի
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Ղազարյան Լիլիթ
գոյաբանական մոտիվներն այնուամենայնիվ այն չեն դարձնում իրապես գոյապաշտական ստեղծագործություն: Ալբեր Քամյուի «Օտարը» վեպում Մյորսոն
այնքան օտար և խորթ է մորը, որ նրա թաղման օրը գերեզմանում սուրճ է
խմում [21]: Բայց Ստեփանն այդպիսին չէ. ժամանակն ու հեռավորությունն են
նրան հեռացրել մորից: Հիվանդ մոր հանդեպ իսկական որդիական հոգատարություն է ցուցաբերում՝ աննկարագրելի ծանր տանելով մոր մահը: Մայրն էլ է
զգում խորթություն. «Այնքան ենք իրարից հեռու ապրել, որ համարյա խորթացել ենք: Ըստ երևույթին պետք է տեղափոխվեմ, ինչ գնով էլ լինի» [10, 226]: Գոյապաշտական գրականության մեջ մարդիկ օտար են իրար, որովհետև խորթ
են ու տարբեր իրենց բուն էությամբ: Զ. Խալափյանը գտնում է, որ մարդկանց
օտարողը խորհրդային իրականությունն ու անհեթեթ ժամանակներն են:
Խորհրդային հասարակարգի մեծագույն պարադոքսն այն է, որ համայնավարական համակարգում մարդիկ օտար են իրար: Հասարակական կյանքով ապրող մարդը շրջանցում է անձնական կյանքն ու մոռանում երջանկությունը՝
նվիրվելով աշխատանքին ու կարիերային [10, 131]:
Հասարակությունից օտարված մարդը մերձենում է իր ինքնությանը,
հասարակությանը ձուլված մարդն օտարվում է ինքնությունից: Առաջինը
բնորոշ է արևմտյան հասարակարգին, երկրորդը` խորհրդային: Վերջինս մարդուն օտարում էր իր ինքնությունից: Խալափյանը հիանալիորեն է սա որսացել:
Ստեփանը երևույթի մարմնացում է: Մարդը գործում է՝ չկարողանալով հասկանալ, գնահատել, գիտակցել, որակել իր արարքը: Նա օտարված է իր գործողություններից, իր որոշումներից:
Խալափյանի հերոսներն իրենց խոհերում էլ թաքնվում են, իրենց էության
մի մասով մնում են ստվերում: Էկոյի՝ «որպեսզի բացահայտենք օրինակելի
հեղինակին, տեքստը պետք է կարդալ ոչ մեկ անգամ, այլ մի քանի դեպքերում՝
անսահմանորեն շատ անգամ» [7, 51] միտքը բնորոշ է Խալափյանի գործերին:
Անտիկի հանդեպ քողարկված սերը միայն հետահայաց կերպով է հասկանալի
դառնում, երբ հոգեվերլուծական մի ենթադրությամբ մեզ համար անսպասելի
պարզում ենք, թե ինչու Ստեփանը Գուրգենին` Անտիկի ամուսնուն, չի ազատել պատերազմից. նա «ցանկացել է» Գուրգենի մահը, և հենց այդ թաքուն սերն
է եղել նրան չազատելու շարժառիթը:
Արձակագրի ամենից շատ շրջանառած մոտիվներն են մահը, մենությունը
և օտարումը, որը կերպարները վերապրում են՝ որպես մենության զգացում
(Ստեփանը, մայրը, Անտիկը): Խալափյանը խոստովանել է. «Ահավոր
մեկուսացած եմ զգում ես ինձ իմ դարաշրջանից, ես նրան եմ խորթ, նա` ինձ:
Համեմատելի՞ են արդյոք մահն ու մենությունը: Մենությունը կյանքի կարոտից
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Գոյության համընդհանուր իմաստազրկման դրսևորումները….
է ծնվում, դա ապրելու, քո ուզածով ապրելու երազանքն է, իսկ մահը ոչնչացում
է»: Հարցին, թե` «Չեք կարծում, որ Ստեփան Եսայանի կերպարում Դուք
Ձեզանից շատ բան եք դրել: Եսայանն ունի մենության, օտարվածության
զգացում, կա խոսելու, հաղորդակցվելու պահանջ», գրողը պատասխանել է.
«Դրանք հիմա էլ կան: Ամբողջ կյանքում էլ ունեցել եմ մենության ու օտարվածության զգացումը: Այլապես որտեղի՞ց պիտի գտնեի ու գրեի: Դրանք իմ
սեփականն են» [19, 175]:
20-րդ դարում տարածված մեկ գլխավոր հերոսի սկզբունքով վեպերի հերոսներին ինչպես էլ կոչենք՝ Պատրիս Մյորսո, Ջովաննի Դրոգո, թե Ստեփան
Եսայան, նրանց մեջ բնավորության փոխարեն ընդգծված են մարդու
ներաշխարհն ու ես-ի երկփեղկումը, ներհակությունը հասարակության հետ:
Սրանք իրենց ես-ի պրիզմայով աշխարհը դիտող, իներտ, երկվություն ապրող
մարդկանց կերպարներ են:
1960-80-ականների խորհրդային իրականությունը պատկերող «Եվ վերադարձնելով ձեր դիմանկարը»-ը վեպն էլ տաղտուկ կյանքի, չկայացած հույսերի
մասին է: Եթե «Որտե՞ղ էիր, մարդ Աստծո» վեպի կերպար բժիշկ Եսայանն այդպես էլ չի ամուսնանում, ապա այստեղ բոլոր կերպարները, բացի Մարատից,
որ Ստեփան Եսայանի կրկնակն է և Խալափյանի alter ego-ն, ամուսնանում են,
ապրում «ընտանեկան հեղձուկի» մեջ: Հերոսներն ընտանեկան կյանքում էլ
իրենց ես-ը, անհատականությունը կորցնում են: Իր ինքնությանը հավատարիմ
փորձում է մնալ Մարատը, որին թվում էր, թե մարդն աստիճանաբար, հասակ
առնելով ավելի ու ավելի անհետաքրքիր է դառնում. «... մարդ աստիճանաբար
կորցնում է իր դիմանկարը»: Նա ևս մենության հերոս է. «Մարատը մենություն
էր զգում: Անբացատրելի, տարօրինակ այդ զգացումը հաճախ էր համակում
նրան: Պատճառը որոշակի չէր» [12, 163/209]:
Գրաքննադատությունն այս արժեքավոր վեպը համարել է արտադրական
խնդիրներ առաջադրող, որի հետ ոչ մի դեպքում չի կարելի համաձայնել [5, 2 /3,
54], հակառակ դեպքում հեղինակը չէր ունենա արդիական այն հնչեղությունը,
որ ունի առ այսօր: Վեր հանելով խորհրդային տաղտուկ և մարդու ինքնության
կայացման համար աննպաստ պայմանները՝ գրողը հասնում է կենսական նշանակության մեծ ընդհանրացումների: Գոյության իմաստն այդ հասարակարգում նույնացվել է մարդու հասարակական գործունեության, աշխատանքային
հաջողության հետ: Խալափյանը մարդու և հասարակարգի կոնֆլիկտն է պատկերել: Տարաբնույթ հոգեբանական հարաբերությունների մեջ հայտնված հերոսները նույնիսկ կողակիցներին չեն հասկանում: Հերոսները միայնակ են,
լռակյաց, թախծոտ ինքնամփոփության մեջ, իրար մտերիմ և օտար: Մարդկա– 174 –
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յին բոլոր հարաբերությունների արդյունքում «ծանոթները դառնում են անճանաչելի» [12, 264]:
Ընտանեկան կապերը թվում են շղթաներ, ամուսիններն ատում են միմյանց` Արփենը` Կոստանին, Նվարդը` Սարգիսին, Սիրանը` Լեոյին: Նրանք
բոլորը դավաճանում են (Լեոն, Նվարդը, Արփենը), որն ավելի շուտ
«փրկություն» է իրավիճակից: Վիպասանը չի թողնում, որ ապականությունը
մինչև վերջ ոչնչացնի, բարոյազրկի իր հերոսներին, նահանջի տեղ է թողնում,
ասես կարեկցում է նրանց: Առօրյա, կենցաղային վիճակը շեղում է անձին՝
օտարվելով իրենից: Հերոսները, հավատալով կյանքի կարևորությանը, զգում
են գոյության անիմաստությունը, որը հեղինակը ժամանակաշրջանով է
պայմանավորում: Հերոսներին հատուկ են տագնապային վիճակները՝ անիմաստ, բայց անցնող կյանքի, բարոյական ես-ի կապակցությամբ: Այս երկփեղկված մարդիկ ցանկանում են կարևորել իրենց գոյությունը, բայց անընդունակ են նպատակային որևէ քայլի: Ապրելու փոխարեն սպասում են կամ
հիշում, իսկ հիշողությամբ ապրելը ծերացած մարդու հոգեբանություն է: Հոգեվերլուծաբանության մեջ գոյություն ունի կոգնիտիվ դիսոնանս հասկացությունը՝ անձի հոգեկան անհարմարավետության, իրարամերժ մտքերի արդյունքում
ձևավորվող հոգեկան ճգնաժամ, որը մարդուն համակում է միայնության,
իմաստազուրկ գոյության, իրականության ոչ ճիշտ գնահատման զգացումներով [7, 51-52]: Այն հզորանում է միջին տարիքային ճգնաժամի շրջանում: Խալափյանի հերոսները հենց այդ տարիքային փուլում են՝ 35-40 տարեկան, որը
հոգեվերլուծության մեջ հայտնի է «փոթորիկ և գրոհ», «լճացում», «պայթյուն
կյանքի կեսին» անուններով [14, 61-65]:
Խալափյանի կերպարները, որոնք ապրում են մարդու ֆիզիոլոգիային
բնորոշ տարիքային ճգնաժամ և շատ ընդհանություններով նման են գոյապաշտական գրականության կերպարներին, ունեն էական մի տարբերություն. մարդիկ օտարվում են իրականության ու ժամանակի պարտադրանքով: Խալափյանն ընդգծում է գոյությունն իմաստազրկող կեցությունը, որը հատկանշական
ելակետ է կերպարների ճիշտ մեկնության համար:
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ПРОЯВЛЕНИЕ ВСЕОБЩЕГО ОБЕССМЫСЛИВАНИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ З. ХАЛАПЯНА

Казарян Лилит

Резюме

Ключевые слова: отчуждение, застой, одиночество, бытие, среда, намерение

Романы З. Халапяна полны метафорами жизни, существования и как
таковые эти метафоры связаны с ходом событий или с имманентностью
движения. Герои находятся в разнородных психологических отношениях. Все
герои романа Халапяна чувствуют одиночество, одиноки, молчаливы, печальны,
замкнуты, близки друг с другом, знакомы и неузнаваемы. Двоякость психики
образов в романах Халапяна достигает кульминации развития. Это образы людей,
рассматривающих мир через призму своего «Я» и инертных, живущих двояко.
Мы попробовали рассмотреть образы, имея в виду ряд положений психоаналитического и философского характера, и выяснили, что в литературной
критике есть какие-то упущения в смысле рассмотрения искусства создания
образа флага.
В литературе культа существования люди отчуждаются друг от друга и от
общества, потому что имеют разную сущность, а в романе З. Халапяана, в любом
случае создателем отчуждения между ними являются советская действительность и нелепые времена.
То есть, флаг подчеркивает обессмысливание существования уклада жизни.
Это характерная исходная точка для анализа образов.
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THE MANIFESTATIONS OF THE TOTAL MEANINGLESSNESS OF
EXISTENCE IN Z. KHALAPYAN'S WORK

Ghazaryan Lilit

Summary

Key words: alienation, stagnation, solitude, subsistence, environment, intention

Zorayr Khalapyan’s novels are full of human existence, life metaphors, and as
such these metaphors are connected with the with the ability of process or
movement.
The heroes are in a different psychological relationships. All the heroes of the
Khalapyan’s novel, having or not having the feeling of loneliness, they are lonely,
silent, scary in self-esteem, close and foreign, familiar and unrecognizable. The
psychological duality of the characters comes to the peak of development in
Khalapyan’s novels. These are the images of people who live duality, watching the
world with their prism and inert views.
We have tried to examine the characters, taking into account a number of
psychoanalytical and philosophical provisions. Thus, we have found out that there are
some flaws in the literary criticism in terms of the writer’s painting art criticism.
In the existentialistic literature, people are alienated from each other and from
society, because they have different essence, and in Z. Khalapyan’s novels, in any case,
the removal, the distributor, the creator of distant alienation between them is Soviet
reality and absurd times. So the writer emphasizes the subsistence wհich makes the
existence being meaninglessness. This is a typical starting point for the analysis of the
characters, for the correct interpretation.
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Ջաղինյան Նինա

ՄՏԱԾՈՒՄՆԵՐ ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԹԱՐԳՄԱՆՉԻ ԴԵՐԻ ՇՈՒՐՋ
Ջաղինյան Նինա
Հանգուցային բառեր. անհատական ոճ, ստեղծագործականություն,
համարժեքություն, բանաստեղծական գործառույթ, հաղորդակցային գործառույթ, գեղագիտական գործառույթ
Մեր օրերում մեծ կարևորություն է տրվում գեղարվեստական թարգմանությանը, որպեսզի գրական-գեղարվեստական տեքստերը հասանելի լինեն ընթերցողական լայն շրջանների: Ժամանակակից անհատը առավել զարգացած և
փորձառու է դառնում` կարդալով արժեքավոր դասական գրականություն, իսկ
թարգմանիչը մշտապես փորձում է պահպանել բնագիր տեքստի լեզվամշակութային հենքը լայն իմաստով, ուստի նա, հարկ է, որ հնարավորինս հավատարիմ լինի բնագրին: Այստեղ խնդիր է առաջանում այն առումով, որ նա ստիպված է վերակերտել բնագրի յուրօրինակ միջավայր, ուր պիտի իսպառ բացառվի
բառացի թարգմանությունը:
Գեղարվեստական թարգմանությունը հիմնավորապես տարբեր է այլ տեսակի թարգմանություններից, քանզի այն առավել ստեղծագործական ընթացքի
արտահայտություն է: Ուստի այդօրինակ մեկնումի սկզբունքը բանաստեղծական-հաղորդակցային գործառույթի ակնհայտ գերակայությունն է: Գեղարվեստական թարգմանությունը մեկ այլ կարևոր գործառույթ ևս ունի, այն է՝ գեղագիտականը: Օկտավիո Պազը նշում է, որ «գրականությունը և թարգմանությունը հոմանիշ են: Թարգմանությունը մշտապես գրական ստեղծագործություն է,
այն գեղարվեստական կամ գիտական գործ է: Թարգմանությունները գեղարվեստական ակտեր են, որոնցում գործածում ենք մեր ողջ գրական-գեղարվեստական իմացությունը» [1]:
Հարկ է նշել, որ գեղարվեստական թարգմանությունը ստեղծագործական
աշխատանք է, որը թարգմանիչը կատարում է փոխադրվող (թիրախ) լեզվի մեջ՝
«օգտագործելով» բնագիր տեքստի հեղինակին որպես իր ասելիքային «միջոց»:
Գեղարվեստական տեքստի թարգմանիչը հմուտ հետազոտող է, ինչպես նաև
ստեղծագործ արհեստավարժ, ով մշտապես պատրաստ է դեմհանդիման կանգնելու խոչընդոտների և հնարավոր մարտահրավերների: Հիրավի, դյուրին չէ
շփվել տարբեր մշակութային տարածքների և ժամանակաշրջանի պատկանող
տեքստերի հետ, եթե քաջատեղյակ չես դեպքերին և հեղինակային ասելիքին:
Ուստի, կրկին առաջ է գալիս թարգմանչի անձի մասնագիտական որակների և
ստեղծագործական ներուժի խնդրի հարցը: Նա, անշուշտ, օժտված և բազմակողմանի անհատ պիտի լինի, քանզի յուրօրինակ «կամուրջ» է և երկու լեզուների ու մշակույթի ուղերձային մեկնիչ, բնագրի հեղինակի շահերի պաշտպան, և,
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Մտածումներ գեղարվեստական թարգմանության և թարգմանչի դերի շուրջ
բնականաբար, հարկ է, որ հնարավորինս պահպանի բնագրի որակն ու էությունը, նաև՝ «ոգին»: Այս առնչությամբ մի շատ ուշագրավ հարց է առաջանում.
արդյոք թարգմանիչը կարող է և ի զորու որևէ բան հավելել բնագրին: Անշուշտ,
այո: Ցանկացած թարգմանության մեջ ամեն բառ կամ արտահայտություն
կարող է որոշակի փոփոխության ենթարկվել, քանի որ լեզվամշակութային
տարբերությունը հնարավորություն չի տալիս բացարձակ համարժեքության և
համեմատության եզրեր ունենալ: Ցանկացած թարգմանություն մեկնողական
ակտ է, որը որոշակի ստեղծագործականություն է ենթադրում, ուստի թարգմանիչը պիտի պատշաճ ուշադրություն դարձնի խնդրո առարկա նյութի գործաբանական, հաղորդակցային և լեզվաոճական կողմերին: Նա պիտի դիտարկի և
մեկնի դրանք տեքստ-ենթատեքստ հարաբերակցության հարթության վրա:
Դեյվիդ Քեյթընը նշում է, որ «բոլոր տեքստերը պետք է դիտարկվեն ենթատեքստի շրջանակներում» [2]:
Մեկ այլ տեսաբան նշում է, որ «Գեղարվեստական թարգմանությունը նուրբ
հուզական կապ է ստեղծում մշակույթների և լեզուների միջև: Գեղարվեստական թարգմանության գործընթացում մեկ այլ մշակույթի ոգին թափանցիկ է
դառնում, և թարգմանիչը վերակերտում է օտար երկրների և ժողովուրդների
նրբին խելամտությունը նոր (փոխադրվող) լեզվի լեզվաերաժշտական, ռիթմիկ
և տեսողական հնարավորությունների միջոցով» [3]:
Գեղարվեստական թարգմանության գլխավոր խնդիրը հնարավորինս
ճշգրիտ համարժեք գտնելն է, մի բան, որ շեշտում է թարգմանչի լեզվամշակութային իմացության մակարդակը: Ըստ հանրահայտ տեսաբան Փիթեր Նյումարքի՝ «Գեղարվեստական թարգմանիչը ընդհանուր առմամբ հարգանք է տածում
լավագույն գրության հանդեպ՝ նկատի առնելով տեքստի լեզուն, կառույցները,
ենթատեքստը, բնույթը» [4]:
Գեղարվեստական թարգմանությունը մշտապես պահանջում է բացառիկ
հմտություններ, ստեղծագործականություն, պատշաճ փորձառություն, ինչպես
նաև տեքստային մանրամասնի հանդեպ առանձնակի ուշադրություն: Թարգմանիչը՝ որպես համահեղինակ, պետք է մեծ ուժ և մասնագիտական արիություն հանդես բերի իր ստեղծագործական խնդրի լուծման և որոշումների ընդունման հարցում:
Գեղարվեստական թարգմանիչը ընդհանուր առմամբ պիտի քաջատեղյակ
լինի երկու մշակութակիր լեզուների քերականությանը, բառապաշարային և
լեզվաոճական նրբություններին: Նա ոչ թե պարզապես թարգմանում է բառեր,
արտահայտություններ, այլ, ընդհակառակը՝ մեկնում մտքեր, գաղափարներ՝
շեշտադրում անելով բնագրի հեղինակի կերպարային պատկերացումերին,
ոճին և մտքի թռիչքի ծավալմանը: Երբեմն պատահում է, որ ամենափորձառու
թարգմանիչն անգամ դեմհանդիման է ելնում զանազան «աղմուկների», այն է՝
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Ջաղինյան Նինա
հիասթափություն և շփոթմունք, քանզի լեզվամշակութային առկա տարբերությունները որոշակի անհարթություններ են ստեղծում նրա՝ որպես համահեղինակի ստեղծագործական տրամադրության և ակտիվության հարցում: Թարգմանության մեջ ընդհանուր մարտահրավեր են զանազան լեզվական հնարները, ոճական միջոցները, հատկապես իդիոմային կառույցները, որոնք հաճախ
գործածվում են փոխաբերական, առավել հաճախ այլաբանական իմաստով:
Թարգմանիչը, առանձնապես արհեստավարժ թարգմանիչը, մշտապես փորձ է
անում խուսափել բառացիի թյուրըմբռնումներից և առաջարկում է հնարավոր
համարժեքային տարբերակ: Հարկ է նշել, որ գեղարվեստական թարգմանությունը առանձնակի դժվարություններ է ներկայացնում և առավել բարդ է մյուս
այլ տեսակների համեմատությամբ, քանզի թարգմանիչը երբեմն առնչվում է
տարբեր ժամանակաշրջանների ասելիքի, միջավայրի, ինչպես նաև կերպարների հոգեբանական տարաբնույթ վիճակներին և պայմաններին, հեղինակի
ազգային ինքնությանը, նրա բնորոշ ոճին, ինչպես նաև ազգի ավանդույթներին:
Գեղարվեստական թարգմանության գործընթացում նախ և առաջ պետք է տարբերակել երկու հիմնական հասկացություն՝ տրամաբանական և գեղարվեստական: Այս երկու գաղափարները կարելի է ճշտիվ համակցել ստանալու արժեքավոր և հնարավորինս ճշգրիտ մեկնություն-թարգմանություն: Բառացի
թարգմանությունը կարող է բացահայտել տեքստի տրամաբանական բովանդակությունը, սակայն այն բնավ չի արտահայտի դրա գեղարվեստական և գեղագիտական ասելիքը: Թարգմանիչ-մեկնիչը միևնույն միջոցին պիտի բացահայտի և հաղորդի տեքստի գեղարվեստական բովանդակությունն ու ոճական
արժեքը: Վերջիններս իրենց տեսակի մեջ եզակի են ու անհատական, դրանք
բնագրի հեղինակի երևակայության և մտքի, սեփական ուրույն ճաշակի արտահայտումներն են, և, բնականաբար` բնորոշ կոնկրետ ազգի լեզվին, նաև մշակութային առանձնահատկություններին: Ուստի, թարգմանիչ-համահեղինակը
պիտի ծայրահեղ պահաջկոտություն և նրբանկատություն հանդես բերի բնագրի վերակերտման գործընթացում` խստիվ պահպանելու բնագրի հեղինակային իրավունքը և միաժամանակ զսպելու իր սեփական «ոգևորության նժույգները»:
Թարգմանությունը ընդհանրապես, և գեղարվեստական թարգմանությունը
մասնավորապես, անհնար է պատկերացնել առանց բնագրի հեղինակի լեզվամտածողության, վերջինիս աշխարհընկալման, նաև բնագրի տեքստի արտալեզվական դաշտի համատեքստի և ենթատեքստի ամբողջական պատկերացման: Այստեղ մեծապես կարևորվում է թարգմանչի՝ որպես ընթերցող-համահեղինակի գործոնը միջմշակութային հաղորդակցության համատեքստում, քանզի
նա հանդես է գալիս որպես տեքստային ուղերձի, բնագրի ասելիքի գաղափարի, բնագրի հեղինակի պատկերացումների, աշխարհընկալման փոխանցող
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Մտածումներ գեղարվեստական թարգմանության և թարգմանչի դերի շուրջ
անձ: Թարգմանիչը, իրավամբ տեքստի համահեղինակ է, քանզի փորձում է
տեքստային իրականությունը, կերպարային ասելիքը ներկայացնել համարժեքության հնարավորինս ճիշտ ընկալման, նյութի ճանաչողական և հաղորդման
տեսանկյունից: Իսկ որ թարգմանության համարժեքությունը բազմաշերտ ու
բազմատարր երևույթ է՝ ներառելով լեզվահաղորդակցական, գործաբանական,
հոգեբանամշակութային ու ճանաչողական եզրեր, բնավ կասկած չի հարուցում:
Գեղարվեստական տեքստի պատկերայնությունն ու գեղագիտությունը ճշտիվ
ներկայացնելը թարգմանչի կողմից պատշաճ հմտություն և լեզվական, արտալեզվական, լեզվաոճական, աշխարհայացքային և մշակութային պատկերացումների հզոր պաշար, ինչպես նաև՝ ստեղծագործական մեծ կարողություն է
ենթադրում:
Բնագիր հեղինակի, ինչպես նաև թարգմանչի անհատական ոճը առանձնահատուկ նշանակություն ունի տեքստի ընկալման գործում: Թարգմանիչը
հիմնականում պետք է նպատակադրվի պաշտպանելու բնագիր հեղինակի շահերը, գեղարվեստական խոսքը, հիմնական ասելիք-ուղերձը ճշտիվ տեղ
հասցնելու ընթերցողին: Ըստ Յ.Նայդայի` թարգմանված տեքստը պետք է նույն
տպավորությունը թողնի ընկալողների վրա, ինչպես որ բնագիր տեքստն է թողնում մայրենիով կարդացող ընթերցողի վրա [5]: Թարգմանիչը իր գործունեության ողջ ընթացքում «պարուրված» է լինում բազմաբնույթ և բազմաթիվ դժվարություն-պատասխանատվություններով` հնարավորինս մերձ և հարազատ
լինելու բնագիր հեղինակի լեզվամտածողությանը, պատկերացումներին, զգացողություններին, աշխարհայացքային դրսևորումներին և նմանատիպ այլ
կարևորություններին:
Թարգմանչի մասնագիտական որակը բնորոշելիս խիստ կարևորվում է
նրա նվիրվածությունը բնագիր տեքստին և նրա հեղինակին: Բնագիր տեքստի
ոճը բաղկացած է այնպիսի մի կաղապար-նմուշից, որի մեջ բառերը, արտահայտությունները, լեզվակառույցները ուրույն ձևով են պատկերված: Բնագիր
տեքստում գործաբանագրական ոճերի հստակ իմացությունը, այն է` փոխաբերություններ, գեղարվեստական համեմատություններ, իդիոմներ և այլն, նպաստում են թարգմանչի՝ որպես համահեղինակի ոճական նվիրվածությանը և
շրջահայացությանը: Թարգմանիչ-ստեղծագործ անհատը շատ հաճախ մեկնում
է տեքստը յուրովի, նման դեպքում թարգմանիչը ապավինում է իր ստեղծագործական բնազդին` գտնելու և արժևորելու բնագրին համապատասխան հնարավոր համարժեք տարբերակը:
Համարժեքության մասին խոսելիս հարկ է կարևորել այն փաստը, որ
երբեմն թարգմանիչը բախվում է անհամարժեքության խնդրին. այդ դեպքում
նրան, անշուշտ, օգնության է գալիս նրա բնածին ստեղծագործականությունը,
որը կարող է արտահայտվել նաև դիպվածային համարժեքության տեսքով:
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Ջաղինյան Նինա
Թարգմանչի հայեցողությունից, հմտությունից, ստեղծագործական կարողությունից, գեղագիտական ճաշակից է մեծապես կախված բնագիր տեքստի հաղորդակցական ճանաչողությունը: Թարգմանչի, որպես համահեղինակի ոճը
ասես նման է հայելու անդրադարձի, այն թափանցիկ պատկերն է ուղերձը փոխանցողի ասելիքի հնարավորինս կարելիության և տաղանդի: Գեղարվեստական տեքստի թարգմանության ճշմարիտ փոխանցումը յուրօրինակ խիզախում
է, քանզի բնավ ոչ բոլորն են հակված կամ ունակ այն բոլոր առումներով
պատշաճ ընթերցողական լայն շրջանակին ներկայացնելու` հատկապես մշակութային տարբերությունները նկատի առնելով:
Թարգմանվող տեքստի հեղինակը, այն է` թարգմանիչը կարող է և պետք է
ունենա իր ուրույն ոճը, անշուշտ, միաժամանակ հարազատ և հավատարիմ
մնալով իր «նախորդի» ասելիք-ուղերձին և ոճական անհատականությանը:
Յուրաքանչյուր օժտված, ստեղծագործական կարողությամբ «լեցուն» թարգմանիչ իրեն համագործակից է համարում բնագիր տեքստի հեղինակին` հնարավորինս պատշաճ ուսումնասիրություն կատարելով վերջինիս ասելիքի,
գրական գործունեության, զարգացումների «լուսանցքներում»` առավել լավ
ճանաչելու այն ամենը, ինչին պատրաստվում է առնչվել:
Պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ որքան էլ որ թարգմանիչը
փորձի մերձ լինել հեղինակի անհատական ոճին, միևնույն է, նա իր մտածողության, ստեղծագործական կարողության և ճաշակի բերումով ունի և գործ է
ածում այս կամ այն չափով իր իսկ ոճը, մոտեցումները ասելիք-ուղերձին: Պիտի
նշել նաև, որ այս ամենը դյուրին չէ, հատկապես եթե ստեղծագործ անհատթարգմանիչը ժամանակին ի զորու չէ կանգնեցնել իր ոգևորությունը, մի բան
որ, հիրավի, և նաև, ցավոք, շատ է բնորոշ ստեղծագործ-անհատին, հատկապես
համարժեքային կառույցների որոնման ճանապարհին:
Թարգմանչի որակական հատկանիշներից է նաև այսպես կոչված դիվանագետ լինելը` դույզն-ինչ չվնասելու բնագիր տեքստի մշակութա-լեզվական հարթությանը: Թարգմանչի լեզվական ընդհանրական կարողությունը խիստ
կարևորվում է բնագիր տեքստի ուղերձի ճիշտ ընկալման, մյուս լեզվում
պատշաճ ներկայացման գործում: Այստեղ պակաս կարևոր չէ թարգմանչի,
որպես ոչ զուտ վերարտադրողի, անհատական ոճի քննարկման խնդիրը: Երկրորդ տեքստի հեղինակը, այն է` թարգմանիչը, հնարավորինս քննախույզ լինելով բնագրի ոճական ասելիքին, միևնույն է (մի բան, որ մեծավ մասամբ անխուսափելի է) ունի իր սեփական ոճը, մոտեցումը սկզբնական հեղինակ տեքստուղերձի հարաբերակցության նկատմամբ:
Թարգմանիչը, որպես միջմշակութային հաղորդակցության և տեքստուղերձի լեզվական միջնորդ, իր ոճական պատկերացումներով հանդերձ, ունի
պատախանատվության մեծ զգացում` երբեք չանցնել կարելիության սահմանը,
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Մտածումներ գեղարվեստական թարգմանության և թարգմանչի դերի շուրջ
քանզի դա, անշուշտ, կդիտվի որպես ասելիքի «դիվանագիտական» խախտում:
Ինչ խոսք, սա շատ նուրբ հարց է, քանզի միշտ չէ, որ հնարավոր է լինում այն
ըստ ամենայնի իրականացնել: Այստեղ օգնության է գալիս բարձրակարգ
թարգմանչի միաժամանակ հոգեբան լինելու հանգամանքը: Այն փաստը, որ
բնագրի հեղինակը (առավելապես խոսքը վերաբերում է դասականներին)
ինքնին գրական կերպարի հոգեբան-վերլուծողն է նաև, թարգանիչը ևս փորձում է մտնել այդ նույն կերպարների հոգևոր աշխարհի «տարածքը»: Թե որքանով է նա հաջողում այդ գործում, վկայում է նրա գործարծած ոճի, պատկերավոր խոսքի առկայությունը: Հեղինակային ոճ – թարգմանչի ոճ հարաբերակցությունը ճշգրիտ իմաստով պետք է հանուն լինի, և երբեք ոչ` ընդդեմ:
Թարգմանությունը որպես երևույթ ոչ այնքան լեզվաբանական է, որքան
մշակութային: Թարգմանության էության և բնույթի նոր մեկնությունը կոչվում
էր «մշակութային բեկում» թարգմանության տեսության մեջ [4, 5]: Այս ամենի
մանրազնին դիտարկումը մեծապես կարևորվում է թարգմանչի կողմից որպես
միաժամանակ տեքստի վերլուծող և մեկնիչ: Թարգմանիչը իր գործունեության
ընթացքում այս ամենին զուգընթաց պետք է դիտարկի տեքստը նաև հաղորդակցային մոտեցմամբ, առանձնապես երկխոսական հատվածների առնչությամբ: Թարգմանչի ոճի դիտարկման ժամանակ հարկ է նշել թարգմանչի
տեսանելիության և անհատական ձայնի կարևորությունը, որը առաջնահերթություն է համարվել հայտնի տեսաբանների կողմից [4, 5]: Միով բանիվ, գեղարվեստական թարգմանությունը անհնար է համալիր քննության ենթարկել
առանց թարգմանչի, որպես տեքստի համահեղինակի անհատական մտածողության, ձեռագրի, կարևորագույն գործոնների դիտարկման:
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ И
РОЛИ ПЕРЕВОДЧИКА

Джагинян Нина

Резюме

Ключевые слова: индивидуальный стиль, произведение, эквивалентность,
поэтическая функция, коммуникативная функция, эстетическая функция

В статье поднимается ряд насущных вопросов, связанных с художественным
переводом. В наши дни художественный перевод особенно актуализируется в
связи с расширением контекста межкультурной коммуникации. Современная
личность становится более развитой и искушенной после прочтения ценных
переводных произведений. Здесь наиболее важной становится роль переводчика.
Переводчик, несомненно, должен быть одаренной и многогранной личностью,
потому что он своеобразный мост между языками и культурами, а в случае необходимости он должен сохранять качество, суть и дух оригинала. В то же время
он считается защитником интересов автора. Проблема художественного перевода
заключается в поиске точных эквивалентов, именно этот аспект подчеркивает
уровень стиля и языковой культуры переводчика.
Художественный перевод постоянно требует от исполнителя исключительных навыков, креативности, надлежащего опыта, скрупулезного внимания к
тексту, правильного выбора эквивалентов. Переводчик, как соавтор, должен
проявлять большую силу и мужество в осуществлении своих художественных
задач и в принятии решений. При необходимости он неизбежно должен вносить
изменения, оставаясь всегда верным и адекватным стилю и представлениям
автора оригинала.
Художественный перевод существенно отличается от других видов перевода, потому что он наиболее близок к творческому искусству и подобный
принцип толкования становится доминантным с позиции поэтической и коммуникативной функций. Художественный перевод имеет еще одну функцию –
эстетическую, которая всегда находится в центре внимания переводчика, чтобы
правильно ориентироваться в эстетике повествования. В статью включен также
ряд точек зрения авторитетных теоретиков по поводу обсуждаемой темы.
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Մտածումներ գեղարվեստական թարգմանության և թարգմանչի դերի շուրջ

THOUGHTS ON LITERARY TRANSLATION AND THE ROLE
OF THE TRANSLATOR

Jaghinyan Nina

Summary

Key words: individual style creativity,
communicative function, aesthetic function

equivalence,

poetic

function,

The article touches upon some urgent issues on literary translation. Nowadays a
huge importance is given to literary translation as a means of intercultural
communication. A contemporary individual becomes more developed and
sophisticated by reading remarkable classical works, and here the role of the
translator is of great importance. He should undoubtedly be gifted and versatile as a
"bridge" and mediator of two languages and cultures.He must try to preserve the
quality and nature, as well as the "spirit" of the original.At the same time he is
considered to be the very advocate of the source language author.
The main task of literary translation aims at ensuring possible maximal
equivalence with the original, a fact which emphasises the translator's background
knowledge of style, culture and knowledge.
Literary translation always requires exceptional skills,creativity, decent
sophistication, special attention to detail, as well as choice of exact equivalence.The
translator as a co-author must exhibit strengths in creative problem-solving and
decision-making in the course of his work. If necessary, he should make some
inevitable changes, but always preserving the author's style and ideas.
Literary translation is basically different from other types of translation as it is
mainly a creative art and the principle of its interpretation is the dominance of poeticcommunicative function. Literary translation has one more function, i.e. aesthetic
function, which is always in the focus of attention of the translator.
The paper presents some approaches of famous scholars related to the subject
matter.
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Տիոյան Սուսաննա, Աբազյան Սուսաննա

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՊԱՏՎԱՆՈՒՆՆԵՐԸ
Տիոյան Սուսաննա
Աբազյան Սուսաննա
Հանգուցային բառեր` անհատ, հանրություն, պատիվ բերող անուն,
ժողովրդական սեր, ազգային արժեք, ընտրանի, ամփոփ ուսումնասիրություն
Հայ գրականության մեջ Հ. Թումանյանն այն եզակիներից է, որի ստեղծագործությունը, կարելի է ասել, ուսումնասիրվել է գրեթե ամբողջապես, սակայն,
երբ ձեռքդ ես վերցնում նրա ընտրանին կամ կենսագրությունը, հասկանում ես,
որ նրան հասնելու համար դեռ շատ վերելքներ ես հաղթահարելու:
Թումանյանագիտությանը հայտնի են Հ. Թումանյանի բազմաթիվ պատվանուններ, որոնց նա արժանացել է իր ազգին բոլորանվեր ծառայելու համար,
սակայն դեռևս չկա որևէ ամփոփ աշխատանք, որտեղ մեկտեղված և ուսումնասիրված լինեն այդ պատվանունները, դրանց ծագումը, ստուգաբանությունը 1:
Սակայն ի՞նչ է պատվանունը.
1. Պատիվ` հարգանք արտահայտող անուն: «Մեր առաջին գրական գործիչները երախտապարտ սերունդների կողմից ստացել են «Թարգմանիչ»
պատվանունը» (Լեո) 2:
2. Մէկուն պատիւին` արժէքին աստիճանը արտայայտող անուն, Շքանուն.
Տիտղոս: Կոմս, դուքս, մարաջախտ, բժիշկ, տոքտոր եւ այլն պատվանուններ են3:
Մյուս բոլոր բառարանները, այդ թվում և առցանց, վերը բերված բացատրությունների համառոտ կամ ընդարձակ կրկնություններն են: Եվ ինչպես բառարաններից քաղած նյութերից, այնպես էլ մեր ուսումնասիրություններից
հետևում է, որ
1. Պատվանունները, բացառապես դրական, պատվաբեր անուններ են,
տրվում են եզակի անհատներին ինչպես նրանց կենդանության օրոք,
այնպես էլ հետմահու:
2. Դրանք կամ ամբողջ ազգի, ավելի լայն հանրության կողմից շնորհված
անուններ են, կամ էլ հասարակության որոշակի խմբի` խավի, մեծանուն անհատի մտքի, սրտի արգասիքը:

Պատվանուններին նվիրված միակ ամփոփ աշխատությունը Մանվել սարկավագ
Սարգսյանի «Հայ հոգևորականների պատվանունների և մականունների բացատրական
բառարանն» է, Մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածին հրատ., Ս. Էջմիածին, 2018:
2 Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինս., ՀՍՍՀ
ԳԱ հրատ., Ե., 1980, էջ 180:
3 Գնել արքեպիսկոպոս Ճէրէճեան, Փարամազ Կ. Տօնիկեան եւ Արտաշէս Տէր Խաչատուրեան.
Կ. Տօնիկեան եւ Որդիք հրատարակչատուն, Պէյրութ, 1992, հ. 2. Էջ 85:
1
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Հովհաննես Թումանյանի պատվանունները
3. Երբեմն էլ պահի թելադրանքով, իրադրային, դիպվածային որակումներ
կամ համեմատություններ;
Հ. Թումանյանն ունի ինչպես հանրահայտ, իրավամբ վաստակած, այնպես
էլ ոչ բոլորին կամ հասարակության ավելի լայն շրջաններին ոչ հայտնի, բայց
դարձյալ արժանի պատվանուններ, որոնց թիվը շուրջ 15-ն է. և դրանցից
առաջնայինը, անշուշտ,
1. Ամենայն հայոց բանաստեղծ-ն է: Բազմաթիվ վկայություններ կան այս
պատվանման մասին: Ուշագրավ են Վահան Թոթովենցի հուշերը. «Վանքի
բակում հավաքվել էր տասնյակ հազարավոր գաղթականություն: Թումանյանը
վազում էր կետից կետ, վրանից վրան, խմբից խումբ, մի մեռնողից դեպի մի
ուրիշ մեռնողը: Կարգադրում էր, հրամայում, հայհոյում, կշտամբում, ժպտում,
շոյում, զայրանում: Մի օր էլ, տեղատարափ անձրևին Թումանյանը վազեց,
բռնի բաց արավ նոր կառուցվող հայրապետական Վեհարանը, որ մինչև այդ
անձեռնմխելի էր: Գաղթականները լցվեցին ներս: Զայրացած Կաթողիկոսը
կշտամբում է պոետին` ասելով.
– Ինչպե՞ս եք համարձակվում, չէ՞ որ Ձեզ հետ խոսում է Ամենայն Հայոց
Հայրապետը:
Թումանյանը նրան պատասխանել էր.
– Իսկ Դուք խոսում եք ամենայն հայոց բանաստեղծի հետ:
Եվ Վեհափառ Հայրապետը, զգալով իր սխալը, տեղի է տալիս» 4: Ահա
այսպես է ծնվել Թումանյանի հայտնի պատվանունը: «Սա երևի ամենաբարձր
գնահատությունն է, որ Թումանյանն ակամա արժանացրել է իրեն» 5:
2. Ամենայն հայոց որբերի հայրիկ: Այս մասին դառնությամբ խոստովանել է
ամենայն հայոց բանաստեղծը: 1915-ի հունիս-օգոստոս ամիսներին նա իր վրա
վերցրեց Եղեռնից մազապուրծ, ծնողազուրկ, հիվանդ, անօգնական ու մերկ
հազարավոր որբերի խնամքը՝ վտանգելով ոչ միայն իր, այլև երկու դուստրերի
կյանքը: Բանաստեղծն ինքն է դառնությամբ, խորագույն ցավով պատմել, թե
ինչպես. «Երբ երեխաները փոքր-ինչ կազդուրվեցին, ամեն ճաշից հետո
կախվում էին փեշերից և «Հայրի՜կ» անվանում» 6:
Այսպես հանճարեղ Լոռեցին դարձավ նույնքան «հանճարեղ» որբախնամ՝
վաստակելով Ամենայն Հայոց Որբերի Հայրիկ տխուր պատվանունը:
3. Ամենայն հայոց թամադա-ն նրա հաջորդ պատվանունն է: Հանրահայտ է
Թումանյանի կենսախինդ, կենսահաստատ բնավորությունը: Այս մասին
հիշատակել են նրա բոլոր կենսագիրներն ու հուշագիրները: Բանաստեղծի
Վ. Թոթովենց, Երկեր երեք գրքով, գիրք. 3, Ե., Նաիրի, 1991, էջ 495-496:
Լ. Հախվերդյան, Թումանյանի կյանքը, Հայաստան հրատ., Ե., 1969, էջ 60:
6 Սուսաննա Հովհաննիսյան, Պատմություններ Հ. Թումանյանի կյանքից,
https://www.mediamax.am/am/news/society/27235/
4
5
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Տիոյան Սուսաննա, Աբազյան Սուսաննա
դուստրը՝ Նվարդ Թումանյանը, իր հուշերում պատմում է. «Հայրիկը հայտնի էր
նաև որպես թամադա: Կյանքի առաջին շրջանում քեֆերը դրսում է արել. տանը
ո՛չ հարմարություն է ունեցել, ո՛չ էլ հնարավորություն: Տան հրավերքներն
սկսվել են Վերնատան ժամանակը: Մեր տան ճաշկերույթների թամադան
մինչև 1911 թվականը Աղայանն էր, իսկ Աղայանների տանը՝ հայրիկը: Այդ
ժամանակների հայրիկը իր հեքիաթի ուրախ Հասանն էր: Չունեցած տեղն էլ
քեֆ էր անում: Թումանյանի մերձավորները գիտեն, որ նա իր քեֆերը
պարտքով է արել կամ ձեռն ընկած պատահական գումարով: Ուստի և քեֆի
ժամանակ ասում էր. «Բանը մարդու սիրտն է. դու քո սիրտը ուրախ պահի՛ր,
քեֆ արա՛, փողն ի՞նչ է, որ մարդ փողի մասին մտածի»: Ինքն ուրախ էր
ապրում, ուրիշներին էլ ուրախացնում էր և սովորեցնում աշխարհում ուրախ
ապրել: Սիրում էր ասել. «Ես իմ հոր զվարթությունիցն ունեմ»:
Հայտնի են Թումանյանի հետևյալ տողերը. «Աստված էղածն օրհնի», «Վեր
կենամ, ասի, մեկի մոտ գնամ, Կրկին պարտք անեմ, գլուխը քարը…» 7:
Թումանյանի լիառատ հյուրասիրությունն է վայելել նաև հայ ժողովրդի մեծ
երախտավոր Վալերի Բրյուսովը, որը 1916-ին Թիֆլիս էր եկել՝ Թիֆլիսի հասարակությանը ծանոթացնելու իր «Поэзиа Армении» աշխատության հետ:
«Թումանյանը, ի պատիվ Բրյուսովի, երեկույթ տվեց իր տանը: Ընթրիքի սեղանին Թումանյանը Բրյուսովի աջ կողմը նստեցրեց տիկին Զապել Եսայանին,
ձախ կողմը՝ ինձ: Տիկին Եսայանը Բրյուսովի հետ խոսում էր ֆրանսերեն:
Թումանյանը, ժպիտը երեսին, հյուրասեր տանտիրոջ դերում, կենդանություն
էր ստեղծում սեղանի շուրջը: Բրյուսովը դիմեց նրան հետևյալ խոսքերով.
– Видимо, Ованес Туманйан нетолько большой поэт, но и большой
хлебосоль. 8
Թումանյանի անկաշառ, շռայլ հյուրասիրության մասին հիշում է նաև
Վահան Թոթովենցը 9:
Թումանյանի անսահման կենսասիրությունն է խնկարկում Վահան
Տերյանը իր «Թումանյանի պալատում» բանաստեղծության մեջ.
Թումանյանի պալատում
Ով որ քեֆի չի նստել,
Նա չի տեսել դեռ խնդում,
Աշխարհ չի տեսել:
Թումանյանի պալատում
Կգտնես, ով մարդ,
Նվարդ Թումանյան, Հուշեր և զրույցներ, Ե., Լույս, 1969, էջ 335:
Սոֆիա Դանիելբեգ, «Ժամանակակիցների հուշերը հայ դասական գրողների մասին», գիրք
8-րդ, Հայաստան, Երևան, 1975:
9 Վահան Թոթովենց, Երկեր երեք գրքով, գիրք 3-րդ, Հովհաննես Թումանյան,, Նաիրի, Ե., 1991,
էջ 504:
7
8
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Հովհաննես Թումանյանի պատվանունները
Անուշ, Արփի- արբեցում,
Եվ վարդ, և Նվարդ:
4. Հայ ժողովրդի ազնիվ կենսագիր: 1958-ին լույս տեսավ Պարույր Սևակի
«Անլռելի զանգակատուն» պոեմը՝ նվիրված մեր ժողովրդի պատմության
ամենաողբերգական շրջանին՝ Հայոց մեծ եղեռնին՝ Կոմիտասի կերպարով
մեկնելով «հայոց չհասկացված բախտի քմայքը»: Սակայն Կոմիտասը մենակ
չէր իր անհունորեն անտանելի ողբերգության մեջ: Ծննդյան օրից նրա հետ է իր
հոգևոր եղբայրը, և Սևակը պոեմի նախերգանքն սկսում է հենց նրանց
ծնունդով, քանզի այս երկու հանճարների ծնունդով Հայոց աշխարհից ընկան
«Տաճկան» և «Ռուսան»:
Սևակը նախերգանքում անդրադառնում է Թումանյանի ստեղծագործություններին՝ ասելով, որ «Թումանյանի ճակատին էր գրված՝ լինել հայ ժողովրդի
և միջնադարյան կենսագիրը» և նրան կնքում՝ «հայ ժողովրդի ազնիվ
կենսագիր» 10 պատվանմամբ, քանի որ ցանկացած մարդ, այդ գործերը
կարդալով, կարող է ճանաչել մեր ժողովրդին:
5. Մեր լավաշ հացը: 1969-ին՝ Թումանյանի 100-ամյակին,Սևակը, Մանուկ
Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի գիտական նստաշրջանում
կարդացած զեկուցման մեջ, Թումանյանին համարում է «մեր լավաշ հացը, ինչը
եղել և մնալու է անփոխարինելի» 11, այսինքն նրան նույնացնում է հայի
սրբություն հացի հետ:
6. Լոռու երգիչ: Ամենաշքեղ ցանկը պատվանունների ասպարեզում Եղիշե
Չարենցինն է: Այսպես է բնորոշել նա Հ. Թումանյանին 1934թ. հունիսի 28-ին
կարդացած իր զեկուցման մեջ: Ստորև տանք չարենցյան պատվանունները՝
հղումներով:
7. Լոռու պայծառ երգիչ՝ «Մեր լեզուն» բանաստեղծության վերջին հատվածում.
Այդ նրանից է, որ մեր այսօրվա ոգուն
Այլևս չի կարող լինել պատյան
Ո´չ Տերյանի բարբառը նվագուն,
Ո´չ Նարեկի մրմունջը մագաղաթյա:
Եվ ո´չ անգամ Լոռու պայծառ երգիչ
Թումանյանի բարբառը գեղջկական12:
8. Հմուտ, հանճարեղ Լոռեցի՝ Թումանյանին նվիրված քառատողերից
մեկում.
Ես կարդում եմ նրան ու ասում.– Այս հմուտ, հանճարեղ Լոռեցին
Ավ. Իսահակյան, Ռ. Ներսիսյան, «Գնահատանքի խոսքեր հայոց մեծերի մասին», Ե., 2005, էջ 65:
Պարույր Սևակ, Երկերի ժողովածու, հ. 3-րդ, «Սովետական գրող», 1983 , էջ 103:
12 Եղիշե Չարենց, Ընտիր երկեր, «Հայպետհրատ», Երևան,1955, էջ 250:
10
11
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Տիոյան Սուսաննա, Աբազյան Սուսաննա
Հոմերի, Գյոթեի հետ մի օր՝ հավասար նստել է քեֆի,
Եվ թաս է բռնել նրանց հետ, մեծարանք է տվել ու առել,
Ինչպես իր պապերն են արել իրար հետ խնջույք նստելիս 13:
9. Անհաս Արարատը մեր նոր քերթության: Կա Մեծարենց, կա Տերյան, և
բազում ուրիշ պոետներ կան, Բայց Թումանյանն է անհաս Արարատը մեր նոր
քերթության…
(Ի դեպ, վրացիները, երբ փողոցում հանդիպում էին Թումանյանին,
ողջունում էին՝ привет Арарату. Նվարդ Թումանյանի վկայությամբ):
10. Մեր խոսքի ամենամեծ վարպետ,
11. Նաիրյան խոսքի ավագ նահապետ,
12. Վաստակած և իմաստուն շքանուններ է պարգևում Հ. Թումանյանին
Եղիշե Չարենցը:
1922-24 թվականները Եղիշե Չարենցի ձախ որոնումների շրջանն էր, երբ
նա, տուրք տալով այն գաղափարին, թե հեղափոխությունը հեղաշրջել է
աշխարհը, և նույնը պետք է կատարվի արվեստի բնագավառում, իր
գրչակիցների հետ ժխտեց դասական պոեզիան, սակայն զարմանալիորեն հենց
այդ տարիներին էլ Չարենցին հարազատ էին ինչպես «լուսահոգի Տերյանը»,
այնպես էլ «ամենասիրելի պոետ» Թումանյանը:
1934-ին լույս տեսած «Գիրք ճանապարհի» ժողովածուում արդեն տպվում
են Թումանյանին նվիրված քառյակները, որտեղ էլ տրվել են վերը բերված
անզուգական պատվանունները՝ դասելով Թումանյանին համաշխարհային
մեծերի շարքը՝ նրան սեղանակից դարձնելով Հոմերին ու Գյոթեին:
Աստվածաշնչյան լեռան հետ համեմատելով Թումանյանին՝ Չարենցը
աշխարհին է ներկայացնում հայոց հանճարի անմահության բանալին: Իր
«մեղքը» Թումանյանի նկատմամբ Չարենցը քավում է դեռևս 1923-ին՝ մի
սրտառուչ նամակով դիմելով Մոսկվայում բուժվող բանաստեղծին.
«… Գնում եմ մեր երկիրը՝ խորապես համոզված լինելով, որ միմիայն
այնտեղ՝ մեր հայրենի եզերքում, մենք պիտի հնարավորություն ունենանք
ստեղծելու մեր կուլտուրան, մեր գրական կուլտուրան, որը պետք է բխի Ձեր
ստեղծագործության՝ որպես տեղական ստեղծագործության տրադիցիաներից:
Ընդունեցեք իմ՝ Ձեր կրտսերագույն աշակերտի ամենաջերմ հարգանքները,
հավատացած եղեք, որ ես Երևանում սրտատրոփ պիտի սպասեմ Ձեր
վերադառնալուն և պիտի գամ Թիֆլիս՝ իմ անհուն ակնածանքը բերելու Ձեր
վաստակած և իմաստուն կյանքին, որ նվիրել է հայրենի եզերքին այնքան
«շռայլ» ձեռքով հոգեկան բարիքներ ու գանձեր» 14:
Եղիշե Չարենց, Ընտիր երկեր, Հայպետհրատ, Երևան,1955, էջ 250:
Չարենցի նամակը՝ Թումանյանին, Մոսկվա, 1 հունվարի 1923թ.: Տե՛ս Ե. Չարենց, Երկերի
ժողովածու վեց հատորով, հտ. 6:
13
14
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Հովհաննես Թումանյանի պատվանունները
Նույն «Գիրք ճանապարհի» ժողովածուում Չարենցը զետեղում է
«Թումանյանի երգերը» բանաստեղծությունը:
Թումանյանի երգերը
Կարդալիս՝ միշտ ես
Միտք եմ անում, թե արդյոք
Կարո՞ղ եմ ես էլ
Լինել այդքա՜ն իմաստուն,
Երբ լինեմ ծեր…
Կարողանա՞մ պիտի ես
Արդյոք, ինչպես նա,
Այդքան հանգիստ ընդունել
Թե՛ անկում, թե՛ մահ.–
Շաղ տալ ձեռքով լիառատ
Երգեր ու գանձեր,
Իմաստությամբ անարատ,
Երբ լինեմ ծեր…
13. Հայոց Պուշկին: Թումանյանի հաջորդ պատվանունը «հայոց Պուշկինն»
է: Որտեղի՞ց է ծագել այս պատվանունը: Դեռևս 1913 թվականին իր «Հայոց
Դրամբյանիզմն ու ես» ծավալուն հոդվածում Թումանյանը, պատասխանելով
«Մշակի» Դրամբյանին և «Հովիտի» Ս. Հ.-ին, որոնք անխնա քննադատում ու
պարսավում էին Թումանյանին գրագողության և այլ «ծանր մեղքերի» համար,
հիշեցնում է, որ իրենից առաջ Պուշկինն է արժանացել նույն ճակատագրին, «որ
քիչ է մնում կարծեմ, թե ես էլ մի Պուշկին եմ» 15 Սակայն այս նույն պատվանունը
գտնում ենք Ստեփան Զորյանի «Ո՞վ է Հովհաննես Թումանյանը» հարցին
տրված պատասխանի մեջ՝ «Թումանյանը համազգային բանաստեղծ է,
Թումանյանը Հայոց Պուշկինն է»: Այս պատվանվան հիշատակումը կա նաև
Կոմիտասի տաղանդավոր աշակերտ Վահան Տեր-Առաքելյանի հուշերում 16:
«Իսկ Թումանյանի հետ ծանոթանալուս հաճույքն իրագործվեց 1905-ի գարնանը
Թիֆլիսում, ուր մեր շնորհագեղ երաժշտագետ Կոմիտասը բերել էր իր երգեցիկ
խումբը՝ համերգներ տալու: Կոմիտասը Թիֆլիսում ուներ բազմաթիվ ծանոթներ, անձնական բարեկամներ, բայց համերգներից առաջ ոչ ոքի այցելության
չգնաց՝ բացի Հովհաննես Թումանյանից, որի մոտ տարավ նաև ինձ»: Զրույցի
ժամանակ (զրույցի մի մասը դուրս ենք թողնում) Կոմիտասը, դիմելով իր
սանին, ասում է.
– Զուռնաչի, մի բան էլ դո՛ւ ասա, ի՞նչ ես լռել:

15
16

Հովհ. Թումանյան, Ընտիր երկեր, Սովետական գրող, 1978թ., էջ 450;
Համացանց, III-Թիֆլիս, 1936:
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– Ես առաջարկում եմ Հայոց Պուշկին՝ պարոն Հովհաննես Թումանյանի
կենացը,– թոթովեցի ես կարմրելով:
– Պա՛հ, ինձ Պուշկինի հետ համեմատելը շատ մեծ պատիվ է ինձ համար,
երկա՛ր ապրես, պայծա՛ռ ապրես, լավ տղա,– ասաց Թումանյանը՝ նույնպես
կարմրելով:
Այս զրույցը տեղի է ունեցել 1905-ին, իսկ Թումանյանը իր հոդվածը գրել է
1913-ին, Զորյանն էլ է ավելի ուշ գրել, ուստի բոլոր հիմքերը կան ենթադրելու,
որ այս պատվանունով մեծ բանաստեղծին առաջինը մեծարել է Վահան ՏերԱռաքելյանը:
14. Հայ
տոհմային
բանաստեղծության
նահապետ
է
անվանել
Թումանյանին պատմաբան Աշոտ Հովհաննիսյանը «Հուշեր և բնութագրումներ»
գրքի «Հովհաննես Թումանյան» հոդվածում:
Հ. Թումանյանին իր խոնարհումն է բերել նաև Շիրազը՝ նրան անվանելով
իր Մասիսը ազատված:
Լոռիդ ուներ բարձր սարեր,
Բայց ձյունագահ մի լեռ չուներ,
Որ աշխարհին ամեն կողմից երևար,
Քեզ ստեղծեց անմահ ու մեծ
Եվ աշխարհին, սար ու ձորին
Ամպ ու հողին ամեն կողմից երևաց
Ես քո Սիսը, Դու Իմ Մասիս ազատված....
Հետաքրքրական է, որ Թումանյանին շատերն են Արարատ, Մասիս
անվանել:
15. Երգի մեծ վարպետ, երգերի աղբյուր: Գուսան Սարգիս Զաքարյանը երգ
է նվիրել Մեծ Լոռեցուն, որտեղ նրան այդպես է մեծարում՝
Շատ դարեր կապրես անմեռ հավիտյան,
Երգի մեծ վարպետ, անմահ Թումանյան 17:
Այսպիսով, ներկայացնելով Հ. Թումանյանի ամենահիմնական պատվանունները (չենք անդրադարձել նրա այս կամ այն հատկանիշը մատնանշողներին՝ բեղմնավոր գրիչ, լուսավոր ճակատ, շռայլ ձեռք և այլն)՝ փաստենք, որ դեռ
կան մեզ անհայտ անուններ, որոնք ինչ-որ պատվանունով մեծարել են բոլորիս
Թումանյանին, որ դեռ շատ բան կա ասելու այս ոլորտում. ուրեմն՝ չբավարարվենք հայտնիներով և փնտրենք. սա մի անսպառ նյութ է՝ կարոտ մշտական և
մանրակրկիտ ուսումնասիրության:
Ավարտենք Թումանյանի տաղանդավոր հոգեզավակի՝ Հրանտ Մաթևոսյանի
հետևյալ մտքով. «Թումանյանով՝ մենք կանք: Առանց Թումանյանի՝ մենք չկանք:
Պուշկինի, Տոլստոյի, Շեքսպիրի, Ֆիրդուսու, Գյոթեի աշխարհ մենք մտնում ենք
17

Շարա Տալյան, Վաղինակ Չաքմիշյան, Երգարան, Երևան, Հայաստան, 1966:
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Հովհաննես Թումանյանի պատվանունները
Թումանյանով և տնավարի բարևում. «Բարև, տղերք, լա՞վ եք»: Թումանյանով՝
մենք և նրանք հավասար մեծություններ ենք, առանց Թումանյանի՝ իրենք կան,
մենք՝ ոչ. այլև՝ իրենք կան, մենք իրենց առջև աղքատ ազգականի մեր խեղճ ու
ցածր թշնամանքով» 18:
Համոզված ենք, որ երբեք չենք որդեգրելու աղքատ ազգականի խեղճ ու
ցածր թշնամանքը, քանի որ Թումանյանը մեզ հետ է մեր ծննդյան օրից մինչ
վախճան, ու դեռ ծնվելու են նոր Թումանյաններ, և հանձինս նրանց շարունակվելու է Թումանյանի պատվանունների նոր շքերթը, իսկ մեր քնարերգության
անհաս Արարատը ձուլվելու է մեր Նահապետին՝ մեզ պատգամելով՝ Արևի
նման նայեցեք աշխարհին:
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ПОЧЕТНЫЕ ИМЕНА ОВАНЕСА ТУМАНЯНА

Тиоян Сусанна
Абазян Сусанна

Резюме

Ключевые слова: личность, общественность, почетное имя, всенародная любовь,
национальная ценность, избранное, обобщенное исследование

Туманяноведению известны многие почетные имена, которых он удостоился
благодаря беззаветному служению своему народу. Однако до сих пор нет научной
работы, в которой были бы собраны и проанализированы данные почетные имена,
их происхождение и этимология.
Из нашего исследования становится ясно, что почетные имена, будучи
исключительно положительного характера, даются:
1. Отдельным личностям как при жизни, так и после смерти,
2. Они являются почетными именами, которые удостаиваются со стороны всего
народа, или же являются продуктом мысли определенной личности определенного
сословия,
3. Иногда они являются результатом определенных сравнений, сделанных в
определенной ситуации
У Туманяна есть как известные, воистину заслуженные почетные имена, так и
имена, которые не известны большей части общественности, но тем не менее
почетны, общее количество которых составляет пятнадцать. Обьяснению этих
почетных имен и посвящено данное исследование.

HOVHANNES TOUMANYAN’S HONORARY TITLES

Summary

Tioyan Susanna
Abazyan Susanna

Key words: individual, community, an honorable name, nation-wide respect,
national value, selected part, review study
Toumanyan-related studies have made reference tomany of Toumanyan’s honorary
titles, which he gained for the service to his nation. However, there has not been a review
study that summarizes and covers those honorary titles, their origin, and etymology yet.
Our study has revealed that honorary names, by virtue of their positive connotation,
are awarded to:
1. Individuals during their lifetime and after death,
2. They are either titles awarded by a whole nation, society, or they are a product of
an idea of a representative of particular social group,
3. They may be occasionally coined as situational qualifications or metaphors.
H. Toumanyan has both wide-known, well-deserved honorary titles and those that
are still unknown, the overall number of which makes up fifteen. This study is devoted to
their explanation.
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Գրականության մաթևոսյանական ընկալումը

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՈՒՄԸ
Փիլոյան Վալերի
Հանգուցային բառեր՝ գրականություն, գրականության
գրականության պատմաբան, գրող, կերպար, իրականություն

տեսաբան,

Ամեն մի գրողի համար կա խնդիրը` ի՞նչ է գրականությունը, և ինչո՞ւ է
գրում ինքը: Հարցեր, որոնք յուրաքանչյուրի համար պիտի որ էական
գիտակցվեն: Սակայն Գրողի համար ավելի էական է ոչ թե հարցը, այլ արդյունքը, քանի որ «Պատմվածքի մի տողն ինձ համար ավելի թանկ է տեսության մի
էջից» [1,169], ուրեմն և գրողի համար գրական երկն է ավելի կարևոր, քան վերլուծությունը, արվեստը և ոչ այդ արվեստի մասին դիտարկումը: Այդ պատճառով էլ «Աստծո որևէ արարած եթե կարողանա ասել` թե ինքն ինչու է ծաղիկ,
գայլ, մարդ, ձի կամ նկար, այդպես էլ գրողը կասի` թե ինքն ինչու է գրող, ինչու
է գրում» [2, 7]:
Սակայն կա գրականությունն այս կամ այլ կերպ բնութագրելու, յուրովսանն սահմանելու խնդիրը, որ իրականացվել է նաև Հրանտ Մաթևոսյանի կողմից իր հոդվածներում, հարցազրույցներում, ցայսօր անտիպ գրառումներում:
Հր. Մաթևոսյանի` առ գրականությունն ունեցած վերաբերմունքը, գրականության մաթևոսյանական ընկալումը պարզելուն միտված` կարող ենք խնդիրը
դիտարկել մի քանի բաղադրիչներով. 1` Գրականության ընկալումը հեղինակի
գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ` որպես իրացում; 2` Գրականության ընկալումը հեղինակի հրապարակախոսական ու քննական բնույթի
ելույթներում; 3` Գրականության ընկալումը գրողի և գրական երկի (հայ և
օտար) գնահատականներում:
Եթե սեփական գործերում գրականության ընկալումը մարմնավորվում է
որպես պոետիկայի անհրաժեշտ բաղադրատարր, որ միտված է պարզելու
իրագործման եղանակն ու կերպը` ինչպե՞ս-ը, ապա հրապարակախոսական ու
քննադատական հոդվածներում, զրույցներում դրսևորող վերաբերմունքը հանգում է «ի՞նչ է գրականությունը» հարցուպատասխանին` որպես ելակետ
(սկիզբ), իսկ կոնկրետ գրողի ու երկի գնահատությունը (Թումանյան, Չարենց,
Տոլստոյ, Բակունց, Սարոյան, Մնձուրի…)` ինչպիսի՞ն է գրականության իրացումը` որպես վերջնարդյունք:
Ձևավորվում է գրականության պատմաբանի, գրականության տեսաբանի և
գրողի համակցված հայացք ու տեսակետ, ուր հնարավոր են նաև ներքին հակասություններ (որովհետև գործ ունենք գիտակցության ու անգիտակցության
ոլորտների և տարբեր տարիների դիտարկումների հետ), սակայն այս տեսակետի ընկալումն ու իրացումը հնարավորություն են տալիս ցանկալի մերձավորություն ապահովելու գրողի գեղարվեստական մտածողությանն ու իր բնա– 196 –

Փիլոյան Վալերի
գրին: «Իրենց սեփական «ձայների» օգնությամբ սոցիալական բնավորությունների վերլուծման սկզբունքը էական մասն է գրական պատկերման բոլոր կանոնների դեմ այն անդուլ պայքարի, որ հետևողականորեն մղում է ռեալիզմը:
Պատկերման «թարմության» համար հոգածությունը գրական ուղղություններից
ոչ մեկում չի եղել այնքան զորեղ, ինչքան է հենց ռեալիզմում, իսկ այս հոգածության հետ գալիս է և հեղինակային վարքագծի ծայրահեղ անհատականացումը:
Ռեալիզմը, ի տարբերություն բոլոր մյուս ուղղությունների, գտնվում է ներքին
անընդհատ ստեղծագործական պայքարի մեջ մշտական ոճական նախանշանների ստեղծման ձգտման հետ` հանուն բովանդակության առաջնության»
[3, 150]: Դիտարկումը կարևորվում է այն տեսանկյունից, որ Հր. Մաթևոսյան գեղարվեստագետն իր պատումի յուրահատկություններով չի ենթարկվում նախընթաց շրջանի հեղինակների ոճական յուրահատկություններին կամ, ասենք,
ավանդույթին, եթե այդպիսին կա: Դա նրա տաղանդի առանձնաշնորհումն է.
այլ դեպքում լինելու էր ենթակայություն, որ կնշանակեր անտաղանդություն
կամ մանր շնորհ: Ուրեմն Հր. Մաթևոսյանի դիտարկումը («Ինչու եմ գրո՞ւմ,
որովհետև Թումանյանն ու Տոլստոյը գրե՞լ են, երևի թե` այո, բայց շատ ավելի
գրում եմ այն պատճառով, որ նրանք այն չեն գրել ու այնպես չեն գրել» [2, 7]) այլ
կերպ է գիտակցվում. գրում եմ, որովհետև արտածում եմ իմ անկրկնելիությունը, աշխարհը տեսնելու և պատկերելու իմ դիտանկյունը. «Գրականությունը իմ
անկրկնելի եսի անկորուստ արտածումն է – դուք ձեր եսի արտածման եղանակը գտեք, իմ ուղին միայն իմ ուղին է – դուք ձեր ուղին գտեք» [1, 185]:
Թերևս գրադատի առաքելությունը պիտի գիտակցվի, Հ. Օշականի ձևակերպմամբ, «գիրերուն կնճիռէն» իջնել «հոգիին թնճուկին» [4, 122], ասել է` բացահայտել գրողի ներաշխարհը, նրա մտածողության յուրահատկությունները,
մասնավորապես մեխանիզմները, և այն «բնամթերքն» ու «հոգենյութը», որ օգտագործում է հեղինակն իր նախընտրած աշխարհը վերակերտելիս: Սա աշխարհը կատարելության տանելու մեծագույն առաքելություն է, որ իրականացվում է մարդու համար. «Եվ ուրեմն ի՜նչ գեղեցիկ են նրանք, ովքեր մարդու համար գրում են ի՛ր խոսքը, մարդու մեջ բացում են ի՛ր լույսը, արձակում ի՛ր
ձգտումը: Պիտի կարողանայի նույնազոր եղբոր նման միանալ նրանց և իմ անձնական ու ազգային թուլությունը չբացահայտել, քանի որ երկրի վրա ինչ որ լինում է` լինում է նախ խոսքի մեջ» [2, 29]: Այս ամենի համադրմամբ է պարզվում
Մաթևոսյանի հայացքի ուղղությունն ու նպատակադրումը, և այս տեսանկյունից ենք դիտարկում առանձին հեղինակներին տրված մաթևոսյանական գնահատությունները:
Գրողը գրում է իր ժամանակից. նա արդիականության հույզերի ու ձգտումների, իրողությունների ու հարաբերությունների արտահայտիչն է, իր ժամանակի գրագիրը: Եվ դա գրողի մեծությունը չէ, այլ պարտավորությունը: Սակայն
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Գրականության մաթևոսյանական ընկալումը
գրողը մեծ է, երբ կարողանում է մնալ նաև այլ ժամանակների մեջ` իր գիրը
պահ տալով հավիտենությանը: Այս դեպքում, ահա, գործ ունենք միֆի ու միֆականի` որպես ունիվերսալ պայմանաձևերի հետ: Այս ունիվերսալը կարծրանում ու մեռնում է անտաղանդի մոտ կամ կեղծիքի հանդիպելիս կամ բացահայտվում է հազվադեպ սակավ ընտրյալների մոտ ճշմարիտ իրացման դեպքում: Մաթևոսյանը արձանագրում է իր և իր գրի նույնականությունը. «Ես էջն
եմ: Նույնն ենք» [1, 442]:
Բացառիկ է մաթևոսյանական գիրը, որ ոչ միայն իր ազգակցությունն է բացահայտում բազմահազարամյա հայերենի ու հայոց ոգու հետ, այլ նաև ցուցանում է իր ինքնատիպությունն ու անհատական արարչական սկիզբը: Ընդհանրականի ու անհատականի այս զուգակցությունը բնորոշ է մարդու տեսակին
ընդհանրապես, և մաթևոսյանական գրի` տասնյակ լեզուներով թարգմանություններն այդ իրողության առհավատչյան են: Ասես և՛ մտովի, և՛ զգայնություններով, և՛ բնազդաբար ներառելով գրականության ու գրողների` իրեն հասանելի փորձառությունը` Մաթևոսյանը գնաց ոչ այլոց անցուդարձից ձևավորված
արահետով, այլ հասնել փորձեց ու հաստատեց սեփական ոտնահետքն ու մեծ
մայրուղի տանող կածանը: Ըստ գրականության տեսաբանների` «Գրականությունը իրականում հասարակական պրոցեսի արտացոլումը չէ, այլ ողջ պատմության էությունն է, կոնսպեկտը և ամփոփումը» [5,135]: Այս կապակցությամբ
Հր. Մաթևոսյանը դիտարկում է. «Գեղարվեստը նյութի, փաստի, առարկայի,
կյանքի ճանաչման ընթացք է: Նորից եմ ասում` ճանաչման ընթացք է, այլ ոչ թե
արդեն ծանոթի, արդեն ուսումնասիրվածի գեղեցիկ իրագործում» [1, 177]: Գրականությունը Ադամի ու Եվայի չորրորդ որդու` Քաղաքակրթության որդին է, որ
փորձում է ընդարձակել մարդու ներդաշնակ գոյությունը բնության հետ և
բնության մեջ: Ուրեմն` «Գրականությունն ընդամենը բացատ է ջունգլիներում:
Ջունգլիները մարդն է` իր բոլոր փոխկապակցություններով, Մեծ անբացատրելին: Եվ յուրաքանչյուր լուրջ գրական գործչի խնդիրն է այդ բացատը գոնե
մեկ քառակուսի սանտիմետրով մեծացնել, այլ ոչ թե խրախճանել ջունգլիից
ազատված տարածքում» [1, 233]: Ազատված տարածքում խրախճանելը վերջնական արդյունքում սպառողական հոգեբանության արտահայտություն է կամ
այլոցից մնացած փշրանքների մուրացկանություն: Այնինչ Մաթևոսյան գրողի
կողմից և Մաթևոսյան անհատականությունից ածանցված կերպարն է պահանջկոտում. «Այնուամենայնիվ հացն ինչպե՞ս են ստեղծում. հասկը հավաքում
են հատիկ առ հատիկ, յուրաքանչյուր հասկի մեջ կա քսան հատ ցորեն` երկու
գրամ, հասկը ծեծում են, քամհարում են, ցորենը չորացնում են արևի տակ.
ցորենը ջաղացում աղում են, ալյուրը հունցում են, ցաքատներից թոնրի համար
մամխի են բերում հագուստներն ու մարմինը ծվատելով,– դո՛ւ, մինչև հիմա՛, մի
լավաշի չափ օգո՛ւտ, քո երկրի՛ն, տվե՞լ ես» [6, 420-421]: Ինքն իրենից պահան– 198 –
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ջելու, սեփական վաստակն արժևորելու և ըստ այդմ էլ ապրելու այս էտալոնը
հեղինակն առել է իր կեցությունից ու միջավայրից, բայց չի գնում կաղապարված լայն սպառման արտադրանքի:
Հր. Մաթևոսյանի գործի վերաբերմամբ Ս. Արզումանյանի օտագործած
«սյուժետային պատումի կանոնացված ռիթմ» [7, 325] բառակապակցության
տակ հաճախ հասկանում են ֆաբուլային պատումը, դիպաշարը, դեպքեր
պատմելը: Մաթևոսյանը մարդկային ճակատագրեր բացահայտող է, դեպքեր
պատմելը նպատակ չէ, այլ միջոց` բացահայտելու համար մարդու ներաշխարհն ու ճակատագիրը: Այսպես է, քանի որ «ամեն մի կարգին գրողի ստեղծագործությունն այդ գրողի աշխարհայացքի ու փիլիսոփայության իրացումն է.
գրողը դեպքեր շարադրող չէ, այլ աշխարհը յուրովի բացատրող կամ բացատրել
փորձող» [2, 37]: Այս տեսակետից չափազանց հետաքրքրական են այն
գնահատություններն ու բնութագրումները, որ Մաթևոսյանն այս կամ այն
առիթով իրականացրել է գրողների, նկարիչների, կինոգործիչների, այլոց
վերաբերմամբ: Մասնավորապես Հենիկ Սիրավյանին նվիրված «Վերընթացի
պահեր» գրության մեջ կա կենսատարածքի ու մարդու կենսակերպի բնութագիրը: Սա այն երկիրն է, «որ երկրագնդի ժամանակից իրեն դուրս էր դրել և
այս հավերժական արևի տակ կար որպես բիբլիական ժամանակներում» [2,
272]: Եվ դրսևորվում է տեր լինելու պատասխանատվությունը. «<...> եթե նահանջ է` ինքը վերջապահ է մնալու, իսկ եթե այսուամենայնիվ շարժում ու
առաջընթաց է` առաջապահ: Չի ընդունում այսօրվա այս կույր ուխտագնացությունը առ ոտս զորաց` որ վհատների ու թերիների ճանապարհն է» [2, 272]:
Արդյո՞ք այս տեսանկյունից չենք դիտարկելու Մաթևոսյանի կյանքի վերջին
քսան տարիների գեղարվեստական արձակի լռությունը, երբ իրեն պատկերացրեց որպես վերջապահ, իսկ մինչ այդ եղավ 60-80-ականների հայոց արձակի
առաջապահը` միաժամ լինելով «նախնու կողքին»: Նույն հոդվածում Մ. Սարյանի խոսքն է անուղղակի մեջբերվում, որտեղ նույնպես ինքնաբացահայտում
կարող ենք տեսնել. «Վերածննդի մեծերը աշխարհի իրենց գյուտի ուրախությունն էին ապրում, մենք կորցնելու երկյուղից ենք սիրում նույն աշխարհը:
Նշանակում է` կործանումի այս տագնապը նոր չէ ու անտեղի չէ, մեր մեծերից
զատ և ուրիշ մեծերի է ներառել իր ոլորտները, և նրանցից ոմանք ողջ ճակատագրայնությամբ ըմբռնելով հանդերձ փլուզման ահռելիությունը, այնուամենայնիվ մարգարեացել են, թե մարդը դիմանալու ու դիմակայելու է իր և
բնության մեծ կործանումը: Եվ որպեսզի դիմանա ու դիմակայի, նրանք կայունացրել են նրա վերընթացի պահերը` չուրանալով նրա անկման երկար
ժամերը, այց են տվել նրա գեղեցկության ժամին` լավատեղյակ լինելով նրա
քայքայման երկար օրերին…» [2, 274]:
Եթե իրականության մեջ կա մարդը, ապա գրականության մեջ դրսևորվում
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է կերպարը: Ասել է` կերպարը մարդու պատկերացումն է, սրանով իսկ այն
սուբյեկտիվ ընկալման արդյունք է, որ երկի արարմամբ դառնում է օբյեկտիվ
իրողություն: Սա այսպես է, քանի որ «Օբյեկտիվ աշխարհը մեր սուբյեկտիվ
ընկալումն է: Ինչպիսին մենք ենք, այնպիսին էլ աշխարհն է: <...> իրական
աշխարհը մեր ընկալումների պատկերն է» [1, 125]:
Կյանքում մարդու փնտրտուքը գրականության մեջ իրացվում է կերպարի
միջոցով` գրական երկի համար բնութագրական մեխանիզմների գործադրմամբ: Գրականության մեջ կերպարի փնտրտուքն ու իրացումը կապվում են
մարդու պատկերման հետ, նաև` հոգեբանական արքետիպերի, նաև` փիլիսոփայական տեսությունների ու համակարգերի: Սակայն գրողի համար բացարձակ խնդիր է դառնում ոչ թե խառնաշփոթը, այլ Աստծո լույսը կրողին պատկերելը: Եվ ծնվում է դիտարկումը. «<...> գրականությունը փնտրում է Աստծո մարդուն: Փնտրում է մարդու անաղարտ վիճակը: Մարդը ծնվում է բնական, գրում է
Մարտիրոս Սարյանը, հետո քաղաքակրթությունը շերտ առ շերտ նստվածք է
տալիս մարդու մեջ, մարդն աղավաղվում է: Գրականությունը փնտրում է չաղարտված մարդուն ու չաղարտված փոխհարաբերությունները` մի կողմից չափազանցնելով մինչև աբստրակցիա մարդու և փոխհարաբերությունների աղավաղումը, մյուս կողմից մարդկանց փոխհարաբերությունները ցուցադրելով
անաղարտ, մաքուր, բնական, մինչև անգամ նախնական վիճակում» [2, 43]:
Մարդու փնտրտուքը շարունակական է Մաթևոսյանի ստեղծագործության
մեջ` սկսած «Քննության» փորձից մինչև «Եզրով» անավարտ վիպակը: Սակայն
այս փնտրտուքն իրականանում է ժամանակի մեջ, որն էլ քաղաքակրթության
պես իր կնիքն է դնում մարդկային ճակատագրի վրա, ստեղծում իր մրուրնստվածքը, ինչն իր հետ տանում է մարդը:
… Առ աշխարհն ու մարդը գրողի ունեցած վերաբերմունքից է բխեցնում
Ալ. Կամյուն գրականության յուրահատկությունը` որպես ելակետ տեսնելով
բարու և չարի, սիրո և ատելության հակադրությունը. «Բայց ոչ մի հանճարեղ
ստեղծագործություն երբևէ հիմնված չի եղել ատելության ու քամահրանքի
վրա: Ահա թե ինչու արվեստագետն իր դեգերումների վերջում ներում է` դատապարտելու փոխարեն: Նա դատավոր չէ, այլ պաշտպան: Նա հավերժական
փաստաբանն է կենդանի արարածի, որովհետև նա կենդանի է: Նա իսկապես
հանդես է գալիս ի պաշտպանություն մարդկանց` հանուն մերձավորի սիրուն և
ոչ թե հեռավորի, որն աղճատում է ժամանակակից մարդասիրությունը` վերածելով այն վարդապետական դատավարության: Ընդհակառակը, մեծ ստեղծագործությունը, ի վերջո, խառնում է բոլոր դատավորների խաղաքարտերը: Նրա
միջոցով արվեստագետը միաժամանակ մեծարանքի է արժանացնում ամենավեհ կերպարը և խոնարհվում է ամենավերջին հանցագործի առջև» [8, 44]:
Մաթևոսյանի ստեղծագործության մեջ կա այս իրողության արտահայտու– 200 –
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թյունը, որ որպես վերաբերմունք ձևավորվել է աստիճանաբար և ոչ Կամյուի,
այլ Լ. Հախվերդյանի և Լ. Աննինսկու ուղղորդմամբ. «<...> Լ. Աննինսկին ինձ
«թշնամուն սիրելու» խորհուրդ էր տվել` անհասկանալի, առնվազն տարօրինակ խորհուրդ: Չգիտեմ այդ խորհրդով թե ինքնահոսով, տարիներ ու տարիներ
հետո հասկացա, որ թշնամուն ատել` նշանակում է ենթարկվել նրան, սիրել`
նշանակում է ենթարկելու ուժ ունենալ, վիճակի տեր լինել և ոչ թե վիճակի մեջ
խաղալիք… այլապես խառնվում ես հերոսներիդ ու նրանցից մեկը դարձած
կորչում: Հասկանալուց հետո տեսա, որ տարիներ առաջ իմ դեմ հիանալի
խորհուրդ է դրված եղել» [1, 196]: Սակայն այս խորհուրդն ըստ էության քրիստոնեական պատվիրաններից մեկն է` չարին բարով հակադրվելու իմաստով,
«սիրի՛ր մերձավորիդ» պատվիրանի գերակայությամբ: Իսկ ավելի խորանալու
դեպքում սա ոչ միայն քրիստոնեական պատվիրան է, այլև հայոց էության ու
բնավորության էական հատկանիշը. «Հայ գրականությունը <...> ընդգծվում է
յուրահատուկ մի ալտրուիզմով: Սա մի երկրի և ժողովրդի ծնած գրականություն է, որը հավերժորեն ասպատակվել, անիրավվել, տրոհվել է: Մեր ազգի
յուրաքանչյուր զավակ կորստի ցավ ունի և թվում է մենք պետք է դառնայինք
«չար ուժը Աստծո դրախտում», սակայն տեսեք, թե ցավով ծանրաբեռ մեր մեծ
անանունները ինչպիսի խոնարհությամբ են ստանձնում տիեզերքի ցավը, ինչպես համերաշխ են մարդասիրության խաչը կրելիս» [1, 367-368]: Խոսքը մասնավորեցնենք հակառակորդ ազգի ներկայացուցիչների բնութագրող կերպարների վերաբերմամբ: Հանդուրժողական վերաբերմունքը տեղ է գտել Ստ. Զորյանի, Ակ. Բակունցի, Լ. Ջավախյանի, Հովհ. Երանյանի, այլոց գործերում և
հատկապես Հր. Մաթևոսյանի ստեղծագործության մեջ, մասնավորապես
«Տախը» անավարտ վեպում:
Կամյուի դիտարկումն ու Աննինսկու խորհուրդը Մաթևոսյանը այլ կերպ է
ընդհանրացնում. «Իսկ գրականության մեջ միակ ճշմարիտ պատասխանը մեկն
է` գրողը բոլորի մեջ է» [1, 510]: Թերևս հավելենք` ոչ թե գրողն է տարրալուծվում, այլ բոլորն են գրողի մեջ, քանի որ գրողական պատասխանատվությունը
վերաբերում է ամեն ինչին ու ամենքին, անգամ թշնամուն: Մաթևոսյանի խոսքը
Վ. Սարոյանի վերաբերմամբ կարելի է փոխադարձել իրեն. «Ո՛չ նախնիների իր
անցյալից, ո՛չ իր ժամանակից ոչինչ չանտեսեց, ոչինչ չուրացավ, ոչ ոքի չլքեց»
[2, 159]: Այս պատճառով է Մաթևոսյանի կողմից բարձրաձայնվում, որ «գրողից
պահանջվում է միաժամանակյա ներկայություն <...> բոլոր դիրքերում ու բոլոր
մարդկանց մեջ, իսկ դրանցից որևէ մեկին հարելը դիրքավորում է միայն մեկ
կետում, ինչը արդեն պատյան է ու վերջ է» [1, 311-312]: Այլ կերպ` «Առողջ գրականության միակ գրավականը ամբողջ կյանքի ընդգրկումը կամ ընդգրկման
փորձն է» [1, 172]: Իսկ իր գրառումներում Մաթևոսյանն ասես հավասարության
նշան է դնում Աստծո և Գրողի միջև` մինչ այս գրողին վերագրածը հասցեագրե– 201 –

Գրականության մաթևոսյանական ընկալումը
լով նախ և առաջ Աստծուն. «Աստծու գոյությունն ամեն-ամեն կենդանի արարածի մեջ, աստծու կռիվը անկենդանի մեջ՝ նրան չգոյից գոյի կոչելու» (անտիպ):
Կամ` «Աստված անկողմնապահ է, աստծու համար միևնույն է թե ով կուտի և
ով կուտվի, քանի որ ինքը բոլորի մեջ է» (անտիպ): Եվ այս ամենը նախանձախնդիր պատվախնդրությամբ մի այլ առիթով բանաձևել է. «Գրողը պետք է
Աստծո պես մի բան լինի, որ աշխարհ է բացում` «Ի սկզբանե էր բանը», գրողը
պետք է բան ասի և նրա խոսքի հետ աշխարհ բացվի» [1, 343]: Խնդրին այնքան
հաճախադեպ են մաթևոսյանական անդրադարձները, որ միանշանակ է դառնում հեղինակի դիրքորոշումը` դրսևորված Է. Հեմինգուեյի վեպի դիտարկման
հետ. «<...> ամեն մեռնողի հետ դու ես մեռնում, ամեն կացնահարողի հետ դու
ես անասնանում, ամեն դավի հետ քո երեսն է մթնում, ամեն մահավճռով դու ես
դահիճ դառնում, կուսակիցներիդ հրահրումով ասպարեզը դու խելագարությանը հանձնում – զանգերը քեզ համար են ղողանջում, զանգերը քեզ վրա են ղողանջում` կողոպտվածիդ ու սպանվածիդ» [1, 155]:
Նույն իրողությանը կարող ենք մոտենալ այլ հայեցակետից: Հրանտ
Մաթևոսյանի համար ժամանակը տևողություն չէ, այսինքն` ժամանակահատված, այլ անընդհատություն է, երբ Արա-յան արքետիպը շարունակաբար
դրսևորվում է հայոց բոլոր սերունդներում, ու այդպես լինելու է այս տեսակի
հաջորդական բոլոր շրջափուլերում: «Սա <հայեցիությունը> մեր գրականության պարտադիր պայմանն է և չի դիպչում, չի բախվում, չի վիրավորում այլ
շահերի և այլ ազգերի, քանի որ ինչքան հայեցիություն` այնքան մարդկայնություն, ինչքան ավելի իմ մասին` նույնքան ավելի ճիշտ քո մասին, դեպի մեր
խորքը, խորքը: Այսօրվա համաշխարհային գրականությունը առհասարակ աշխարհի մասին գրականությունից վերաճում է խոստովանության, ինքնախոստովանության գրականության, իսկ խորքում բոլորս ենք մաքուր և մաքրությամբ նման իրարու» [1, 183]: Սա ոչ միայն տեսակի բնութագրական իրողություն է, այլ նաև ազգային միֆը կանխորոշող պայման: Սակայն սա չի նշանակում, որ Մաթևոսյանը պատկերում է միայն Հայ Մարդուն, այլ նաև Մարդուն
ընդհանրապես. «<...> մարդու նկատմամբ հարգանքի մթնոլորտը եթե կարողանանք մի քիչ մարդկայնացնել, ես ինձ լիովին բավարարված կզգամ» [1, 251]:
Մարդը, անհատը բացարձակ արժեք են Մաթևոսյանի համար:
Ազգայինի ու համամարդկայինի հարաբերման տեսակյունից հարմար է
գալիս Կ. Զարյան-Հր. Մաթևոսյան զուգահեռը: Եթե Կ. Զարյանը համամարդկայինի իր որոնումների ընթացքում ի վերջո գալիս է ազգայինին, ապա
Հր. Մաթևոսյանն իր ազգային փորձառությունից և ընկալումից ի վերջո
հանգում է համամարդկայինին: Վերջնարդյունքն ինքնին պարզ է, ինչպես նաև
սկզբնային ելակետը: Այստեղից էլ գալիս է նպատակադրումը: Եթե
Մաթևոսյանի արվեստն ի վերջո հանգում է «նախաշտարակաշինության» լեզ– 202 –

Փիլոյան Վալերի
վին, ապա Կ. Զարյանի արվեստը վերջնարդյունքում հանգում է «մեկուսացման»` «հետբաբելոնաաշտարակաշինության» հայերենին: Զուգահեռման նպատակը զատորոշումը չէ, այլ տիպաբանական տարբերությունը գիտակցելը:
Մաթևոսյանը բազմիցս անդրադարձել է համամարդկայինի և ազգայինի հարաբերման խնդրին: Նրա կարծիքով «Համամարդկայինը իրացվում է հենց ազգայինի միջոցով» [1, 88], և, միևնույն ժամանակ, «<...> բարձր թռիչքների դեպքում
ազգային տարազը բոլորի վրայից ընկնում է» [1, 493]:
Իսկ որտե՞ղ գտնենք ազգային գրականության սկզբնական ելակետերի «թերացումները»: Հ. Օշականը փոքր-ինչ ծայրահեղ, սակայն իր հիմքում անկեղծ
դիտարկում է կատարում. «Մենք վէպ չունինք. վասնզի մեր գրողները միշտ
ուրիշ կալուածներէ ինկած են վէպին մէջ: Ու յետոյ, մերուններուն համար`
կեանքը, կամ յաւակնոտ տարազով մը` կենդանի իրականութիւնը, հեռու է
թելադրիչ ըլլալէ: Գրողի առաքինութիւններ մեզի համար բաւական կը նկատուին, որպէսզի արտագրենք մեր պզտիկ, իրական ու խեղճ պատկերը կամ
յօրինենք մեր մեծ, հերարձակ, անիրական կառուցուածքները» [11, 32]: Իսկ
Մաթևոսյանը, այլ հայեցակետից մոտենալով խնդրին, ստանում է նույն վերջնարդյունքը` «Մենք վեպ չունենք». «Եվ հետո` պատումային գրականությունը
ոչ մի հակապատումայնություն չի բեկանել: Եվ չի բեկանի: Նրա ժամանակը
դեռ կգա: Ոչ ինձ համար, ճիշտ է. ես, երևի, իսկական վեպի հետ այդպես էլ հարաբերություններս չկարգավորեմ» [1, 227]:
Մաթևոսյանն անդրադառնում է նաև եղեռնի գեղարվեստական իրացումներին և ոչ միայն ժխտական հնչերանգով. «Ողբերգությունը քո ժողովրդինն է,
բայց էսօրվա նրա առնական զսպությանը, այրական զսպությանը նայիր. էս
մեկ գիծ: Քոնը ողբ չի ասում, քոնը էդպես կական չի դնում: Քոնը մի քիչ այլ
ժողովուրդ է, մի քիչ ուրիշ է» [1, 90]: Եվ կարևորվում է Հր. Մաթևոսյանի
դիտարկումը. «Գուցե կգա մի օր, որ մենք ևս կստեղծենք մեր ազգային բնույթը
լրիվ բացահայտող համապատասխան ձևեր» [1, 187]: Ըստ էության նմանատիպ
երկեր են մաթևոսյանական «Աշնան արև», «Տերը», «Տաշքենդ», «Ծառերը», այլ
գործեր, Մաթևոսյանի ամբողջ ստեղծագործությունը:
Գրականության իր ընկալմանը միտված` Մաթևոսյանն առանձին հոդվածներում և հարցազրույցներում առաջադրում է մի շարք ճշմարիտներ, որոնց համադրմամբ ու ամբողջությամբ էլ պարզվում են հիմնական միտումներն ու ասելիքը` Մաթևոսյանի գրական հանգանակը. 1.«<...> զգացմունքներ է հարուցում
շատ ավելի երեկվա օրը, քանի որ հիշողությունների երեկվա հովիտը բնակեցված է ցանկալի կամ ատելի դեպքերով ու դեմքերով, որոնք են մեր
հիշողության ոսկե նստվածքը, հենց որն էլ կարող է դառնալ գրականություն:
Համենայն դեպս, ես հիմա եմ սպասում իսկական գործեր նախաեղեռնից,
Հովհաննես Թումանյանի, եղեռնի, հեղափոխության, կոլտնտեսային շինարա– 203 –

Գրականության մաթևոսյանական ընկալումը
րության, համաշխարհային երկրորդ պատերազմի նյութերով, քանի որ դեպքերը իրականության մեջ կատարվում են, պարզվում, ապա նոր միայն
պատմվում ափսոսանքով, զայրույթով, ատելությամբ, հպարտությամբ` վերաբերմունքով: Պարզ չէ՞, որ վերաբերմունքն այդ դեպքերին չի լինի այլևս ժամանակակցի և գյուղագրի վերաբերմունք, այլ կլինի հետադարձ հայացքի փիլիսոփայական իմաստավորվածություն» [2, 38]: 2. «Գրականությունը աշխարհի
ազնվանալու տառապալից ճիգն է» [2, 32]: 3. «Գրականությունը գրողական եսի
արտածումն է» [2, 36]: 4. «Գրականությունը Քրիստոս է ստեղծում: Ղուկասը,
Հովհաննեսը, Մատթեոսը, Մարկոսը Ավետարան էին գրում: Գիրքը ստեղծվեց և
ամբողջ աշխարհը վերափոխվեց» [1, 119-120]: 5. «Ասված է, որ գրականությունը
կարոտ է: Քարեդարյան անձավների կարոտ, ապագայի կարոտ, ազատության,
բռնության… ամե՛ն, ամեն ինչի կարոտն է գրականությունը: Եղածի և չեղածի,
լինելիքի և անհնարինի կարոտը, լավի՛ կարոտը: Գրականությունը օպոզիցիայի
մեջ է կյանքի հետ (թեկուզ և լավ կյանքի հետ) լավի ի՛ր դիրքերից. այլապես նա
կկորցներ անվերջ հեղափոխական իր բնավորությունը, կկտրեր իր կապը կյանքի հետ և կմեռներ: Հիմա, երբ մարդկային բանականությունը սանձազերծվել է
կաշկանդումներից և բանարձակ հաղթարշավի է գնում, երբ թվում է, թե
աշխարհը հասել է գրականության երազած հեռուներին,– գրականությունը ներբողո՞ւմ է կյանքը: Ամենևին: Գրականությունը փնտրում է մենումենտալ մարդուն» [2, 42]: 6. «<...> եթե մանավանդ գրող ես, ընդունո՞ւմ ես չլուտների եղբայրությունը, քեզ հավասար նրանց գահընկեցությունը» [2, 120]: 7. «Յուրաքանչյուր
գրողի գործ, իրական աշխարհի արտացոլում լինելուց զատ, նաև այդ գրողի
երազած աշխարհի պատկերն է» [2, 121]: 8. «Գրականությունը, այո, կյանքն է,
ողբերգական ու սիրելի կյանքն է» [2, 203]: 9. «Գրականությունը ազատություն է»
[1, 102]: 10. «Գրականությունն ազատությունն է. կիսազատ չեն լինում` ազատ
են լինում կամ ստրուկ» [2, 53]: 11. «Լավագույն դեպքերում մեր գրականությունը
մասին է լինում. մասինն այնինչ գրականություն չէ, մասին է» [1, 71]:
…«Ընդհանրապես ո՞վ է գրողը» հարցին տարբեր պատասխաններ կարելի
է տալ. 1. Գրողն արարող է, որ ի չգոյէ ի գոյ արարում է աշխարհ` իր բնակիչներով և օրենքներով, 2. Գրողն իր կամքին ու գեղագիտությանն է համապատասխանեցնում Աստծո արարած աշխարհը, ասել է` վերստեղծում է, 3. Գրողն իր
գրով խորանում է կյանքի և իրականության մեջ` բացահայտելու համար այդ
իրականության անվերջանալի բազմազանությունը` որոշակի մոդելավորման
ենթարկելով այն. «Ուզում եմ գրել այն մարդկանց մասին, որ չեն հասկանում`
ինչ են անում, չգիտեն, ինչպես Աղունը, թե ինչ դուրս կգա իրենց խոսքից ու ինչ
կհետևի իրենց արարքներին: Ինչքա~ն նման մարդիկ կան շրջապատում:
Ապրում են ու չգիտեն` ինչու են այդպես անում, ինչու են այդպես վարվում…
Ես նրանց բախվում եմ ամեն օր, տանջվում եմ, որ ստիպված եմ նրանց հետ
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Փիլոյան Վալերի
հաղորդակցվել: Չարանում եմ, բայց հասկանում եմ. գրել այդ «կատարող
մարդկանց» մասին, նշանակում է գրել կյանքի մասին, որը ինքն իրեն առաջ է
գնում` ուշադրություն չդարձնելով նրանց ջանքերին, ովքեր, ինչպես իմ Ռոստոմը, գիտակցաբար փորձում են ինչ-որ որոշակի հուն ուղղորդել…» [1, 213]: 4.
Գրողն ուրանում է իրականությունը և ապրում այլ մի` վիրտուալ իրականության մեջ… 5. Կյանքից օտարվելով` գնում է մեկուսացման, 6. Մեկուսացումից
վերադառնում է կյանքին. «Այդ մոլությունը, այդ տենդը, այդ ստեղծագործելու
մոլուցքը, անջատվելու-միանալու զորությունը` անջատվելով իրականությունից` միանալ մարդկային ավելի մեծ մի աշխարհի հետ և այդ աշխարհի հետ
լինել, զառանցել, ապրել, հիանալ, հրճվել, ծիծաղել… Ես վաղուց չունեմ: Բայց
դա երանելի վիճակ է: <...> Տա Աստված, որ դարձյալ կարողանամ հարաբերվել
այդ զառանցանքին և աշխատել» [1, 513]:
Գրականության մաթևոսյանական նպատակադրումների շարքում թերևս
բոլորն են այս կամ այն կերպ դրսևորվում, և նպատակադրումները ժամանակի
ընթացքում նաև փոփոխվում են: Այսպես. «Գրական նախասիրությունները
տարիների ընթացքում փոփոխվում են: Եթե առաջ գրականության մեջ գրավում էր աշխարհի գեղեցկությունը փոխանցելու հեղինակի կարողությունը,
հիմա գրավում է միտքը, մտքի արտահայտման ճշգրտությունը, դիպուկությունը» (Եեե, 243): 1984-ին բարձրաձայնված միտքը կարևոր է թվում, սակայն
դրանից մոտ երկու տասնամյակ առաջ ասվել էր. «<...> այս սիրելի-սարսափելի,
խելացի-խելագար, հասկանալի-խճճված աշխարհում դաժան բան է մերկ լինել,
լինել աշխարհի մերկացած նյարդը` գրող: Սպիտակ թղթի առջև ամեն
վայրկյան կարելի է կաթվածահար լինել:
Գրողն ի՞նչ է անում. աշխարհն իր ուզածի պես չէ, ուզում է աշխարհը բերել
իր ուզած տեսքին: Դա վեր էր ֆաշիզմի ուժից, բոլոր հանճարներն ու շիզոֆրենիկները իրենց գլուխը կորցրել են դրա վրա, իսկ ահա մի խեղճուկրակ կերպարանք, անունը` գրող, ունեցածը` թանաք, նստել է և ուզում է իր տեսքին բերել
այս քաոսային աշխարհը: Եվ մինչև հիմա այն է արել, որ փշուր-փշուր, փշուրփշուր ինչպես գրանիտից` կերտել է Քրիստոս, սոսկական ծննդաբերողից
կնոջը դարձրել է կուռք, սիրելի է դարձրել Հունաստանը, Պարսկաստանը, Իսպանիան, հին կանեփի դաշտ Ռուսաստանը դարձրել է աշխարհին գրականություն տվող Ռուսաստան: Առանց «Աբու-Լալա Մահարու» անապատը կլիներ
միայն ավազուտ: Մարդատյաց աշխարհը մարդասիրացել է: Գրականությունը
մարդկության կարոտն է կյանքին: Մոնումենտալացնելով` գրականությունը
մեզ կարոտել է տալիս մեր կողքին իսկ գտնվող մարդուն, հատը երեսուն կամ
հիսուն կոպեկ արժեցող շուկայի վարդը դարձնում է քնարական,- աստծուն
հավասար արարիչ է գրականությունը` չնայած ամեն մի Գարսիա Լորկայի կարող է շանսատակ անել ամեն մի լեյտենանտիկ, ամեն մի Սարոյանի սողալ
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կհրամայի ամեն մի վաշտապետ» [2, 31]:
Մաթևոսյանը փաստվող և վերակերտվող բարոյականությունը դիտարկում
է որպես էպիկական աշխարհի պատկեր` այն սկզբնավորված տեսնելով
Նոյյան և նախաբեբելոնյան ժամանակներից և շարունակական մինչև մեր
օրերը:
«<...> առասպելի ջրհեղեղը եթե կրկնվեր` Նոյան պես կարող էի վերստեղծել հողագործության և անասնապահության մեծ մշակույթները, և մարդկանց
հիշողությանը եթե հանկարծ խաթարվեր` ազգականներիս ու երկրացիներիս
այն օրերի վարքից կարող էի նորից ժողովել մարդկային բարոյականության
օրենսգիրքը» [2, 5]: Ըստ էության այս նույն դիտարկումից է ծնվել Ա. Բիտովի
«Տասնհինգ տարի անց» էսսեն` նվիրված Հր. Մաթևոսյանի ստեղծագործությանը և Մաթևոսյանի ստեղծագործության արարչագործական խորհրդին:
«Ուզում եմ ճշմարիտ վերծանողը լինել նրա՛նց ճակատագրի, ովքեր անհատականություն են, բայց կորուստների ու նվաճումների ամփոփագիր են
մտնում որպես անդեմ-անանուն-անցավ սոսկական միավոր, մեծ ողբերգություններում համր ֆոն են և վատ գրողների անզոր գործերում ամբոխ են
կնքվում» [2, 7]: Գրողական այս երդում-պատասխանատվությունը իրագործվել
է մաթևոսյանական գրաշխարհում ամենայն պատասխանատվությամբ, և այս
դեպքում ոմն Սիմոն, ով որպես անպետք Դավիթ Մաճկալովի պես ազատվել է
զինվորական ծառայությունից ու ռումին գերիների վերակացու է կարգվել, ոմն
Աղուն, որ քաղաքային իր հովերից «վտարվել է» աշխարհի ամենավերջին
գյուղը` Ծմակուտ, որ ժամանակին այստեղ հայտնված Հովհաննեսի հանգույն
նոր տոհմ ու ցեղ, նոր սկիզբ ու շարունակություն սկզբնավորի` Նոյ-անալով,
ոմն Շուշան, որ քույր ու մայր, զավակ ու տատ է ներկայանում Մաթևոսյանի
կերպարաշարում ու հընթացս ուզում է ապրել իր իգությունը, ոմն Սաթիկ
գոմեշ ու ոմն Իշխան ու Պավլե և այլք` մաթևոսյանական կերպարաշարի Ամբողջը, հաստատում է, որ Մարդն անկրկնելի է, Մարդը եզակի է, գրականությունը պարտավորություն ունի այդ միակի ու եզակիի հանդեպ, և «տիպական
բնավորությունները տիպական հանգամանքներում» բանաձևումն ինչքան
ճշմարիտ լինի, այնուամենայնիվ Մաթևոսյանի համար առավել կարևոր է «անհատական բնավորությունները անհատական ճակատագրերում, և անհատականը հենց տիեզերականն է» կանխադրույթը, որ Մաթևոսյանի արվեստի ամենագլխավոր բանաձևումն է: Այդ պատճառով է ցանկանում ձայնավորել չծավալված Մոցարտին, աստվածացնել չբացահայտված Քրիստոսին, ազատել
կաշկանդված Պուգաչովին, չբացված, սերմի մեջ խեղդված ծաղկի բույրը արձակել:
Արարման, գոնե իրականությունը վերստեղծելու գրողական այս ձգտումը
բազմիցս, թերևս ամեն անգամ է բարձրաձայնվում այն գրողների կողմից,
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Փիլոյան Վալերի
ովքեր պատասխանատվություն են զգում մարդու հանդեպ: Նաև Մաթևոսյանի
կողմից. «<...> կեցցե բողբոջը, կեցցե թրթիռը, որ ամեն օր ծնվում ու խփվում է:
Անընդհատ ծնունդի պետք է ներկա լինել և՛ գեղարվեստում, և՛ կյանքում: Պիտի
անընդհատ թոթափենք մեր մտքին ու զգացմունքին կարծրացող ժանգը»
[1, 401]: Հնարավոր է` տարօրինակ հնչի, սակայն մեջբերված մտքում առավել
կարևորում եմ «անընդհատ» մակբայը, որ ենթադրում է համառ աշխատանք,
շարունակակություն, որ լինի ծնունդը, և լինեն ծնունդները: Այնինչ Գ. Գ. Մարկեսը մի առիթով դեմ է գնում մակբային` կարծելով, որ «դրանք աղքատացնում
են շարադրանքը» [10, 390], սակայն Մաթևոսյանի դիտարկումը հաստատում է
արվեստի բնույթի այն յուրահատկությունը, ըստ որի` կյանքի ու արարման նախապայման է չժանգոտվելը:
Մաթևոսյանի դիտարկումը` «մոտ մի տասնյակ արձակագիր անցած տասը
տարում կարող էին թեկուզ զուտ վերապատմել մոտ մի հարյուր կենսագրություն, շատ թե քիչ սուր մի հարյուր իրավիճակ, ողբերգություն, կոմեդիա, կյանքի հարյուր փաստ, ընթերցվող պատմության կյանքի այս ծով հարստությունից,– դա արդեն կլիներ գրականություն և նույնիսկ լավ գրականություն»
[1, 176], հուշում է, որ այլ է գրականության հեղինակային ընկալումը.
«Ամենատակերից, ամենախորքերից է մարդը Աստծուն հանել, հեռացրել,
երկնքում բնակեցրել: Այս աղբի և շփոթվածության մեջ մարդ կա, այլապես
չէինք լինի մինչև հիմա: Քանի՜ անգամ մարդը կանգնել է կատակլիզմների
առջև և կարողացել է եզրով անցնել, շրջանցել: Իր միջի այդ Աստվածը, իր միջի
Քրիստոսը նրան տարել է, այնուհանդերձ, բարության, սրբության, համբերելու,
սիրելու, ներելու ճանապարհով» [1, 510]: Մաթևոսյանի գիրը մարդկային
ճակատագրի բացահայտում է, որ ավելի դժվարին խնդրառություն ունի և չի
բավարարվում ընդամենը պատմություն, հեքիաթ կամ առակ պատմելով:
Այսօր հայերենն այն և այնպիսին չէ, ինչպիսին էր 1935-ի փետրվարի 12-ին:
Այսօր այն հարստացել ու մաթևոսյանացել է` իր մեջ ներառելով բառի,
նախադասության, պարբերության ու տեքստի այն անկրկնելին, որ անվանում
ենք մաթևոսյանական գիր: Եվ եթե Մաթևոսյանի գիրը մարդկային ճակատագրի բացահայտում է, ապա մենք հաղորդակից ենք լինում մոյրաների
խորհրդին: Ուրեմն և Գրող-Արարողը ավելի զորեղ էություն է, քան մոյրաները,
որոնցից վախենում էր անգամ Զևսը: Մաթևոսյանի գիրը չի դառնալու գրականության պատմության սեփականություն` գրական հուշարձան, այլ լինելու է
մշտական ներկայություն մեր գրականության մեջ, որովհետև այն գրական
էտալոն է, մեր արձակի 20-րդ դարավերջի ամենաբարձր արտահայտությունը և
21-րդ դարի առաջին տասնամյակների չգերազանցված բարձունքը: Ակադ. Ս.
Սարինյանն է փաստում. «Ո՞վ է 21-րդ դարի հայ գրողը: Հրանտ Մաթևոսյանը:
Այդպես է կարգադրել ժամանակի աստված Քրոնոսը: Չէ՞ որ անջատումը
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Գրականության մաթևոսյանական ընկալումը
վտանգավոր է, և պետք է պահպանել դարերը միացնող կապը, այլապես կլինի
Ահեղ Դատաստանը» [9, 549]: Ահեղ Դատաստան 20-րդ դարում եղավ մաթևոսյանական սերնդի և այն հասարակության ու հասարակարգի համար, որ անվանում ենք խորհրդային: Մաթևոսյանը պատկերացնում է այն որպես «հիշողության վթար և վերստեղծում» [2, 6], պատկերում է որպես գյուղի ու համայնքի
կործանում, իսկ Վ. Ռասպուտինն էլ այն պատկերում է որպես Մատյորա
գյուղի ու կղզու կործանում` հասնելով աստվածաշնչյան Ահեղ Դատաստանի
տպավորչության ու զգացողության: Սակայն կա լույսին գնալու, արևով ապրելու գրողական առաքելությունը: Այդ պատճառով է Մաթևոսյանը ասում. «Գրականությունը հասկացած մարդու ձգտում է եղել իմ ճանապարհը և հար ընթացք դեպի արևը» [1, 477]:
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Փիլոյան Վալերի

МАТЕВОСЯНОВСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЛИТЕРАТУРЫ
Пилоян Валерий
Резюме

Ключевые слова: литература, теоретик литературы, историк литературы,
писатель, образ, действительность
Писатель пишет о своем времени, и Гр. Матевосян фиксирует собственную
идентичность в своих произведениях. Проблема характеристики литературы ее
дефиниции были реализованы Гр. Матевосяном также в статьях, интервью,
неопубликованных по сей день записях. Отношение Гр. Матвевосяна к
литературе, матевосяновское восприятие литературы можем рассмотреть в
некоторых аспектах: (1) Восприятие литературы в литературном произведении
автора как реальность; (2) Восприятие литературы в публицистике, критических
статьях и выступлениях; (3) Восприятие литературы в оценках писателя и
литературного произведения (армянских и зарубежных).
Если в своих работах восприятие литературы реализуется как необходимый
компонент поэтики, который нацелен на выяснение метода и формы
реализации, то отношение, проявляемое в публицистике, в критических статьях
и в личных беседах подводит к вопросу «Что такое литература?» как отправная
точка, а оценка конкретного писателя и его произведения с позиции реализации
литературы становится конечным результатом. Формируется комбинированное
мнение и общий взгляд историка литературы, теоретика литературы и писателя,
в которых возможны внутренние противоречия, однако, восприятие и
реализация этой модели дают возможность обеспечить ожидаемую близость
между художественным мышлением и подлинником писателя.
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Գրականության մաթևոսյանական ընկալումը

HRANT MATEVOSYAN'S PERCEPTION OF LITERATURE

Piloyan Valeri
Summary

Key words: literature, literary critic, literary historian, writer, character, reality
The writer always writes about his own time, and Hrant Matevosyan registers the
identity of him and his writing. The issue of characterization and definition of
literature has also been realized by Matevosyan mainly in his articles, interviews, as
well as his unpublished writings.We can observe Hrant Matevosyan’s approach to
literature and his individual perception of literature in some components: 1) the
perception of literature in the writer’s creations as a realization, 2) the percetion of
literature in the writer’s publicizing and critical speeches, 3) the perception of
literature in writer’s and writing (both Armenian and foreign) estimations. If the
perception of literature in the author’s own creations is embodied as a necessary
component of poetics to clarify the realization mode and way, then the approach to
the publicistic and critical articles leads to the question-answer “what is literature” as
a starting point, and the estimation of the writer and his writing – “how’s the
literature realization” is observed as the final result.The combined outlook and
standpoint of a literary historian, literary critic and writer are really shaped, in which
may be some internal contradictions, though the perception and realization of this
standpoint enable us to secure a desirable kinship to the writer’s artistic thinking and
his writing.
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ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ПСИХОЛОГИЯ
PSYCHOLOGY

Բուհական հոգեբանության զարգացման հեռանկարները

ԲՈՒՀԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ
Կոստանդյան Նունե
Հանգուցային բառեր.բարձրագույն դպրոց, կրթություն, վերակառուցում,
կենսական անհրաժեշտություն, բարեփոխումներ, ուսումնական մոտիվացիա,
ուսանող – դասախոս փոխհարաբերություններ, կրթահամակարգ, մասնագիտական կողմնորոշում
Դեռևս 1999 թվականին 29 երկրների կողմից ստորագրվեց Բոլոնիայի
հռչակագիրը, որի համար հիմք հանդիսացավ կրթության և գիտության ոլորտում մերձեցման ապահովման Եվրոպայի ձգտումը: Հռչակագրին միացած 46
պետություններին 2005 վականի մայիսի 19-ից միացել է նաև մեր երկիրը:
Հետևաբար, սկսած 2005 թվականից, Հայաստանում կրթական ոլորտը լուրջ
բարեփոխումների է ենթարկվում: Բոլոնիայի հռչակագիրն ամենևին էլ երկրներին չի պարտադրում որակավորման մեկ միասնական / ստանդարտ / չափանիշի ստեղծում: Հակառակը, յուրաքանչյուր երկիր պետք է ունենա որակավորման իր ազգային հիմքը, որով էլ պետք է առավել հասկանալի դարձնի կրթական գործընթացը և գնահատման չափանիշները: Մեր երկրում կատարվող այն
բոլոր տնտեսական, քաղաքական և գաղափարական փոփոխությունները,
որոնք նպատակաուղղված են ազգային պետականության ամրակայմանը, այս
կամ այն չափով անդրադառնում են նաև մատաղ սերնդի կրթության և դաստիարակության գործի, ողջ կրթական համակարգի վրա: Հետևաբար այդ փոփոխությունների նպատակը ինչպես նախադպրոցական դաստիարակության,
հանրակրթական դպրոցի, այնպես էլ բարձրագույն դպրոցի ազգայնացումն է:
Վերջինս համեմատաբար իրականացվում է հանրակրթական դպրոցում.
վերանայվում, վերակառուցվում են ուսումնական ծրագրերը, դասագրքերը,
ուսումնադաստիարակչական գործունեության սկզբունքներն ու մոտեցումները: Նույն բանը դժվար է հավաստել բարձրագույն դպրոցի վերաբերյալ: Բարձրագույն կրթության համակարգի նորացման գործընթացները դանդաղ են ընթանում՝ մի կողմից բազմաթիվ, առավելապես օբյեկտիվ սոցիալ-տնտեսական
պատճառների հետևանքով, իսկ մյուս կողմից՝ ավտորիտար, երբեմն ոչ ժողովրդական բնույթի կառավարման անցանկալի հետևանքներով, որոնք կրթական համակարգում դեռևս հաղթահարված չեն: Մեր կողմից քննարկվող հիմնահարցին վերաբերող և դրան հարող ուսումնասիրությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ բուհական կրթական համակարգը հոգեբանական վերափոխումների և բարեփոխումների կարիք ունի: Այդ համակարգի կառուցվածքում հատկապես էական տեղ է գրավում բուհական հոգեբանական կրթությունը, քանի որ դրանով է պայմանավորված հանրակրթական դպրոցի գործունեության արդյունավետությունը, մատաղ սերնդի համարժեք կրթությունն ու
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Կոստանդյան Նունե
դաստիարակությունը: Բուհական կրթության հոգեբանական վերակառուցումը, ուսումնական մոտիվացիայի և մտերմական և գործնական հարաբերությունների ուսումնասիրումը կենսական անհրաժեշտություն են ձեռք բերում, և
բուհական հոգեբանության հետագա զարգացման հեռանկարների ուրվագծման
անհրաժեշտություն է առաջանում: Մեր կողմից առավելապես կարևորվում է
բուհ ընդունվող դիմորդի մոտ անհրաժեշտ և ճշմարիտ կրթական մոտիվացիայի ձևավորումը, որը հիմնականում սկսում է դրվել դպրոցում և առավելապես
արժևորվում, իմաստավորվում է ավագ դպրոցում: Գաղտնիք չէ, որ բուհ են
դիմում և երբեմն էլ ընդունվում դիմորդներ, որոնք կամ լավ չեն պատկերացնում իրենց ընտրած մասնագիտությունը, կամ, մեղմ ասած, այնքան էլ ինքնուրույն չեն եկել վերջնական որոշման, կամ, որ առավել վատ է, ցանկալի մոտիվացիայով չեն ուղղորդվել և չունեն համապատասխան գիտելիքներ: Արդյունքում բուհ կարող են ընդուվել ուսանողներ զուտ պատահականության բերումով: Ավելորդ չէ ասել, որ նման ուսանողները ուղղակի խնդիր են դառնում
բուհի պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի համար: Աշխատելով բուհում
և մոտիկից տեղյակ լինելով կրթադաստիարակչական գործունեության մեջ
նկատվող դժվարություններին, բացթողումներին և թերություններին՝ մենք
ցանկանում ենք նախ և առաջ առանձնացնել այն հիմնախնդիրները, որոնք
գլխավորապես պայմանավորված են փոփոխվող կրթական համակարգով և
դրանց հաջող լուծումը կարող են գտնել վերջինիս վերակառուցման և բարեփոխման դեպքում: Մենք տարբերակում ենք մանկավարժական կոլեկտիվի մի
շարք սոցիալ հոգեբանական հիմնախնդիրներ, որոնք մի ամբողջություն են
կազմում և միասնական ձևով ապահովում են նրա արդյունավետ գործունեությունը:
Մանկավարժական գործունեության, ինչպես նաև գործունեության բոլոր
ոլորտների արդյունավետության ապահովման առաջին գրավականներից մեկը
գիտական և մեթոդական տեսանկյուններից հիմնավորված կառավարման համակարգի ստեղծումն է: Պայմանավորված գործունեության կառավարման համակարգով առաջին պլան են մղվում դրա սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիրները, որովհետև խոսքը վերաբերում է մարդու մտածողության, անձնային ուղղվածության, հույզերի և զգացմունքների, վարքագծի և սոցիալական
կողմնորոշումների ձևավորման և դրսևորման գործընթացների կառավարմանը: Կառավարման խնդիներին են անդրադարձել բազմաթիվ հետազոտողներ [1, 20-28; 3, 16-24 ]:
Քանի որ բուհական համակարգում այդ հիմնախնդիրները դեռևս բավարար լուծում չեն ստացել, հետևաբար դրա հիմնական նպատակը պետք է լինի
այն մանկավարժահոգեբանական և սոցիալ-հոգեբանական գործոնների բացահայտումը, որոնք նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում բուհական հոգեբանության և կրթության զարգացման համար: Քննարկվող հիմնահարցը իր
– 213 –

Բուհական հոգեբանության զարգացման հեռանկարները
որոշակի արտացոլումն է գտել մի շարք անվանի հոգեբանների և մանկավարժների գիտամեթոդական ուսումնասիրություններում: Վերջիններից են Ս.Արզումանյանը, Ա.Բալյանը, Լ.Մնացականյանը և այլք: Ս.Սմիռնովը և Ֆ.Շարիպովը հանդես են եկել արդի և արժեքավոր ձեռնարկներով, որոնք վերաբերում են
բուհական բարձրագույն կրթական համակարգին: Ս.Սմիռնովը բուհական
կրթական համակարգում առավելապես կարևորում է հոգեբանական գիտելիքները և հոգեբանական պատրաստվածությունը՝ այն համարելով ժամանակակից բուհական կրթական համակարգի կարևորագույն բաղադրիչ [4-10, 5]:
«Ազգային դպրոցի դաստիարակչական համակարգի ստեղծման և կառավարման մանկավարժահոգեբանական հիմունքները» աշխատության մեջ այդ
համակարգի առջև ծառացած ժամանակակից հիմնախնդիրներից Ս.Արզումանյանը [1, 2-5] առանձնացնում է մի քանիսը, որոնք որոշակիորեն համահունչ են մեր կողմից առաջադրված բուհական կրթության հեռանկարային
զարգացման խնդիրներին, քանի որ դպրոցը և բուհը նույն համակարգի օղակներն են և ապահովում են կառավարող անձնակազմի գործունեության արդյունավետությունը: Դա միաժամանակ ենթադրում է կառավարող անձնակազմի
անդամների, վերջիններիս և մանկավարժական կոլեկտիվի միջև հոգեբանական համատեղելիության ապահովում, որով պայմանավորված է ղեկավարության որոշումների ընդունումն ու կատարումը, կառավարող-կատարող օղակներում հետադարձ կապի սոցիալ-հոգեբանական գործող մեխանիզմների առկայությունը, անհատական և հասարակական կարծիքի նկատմամբ հանդուրժողականությունը, կարգավորող անձանց բարոյահոգեբանական տիպարի
մշակումն ու գործունեության ոճի կատարելագործումը և այլն: Սրանք կարևոր
խնդիրներ են, որոնց լուծումը գրեթե բարձիթողի վիճակում է եղել, և նոր
կրթական համակարգ ստեղծելու առաջնահերթ հոգեբանական պայմաններից
են: Ապացուցման կարիք չունի այն փաստը, որ կառավարման սոցիալ-հոգեբանական մեխանիզմների կատարյալ կամ թերի լինելն առաջին հերթին բացասաբար է անդրադառնում միջանձնային, միջխմբային և ընդհանրապես մարդկանց
փոխհարաբերությունների վրա: Գրեթե առանց բացառության, բոլոր մանկավարժական կոլեկտիվներին հուզում են բարոյահոգեբանական բարենպաստ
մթնոլորտ ստեղծելու հիմնախնդիրները: Վերջինիս լուծման հիմնական նպատակը պետք է լինի այն սոցիալ-հոգեբանական գործոնների պարզաբանումը,
որոնք առաջին հերթին ապահովում են բարենպաստ միջանձնային և
միջխմբային փոխհարաբերություններ և արդյունավետ դարձնում միասնական
ջանքերը, համատեղ գործունեությունը: Օրինակ, ուսումնասիրության կարող
են դրվել այնպիսի հոգեբանական հարցեր, թե ինչպիսի բարոյաիրավական
հարաբերություններ են ձևավորվում կոլեկտիվում և ինչ հոգեբանական
սկզբունքներ են ընկած դրանց հիմքում, ինչպես են պատկերացնում կոլեկտիվի
անդամները բարոյահոգեբանական մթնոլորտի իմաստը և դրա խաթարման
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Կոստանդյան Նունե
պատճառները, ինչ հարաբերակցության մեջ են բարոյահոգեբանական մթնոլորտն ու ուսումնական, աշխատանքային կարգապահությունը, ինչ դեր ունի
առաջնորդը կամ լիդերը այդ մթնոլորտի ստեղծման գործում և այլն: Գործնականում իրեն բոլորովին չարդարացրեց այն մոտեցումը, որ մանկավարժական
բուհում կուրսը պատասխանատու դասախոսի կամ խորհրդատուի կարիք չունի, որ իբր ուսանողները արդեն դպրոցական չեն և խորհրդատուի անհրաժեշտություն չկա: Արդյունքում մեծապես տուժեցին թե՛ ուսումնական կարգապահությունն ու առաջադիմությունը և թե՛ դասախոսների պատասխանատվությունը, հասարակական ակտիվությունը: Այսօր թե՛ մանկավարժական և թե՛
ցանկացած այլ բուհերում ուսանողների և դասախոսների վարվելակարգը
(էթիկան) լուրջ բարոյահոգեբանական հիմնախնդիր է, և դրա չափանիշների
մշակումը հիմնավոր հոգեբանական ուսումնասիրություն է պահանջում:
Մանկավարժական և այլ կոլեկտիվների առջև հաճախ ծանրանում են տարաբնույթ բարոյական հիմնախնդիրներ, որոնք լրջորեն խաթարում են նրանց
գործունեությունը: Իրավական բնույթի շատ հարցեր այսօր հուզում են կոլեկտիվի անդամներին և որոշակիորեն բացասաբար անդրադառնում վերջիններիս վարքի և գործունեության արդյունավետության վրա: Դա հետևանք է այն
բանի, որ մանկավարժական բուհում հստակ սահմանազատված չեն դասախոսի և ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները: Քիչ չեն դեպքերը,
երբ նրանք երկուստեք խախտում են դրանք և առաջացնում բարոյական և իրավական բնույթի վիճելի հարցեր: Դրանք երբեմն վերաճում են հիմնախնդրի, որի
հաղթահարումը դժվար է լինում: Հատկապես գիտական ուսումնասիրության
առարկա պետք է դառնա դասախոսի և ուսանողի իրավական պաշտպանվածության հարցը: Պրակտիկայի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ հաճախ
դասախ-ուսանող հարաբերությունների խաթարումների պատճառ են դառնում
իրավահարաբերությունների նորմերի խախտումները, ուսանողի անձը վիրավորելը, նրա իրավունքների ոտնահարումը:
Բուհական հոգեբանության հեռանկարային արդյունավետ զարգացումը
ուղղակիորեն կապված է բուհի ընդունելության կարգի փոփոխման և մասնագիտական ընտրության սկզբունքների կատարելագործման, ուսանողի տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացման հետ:
Սա բուհական կրթական համակարգի զարգացման կարևոր միտումներից
մեկն է, որի հաջող իրականացմամբ է պայմանավորված ապագա մասնագետի
անձնավորության մասնագիտական կազմավորումը, որը դինամիկ գործընթաց
է` իր համարժեք փուլերով:
▪ Առաջին փուլը մասնագիտական մտադրությունների առաջացման և
ձևավորման փուլն է, որը տեղի է ունենում ավագ դպրոցական տարիքում և դրան նվիրված են բազմաթիվ հետազոտություններ:
▪ Երկրորդ փուլում իրականացվում է մասնագիտական կրթությունը, որի
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Բուհական հոգեբանության զարգացման հեռանկարները
հոգեբանական չափանիշը մասնագիտական ինքնորոշումն է, այսինքն`
անձի մեջ իր՝ որպես որոշակի գործունեության սուբյեկտի նկատմամբ
վերաբերմունքի և մասնագիտական ուղղվածության ձևավորումն է, որն
իր արտահայտումն է գտնում մասնագիտական արժեքավոր որակների
զարգացման դիրքորոշման մեջ:
▪ Երրորդը մասնագիտական ադապտացիայի կամ հարմարման փուլն է,
որի ընթացքում տեղի է ունենում մասնագիտության յուրացում, տիրապետում:
Նշված փուլերը պահանջում են հիմնավոր հոգեբանական և մանկավարժական ուսումնասիրություններ, որպեսզի մի կողմից վերացվեն, վերաիմաստավորվեն ընտրության և ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կազմակերպման և կառավարման սկզբունքները, իսկ մյուս կողմից՝ նորովի մշակվեն
ապագա մասնագետի պրոֆեսիոնալ որակների և հատկանիշների ձևավորման
հոգեբանական մեխանիզմները:
Եվ վերջապես, ինչպես ցանկացած, այնպես էլ մանկավարժական կոլեկտիվներում ստեղծվում են որոշակի միջանձնային և միջխմբային հարաբերություններ, որոնք առանձին դեպքերում կոնֆլիկտային բնույթ են ստանում:
Առանձնահատուկ ուշադրության են արժանի այնպիսի հետազոտությունները,
որոնք կարող են բացահայտել այդ հարաբերությունների ձևավորման հոգեբանամանկավարժական սկզբունքները, կոնֆլիկտային փոխհարաբերությունների
առաջացման օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներն ու պայմանները և առաջադրեն դրանց նախականխման և հաղթահարման մանկավարժական և
սոցիալ-հոգեբանական ուղիները:
«Դժվար ուսուցանելի», «դժվար դաստիարակելի», «դժվար հարմարվող»,
«ոչ տիպօրինակ (ստանդարտ)», «կոնֆլիկտային անձնավորություն» հասկացությունները դիտարկվում են դպրոցականներին վերաբերող բազմաթիվ հոգեբանական հետազոտություններում [2, 25 -40]: Նույն բնութագրով անձանց մենք
հանդիպում ենք նաև բուհական ուսուցման ընթացքում, սակայն այդ հարցերին
նվիրված մենագրական հոգեբանական աշխատություններ քիչ կան: Մինչդեռ
արդյունավետ ուսումնական և հատկապես դաստիարակչական գործընթացը
առաջին հերթին ենթադրում է ջերմ, մտերիմ փոխհարաբերություններ և նման
հետազոտությունները հնարավորություն կտան դրանց ամրապնդմանը:
Բուհական կրթությունը նաև այլ սոցիալ-հոգեբանական հետազոտություն
է պահանջում: Ակներև է, որ դասախոսության, գիտելիքների ստուգման, քննությունների համակարգերը, սկզբունքներն ու մեթոդները նույնպես նորացման
կարիք ունեն, և հետաքրքիր կլինի ուսումնասիրել ուսանողների վերաբերմունքը դրանց նկատմամբ, հասարակական կարծիքը բուհական կրթության մասին:
Ինչպես տեսնում ենք, մանկավարժական բուհի և այլ բուհերի առջև ծառացած են հոգեբանամանկավարժական բնույթի մի շարք հիմնախնդիրներ, որոնք
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Կոստանդյան Նունե
տևական ուսումնասիրություններ են պահանջում: Ինչ մնում է դասախոս–
ուսանող հարաբերությունների զարգացման հեռանկարային հոգեբանական
ուսումնասիրություններին, ապա մեր պատկերացմամբ գիտական լուսաբանման են ենթակա հետևյալ թեմաները.
1. Ուսանողի և դասխոսի սոցիալ-հոգեբանական կարգավիճակը, դրա
ստեղծման հոգեբանական պայմանները, նպաստող և խանգարող
գործոնները,
2. Ուսանողի կողմից դասախոսի և դասախոսի կողմից ուսանողի, որպես
անձնավորության, ընկալման հոգեբանական օրինաչափությունները,
3. Դասախոսի պսիխոգրամային և պրոֆեսիոգրամային ներկայացվող
հոգեբանական խահանջները,
4. Դասախոս – ուսանող հարաբերությունների խաթարումների մանկավարժական սոցիալ-հոգեբանական և բարոյաիրավական պատճառները
և դրանց հաղթահարման ուղիները:
Այսօր, քան երբևէ, բուհական կրթական համակարգը մի շարք արտաքին և
ներքին մարտահրավերների առջև է կանգնած՝ եվրոպական կրթական համակարգին ինտեգրվել՝ պահպանելով ազգային նկարագիրը, կրթական առավել
մրցունակ կառավարման համակարգի ձևավորումը, ներբուհական ներդաշնակ, միջանձնային բոլորովին նոր մակարդակի հարաբերությունների ստեղծումը և այլն:

1.
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3.
4.
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Բուհական հոգեբանության զարգացման հեռանկարները
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВУЗОВСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Костандян Нуне

Резюме

Ключевые слова: высшая школа, образование, реконструкция, жизненная
необходимость, реформы, учебная мотивация, взаимоотношения студентпреподаватель, система образования, профессиональная ориентация

Современная вузовская образовательно-воспитательная система требует серьезных преобразований, следовательно, проблемы, поднятые в статье, чрезвычайно
актуальны: все экономические, политические и идеологические изменения,
происходящие в стране, направлены на создание новой, наиболее эффективной
системы управления. Не оспорим тот факт, что совершенство или недостатки социально-психологических механизмов управления в первую очередь отрицательно
сказываются на межличностные, межгрупповые и на взаимоотношения людей в
целом. Цель статьи – это выявление всех тех проблем, которые препятствуют
развитию вузовской психологии. Нашей целью является также объединение
национальных и общечеловеческих ценностей. Отмечается, что сегодня, как
никогда, вузовская система образования стоит перед различными внешними и
внутренними вызовами: интегрaция в европейскую систему образования, сохраняя
национальную самобытность, формирование образовательной наиболее конкурентоспособной системы управления, создание гармоничного, совершенно нового уровня
межличностных отношений и т.д.

ON THE PSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF MORAL UPBRINGING
SYSTEM AT UNIVERSITIES

Konstandyan Nune

Summary

Key words: high school, education, reconstruction, vital necessity, reform,
educational motivation, lecturer-student relationships, educational system, professional
orientation

The university education system needs serious transformation, so the issues raised in
the article are extremely relevant. All economic, political and ideological changes in the
country are targeted at creating a new, more effective management system. There is no
need to prove that perfect or incomplete nature of sociopsychological mechanisms of
management firstly negatively affect interpersonal, intergroup, and generally human
relationships. The purpose of the article is to emphasize all the issues that hinder the
development of university psychology. Our goal is to combine national and universal
values. It is mentioned that today more than anytime ever the higher education system
faces a number of external and internal challenges: integrating into the European
educational system while maintaining a national image, the formation of a more
competitive educational management system, creating interuniversity harmonious
interpersonal relations at a completely new level, etc.
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Ղազարոսյան Անահիտ

ԱՆԳԻՏԱԿՑԱԿԱՆԻ ԴԵՐԸ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԸՆԿԱԼՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ
Ղազարոսյան Անահիտ
Հանգուցային բառեր. երաժշտության հոգեբանություն, երաժշտական
ստեղծագործություն, երաժշտական ընկալում, ինտուիցիա, դիրքորոշում

Գիտությունների համակարգում ժամանակակից հոգեբանությունը ոչ թե
առանձին, մեկուսի մի բնագավառ է, այլ իր մեջ ներառում է գիտական հայեցակարգերի ճյուղավորված համակարգ: Այդ բնագավառները սերտ փոխկապակցված են, գտնվում են իրենց ձևավորման տարբեր փուլերում և կապված են սոցիալական կյանքի բոլոր ոլորտների հետ: Ընդհանուր հոգեբանության բազմաթիվ բնագավառների կազմում ինքնուրույն կարգավիճակի հավակնություն
ունի նաև երաժշտության հոգեբանությունը։ Այն բացահայտում է երաժշտական
ընկալման, երաժշտական մտածողության ու ընդունակությունների, ռիթմի,
ժառանգական և սոցիալական գործոնների հարաբերակցության, անգիտակցականի և դիրքորոշման դերի վերաբերյալ փաստեր ու օրինաչափություններ,
որոնք նպաստում են հոգեբանության տեսության և պատմության զարգացմանը, երաժշտական կրթության մեթոդների ու սկզբունքների կատարելագործմանը, երաժշտության ստեղծագործմանը, անգիտակցականի հոգեբանական մեխանիզմների բացահայտմանը: Ինչպես ցանկացած գիտություն, երաժշտության հոգեբանությունը նույնպես կրում է ժամանակի ոգու և հասարակական
պատկերի կնիքը: Ներկայիս արագ զարգացող և կրթական բարեփոխումների
պահանջով հոգեբանությունը ևս չէր կարող անմասն մնալ կյանքի և ստեղծագործության փոփոխականներում, որտեղ կարևորվում են մտավոր կարողությունների դերն ու նշանակությունը մասնավորապես մեզ հետաքրքրող
երաժշտության բնագավառում: Երաժշտությունը, ինչպես նաև երաժշտական
կատարումը բնորոշվում է որպես ստեղծագործական պրոցես, որը երաժշտական ստեղծագործությունը վերարտադրում է կատարողական վարպետությամբ: Ունկնդիրը ստեղծագործական գործունեության մեջ է ներգրավվում իր
ողջ էությամբ, իր կյանքի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքով, ճաշակով, աշխարհընկալմամբ, ունենում է տարբեր ապրումներ: Թեև այդ ամենը թվում է գիտակցված, բայց կարող են այդ ընթացքում ի հայտ գալ բազմաթիվ չգիտակցված
ցանկություններ, մտքեր, պատկերներ, անգամ մտքի պայծառացում, այսինքն
ինտուիտիվ ըմբռնում:
Երաժշտական ստեղծագործության մեջ մեծ է ինտուիցիայի /ներհայեցողության/ և անգիտակցականի դերը: Այդ ամենը կախված է և՛ անհատական
դիրքորոշումից, և՛ հասարակական նորմերից բխող մարդկանց որոշակի խմբերի, խավերի ընդհանուր դիրքորոշումներից, որոնց դրսևորումներից մեկը
երաժշտական ճաշակն է: Օրինակ, ժամանակակից երաժշտության որոշ ճյուղեր, ժանրեր չի ընդունվում և չի հասկացվում մարդկանց ստվար խմբի կողմից
նախկին ամրակայված դիրքորոշումների պատճառով, քանի որ երաժշտության
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մեջ նոր ուղղության մերժումը, հերքումը բացատրվում է մարդկանց որոշակի
խմբի մոտ ամրակայված դիքորոշումներով, որոնք չեն համապատասխանում
նախկինում ձևավորված երաժշտությանը:
Երաժշտության հոգեբանության բնագավառում առաջին հետազոտությունները սկսվել են XX դարի 30-ական թթ. և շարունակվում են մինչ օրս: Ուշադրություն էին դարձնում հատկապես երաժշտական ընկալման անհատական մեխանիզմների վրա և ուսումնասիրությունների արդյունքում բացահայտեցին, որ
երաժշտական գործունեությունը կախված է անձնավորության անհատական
առանձնահատկություններից, ինչպես նաև ցույց տվեցին այդ գործունեության
զգալի կախվածությունը անգիտակցականի մեխանիզմներից: Դա պայմանավորված է և՛ ժառանգականությամբ, և՛ անձնային դիրքորոշումներով [2, 299]:
Երաժշտահոգեբանական գրականության մեջ ամենատարածված ուսումնասիրության առարկան երաժշտական ընկալման հիմնախնդիրն է:
«Երաժշտության ընկալումը» լսողական ընկալում է, որի առարկան տվյալ դեպքում երաժշտությունն է: Այստեղ սկզբունքային տարբերություն չենք տեսնում,
քանի որ եթե երաժշտության ընկալումը «երաժշտական» չլիներ, ապա
երաժշտությունը կընկալվեր պարզապես որպես ձայների հաջորդականություն: Սկզբնական շրջանում երաժշտական ընկալումը ուսումնասիրվել է հիմնականում երաժշտական ձայների ընկալման և ռիթմի զգացման նյութի վրա:
Հետաքրքրությունը ռիթմի զգացման և երաժշտական ռիթմի ընկալման հոգեբանության նկատմամբ բացատրվում է նրանով, որ այդ հարցի շուրջ հետազոտություններ է անցկացրել հայտնի երաժշտագետ և և դաշնակահար Բ. Յավորսկին (1929): Ըստ Յավորսկու, ռիթմը ստեղծագործության բոլոր մասերի
փոխհարաբերություն և նրանց հարաբերությունը ստեղծագործության, որպես
ամբողջության հետ, ըստ իրենց ծավալի /մեծության/: «Ռիթմը երաժշտական
ստեղծագործության կառուցվածքի ծավալումն է»: Այստեղ առկա է հոգեֆիզիոլոգիական մոտեցումը [7, 36]:
Երաժշտական ընկալման հոգեբանության բնագավառում զգալի ներդրում
ունի նաև երաժշտագետ, մանկավարժ, երգահան Յու. Տյուլինը: Նա չի գնում ֆիզիոլոգիական պարզեցման ճանապարհով, մեծ նշանակություն է տալիս շարժողական համակարգին և կամրջում է ոչ թե հոգեկանն ու ֆիզիոլոգիականը,
այլ հոգեկանն ու երաժշտության ֆիզիկական որակները:
Տյուլինը ներմուծում է «ձայնային մարմին» հասկացությունը, որը հետագայում լայն կիրառություն է ստանում [6, 50]:
Իհարկե շատերն են անդրադարձել երաժշտական ընկալմանը, սակայն
կարելի է հիշատակել Ա. Գոստդիների առաջարկած երաժշտական ընկալման
զարգացման չորս փուլերը.
1. զգայական յուրացման փուլ,
2. իմացական ընկալման /պերցեպտիվ/ գործողությունների փուլ,
3. գեղագիտական էտալոնների ձևավորման փուլ,
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4. էվրիստիկ փուլ:
Ըստ Ա. Գոստդիների այդ ընդունակության ձևավորման տևողությունը
կախված է ունկնդրողի ակտիվությունից, նրա հուզական ընկալողունակությունից և երաժշտական միջավայրից [1, 45]:
Երաժշտության հոգեբանության պատմության ընթացքում երաժշտական
գործունեության անգիտակցականի ոլորտն անհամեմատ քիչ է ուսումնասիրված, սակայն կան բազմաթիվ փաստեր, որոնք վկայում են, որ ենթագիտակցական ու անգիտակցական գործընթացները երաժշտական գործունեության
ուսումնասիրման ժամանակ չեն կարող անտեսվել, քանի որ.
1. ակնհայտ է երաժշտահոգեբանական հետազոտությունների ու տեսությունների տարանջատվածությունը
2. հասունացել է համակարգված տեսության մշակման անհրաժեշտությունը: Հատկանշական է Մ. Արանովսկու այն միտքը, ըստ որի, երգահանի անգիտակցական մակարդակը նրա ստեղծագործական աշխատանքին նպաստում է
երկու որակապես տարբեր դրսևորումներով.
ա) այն հանդես է գալիս որպես երաժշտական լեզվի ստորին մակարդակների տիրապետման ձև (դա նշանակում է, որ այդ պարզագույն մակարդակների դրսևորումները կատարվում են ենթագիտակցորեն
բ) անգիտակցականը դրսևորվում է ինսայթի, այսինքն մտքի պայծառացման ձևով, երբ ծնվում է ողջ ստեղծագործության կամ դրա մասերի
էվրիստիկ մոդելը [ 5, 589]:
Երաժշտության ընկալման ձևավորման գործընթացում ակնհայտ է անգիտակցականի դերը՝ կողմնորոշումը, ներըմբռնումը, կանխատեսումը, որոնք
հանդիսանում են երաժշտա-ընկալսողական գործընթացների անբաժանելի
մաս։ Երաժշտության հոգեբանության մեջ անգիտակցականի դերի հետազոտություններում կարելի է առանձնացնել միմյանցից էապես տարբերվող երկու
մոտեցումներ.
ա) ըստ առաջին մոտեցման, անգիտակցականի ոլորտը դիտվում է որպես
կյանքի ընթացքում կուտակված փորձի շտեմարան, որտեղից ժամանակ առ
ժամանակ որոշակի տեղեկություն կամ մոռացված հմտություն « արտամղվում»
և ազդում է երաժշտական գործընթացի վրա։ Սակայն անտեսվում է այն փաստը, որ ենթագիտակցականի ոլորտը հանդիսանում է հարուստ «շտեմարան»,
որում տարիներ շարունակ կուտակվում և վերամշակվում են կյանքի տպավորությունները.
բ) ըստ հաջորդ մոտեցման, անգիտակցականը դիտվում է ոչ թե որպես
«պասիվ պահեստ», այլ որպես լարված, ակտիվ վիճակ, որի ազդեցությունը
երաժշտական գործընթացի վրա որոշիչ է։
Երկրորդ մոտեցումը ավելի մոտ է անգիտակցականի ֆրոյդյան տեսությանը։ Ա Նալչաջյանը մոտենում է գեղարվեստական ստեղծագործությանը հոգեբանության դիրքերից. Նշում է, որ «Միայն իրոք ստեղծագործական երևակայու– 221 –
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թյունը, վերըմբռնողական «փայլատակումը» իր հիմքում ունի անձնավորության խոր ֆրուստրացվածություն, ինքն իրենից դժգոհ լինելու զգացում, երբեմն
թերարժեքություն, որը մղում է անձնավորությանը փնտրումների ու ինքնաիրացման, ինքնահաստատման իմացության մեջ։ Երևակայության այդ տարատեսակը սուբլիմացիայի իրական, ամենաներհատուկ ինտելեկտուալ մեխանիզմն է» [4, 210]:
1978թ. Թբիլիսիում կայացած անգիտակցականի խնդրին նվիրված միջազգային համաժողովի նյութերի հոդվածներից մեկում Ա. Պրանգաշվիլին
գրում է, որ «Արվեստը բառացիորեն համակված է անգիտակցականի
ակտիվությամբ իր բոլոր մակարդակներով՝ սկսած ամենատարրականներից
մինչև ամենաբարձրերը»։
Երաժշտական դիրքորոշումը հանդիսանում է մարդու ողջ նախկին
երաժշտական փորձի արդյունքը, կատարում է միջնորդող դեր երաժշտական
ձայների և ընկալողի հույզերի միջև։ Հոգեբանական դիրքորոշման մեխանիզմը
հնարավորություն է տալիս բացատրելու ոչ միայն մարդու՝ երաժշտությունը
ընկալելու պատրաստվածությունը, տրամադրվածությունը, նրա ընդհանուր
վերաբերմունքը երաժշտության բովանդակության, ժանրի, ոճի նկատմամբ,
այլև ունկնդրողի, ստեղծագործողի և կատարողի կողմից երաժշտության մեջ
ներդրվող զգացմունքների, մտքերի յուրահատկությունները, տարբերությունների պատճառները, ինչպես նաև տվյալ մարդու վրա երաժշտության ազդեցության բնույթը։
Արվեստի ցանկացած ճյուղ, ներառյալ երաժշտությունը, պատմամշակութային արժեք է, ձևավորվել է պատմականորեն: Այն և միայն տվյալ ժողովրդի
հարստությունը չէ, այն համամարդկային արժեք է: Ասվածի վկայությունն այն
է, որ կա կոլեկտիվ անգիտակցական, որն ամրակայված է լեզվական կոնտեքստում, որ այն դառնում է մշակութային անգիտակցական, իսկ երաժշտական
լեզվի ինքնատիպությունն ու եզակիությունը հնարավորություն է տալիս կոնկրետացնել այն՝ որպես երաժշտական անգիտակցական: Երաժշտական անգիտակցականն այն բաղադրամասն է, որը, ըստ Արտյոմ Լյախովիչի, հանդես է
գալիս որպես «երաժշտություն-բովանդակություն» շղթայի անհրաժեշտ տրամաբամական օղակ՝ վերացնելով դրանց միջև եղած ճեղքվածքը [ 3, 55]:
Երաժշտագիտության, երաժշտության հոգեբանության մեջ «բովանդակությունը» հաճախ նույնացվում է «երաժշտության օնթոլոգիայի» հետ՝ հանդես
գալով որպես երաժշտության «հիմք կամ էություն»: Ժամանակակից
երաժշտության բովանդակության տակ պետք է հասկանալ նրա զուգորդությունների դինամիկան, որն ամրակայված է մշակութային անգիտակցականի
մեջ, գիտելիքներում, որը կոդավորված է երաժշտական լեզվում և անձնային
կենսափորձում: Երաժշտության բովանդակությունը արտահայտում է կոմպոզիտորի մտահղացումները, ապրումները: Հեղինակային միտքը, մտահղացումները արտահայտվում են նրա ստեղծագործություններում գիտակցաբար կամ
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անգիտակցաբար: Երաժշտական ստեղծագործության ընկալումը բարդ գործընթաց է և՛ կոմպոզիտորի, և՛ ունկնդրի համար: Դրա համար պետք է ունենալ
համապատասխան երաժշտական գիտելիքներ, վերլուծելու կարողություն, աշխարհընկալում, երաժշտության ու մշակույթի պատմության իմացություն, բավարար պատրաստվածություն և շատ այլ որակներ ու կարողություններ: Ի
դեպ, այդ գործընթացին մասնակցում է և՛ գիտակցականը, և՛ անգիտակցականը: Ներկայումս երաժշտության հոգեբանությունը նվաճումներ է արձանագրում, որը մասամբ պայմանավորված է նաև գիտատեխնիկական առաջընթացով:
Թեև հոդվածը բոլոր բարձրացված հարցերի պատասխանը սպառիչ տալ չի
հավակնում, բայց ինչ-որ չափով կարող է երաժիշտ մասնագետների ու մանկավարժների հուզող հարցերի պատասխանը տալ՝ նպաստելով երաժշտական
կրթության ու դաստիարակության գործընթացին: Երաժշտության նկատմամբ
պահանջմունքը մարդկանց մոտ միշտ է եղել ու ձևավորվել է պատմականորեն:
Երաժշտությունը հազարամյակների խորքից եկող մշակութային ժառանգություն է, մեծագույն հոգևոր արժեք և հզոր դաստիարակության միջոց: Դրա դերն
ու նշանակությունը մարդու համակողմանի ու ներդաշնակ զարգացման գործում անուրանալի է: Մարդիկ ընկալում, զգում ու ապրում են երաժշտությունը
գիտակցորեն ու անգիտակցորեն, դա մեծագույն պարգև է, որ երբևէ ստեղծվել է
մարդու կողմից։ Ընկալել կամ հիշել երաժշտությունը, ստեղծագործել կամ վերարտադրել այն, նշանակում է դրսևորել բարձր իմացական կարողություններ,
հոգևոր հարստություն, մոտենալ գեղեցիկին, կատարյալին:
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РОЛЬ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО В ВОСПРИЯТИИ МУЗЫКИ
Резюме

Ключевые слова: психология музыки,
музыкальное восприятие, интуиция, установка

Казаросян Анаит

музыкальное

произведение,

В статье обсуждается роль и воздействие установок и бессознательного в
музыкальном творчестве, в восприятии музыки и музыкальном мышлении.
В сфере психологии музыки продолжаются исследования, в результате
которых получены очевидные данные, которые были бы более эффективными,
если бы проводились с точки зрения установок в области бессознательного и
подсознательного в разных сферах деятельности.
Такой подход обоснован, поскольку есть множество факторов, например,
неосознанные мотивы, которые проявляются через общие музыкальные способности, жизненный опыт, подготовленность и т.д. и влияют на формирование
установок бессознательного. А бессознательное и подсознательное имеют свое
место в ряду сложных психических процессов, которые являются специфической движущей силой и способствуют совершенствованию высших психических функций. Психология музыки выявляет взаимодействие музыкального
восприятия, мышления и способностей, ритма, наследственных и социальных
факторов. А также выявляет факты и закономерности роли бессознательного и
установок в музыкальном восприятии и мышлении, которые помогут развитию
знаний о теории и истории психологии музыки, а так же развитию процесса
музыкального образования и воспитания, развитию методов и принципов их
совершенствования. Основная цель статьи – дать ответы на вопросы, возникающие у специалистов, музыкантов и педагогов, в области психологии музыки и
теории бессознательного и обозначить классические и современные подходы к
бессознательному. Вышеуказанное определяет актуальность статьи.
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THE ROLE OF UNCONSCIOUSNESS IN THE PERCEPTION OF MUSIC
Summary

Ghazarosyan Anahit

Key words: music psychology, musical creation, musical perception, intuiton,
orientation

This article touches upon the role of orientations and unconsciousness on the
creation of music, also on the musical perception and thinking. Some experiments are
still being made in the sphere of psychology in music and certain results have been
achieved in them. But those results concerning the problem of unconsciousness and
orientations could be more obvious if they were studied in different spheres of
activity. It would be the right method of approach but there exist other factors too,
such as the unconscious motives in which the general gift for music can be found, the
person’s life experience and also his/her trainings will be taken into consideration and
it can have some effect on the sphere of unconsciousness and on the formation of
orientation. Unconsciousness and subconsciousness have their own roles in the line of
complicated psychological processes and represent them-selves as unique motives and
help greatly to improve high-quality psychic functions. The psychology of music
reveals facts and regularities for music perception, general thinking and abilities, the
sense of rhythm, inherited and social factors, the role of unconsciousness and
orientations. All these factors help in the progress of the theory and history of
psychology, in the process of creation of music and education. It can also contribute to
revealing psychological mechanisms of unconsciousness, to those people who deal
with psychology in music generally and the teachers, specialists of music particularly.
All these factors call for the up-to-dateness of this article.
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Սելեկտիվ աբորտների կապը հայերի ազգային հոգեկերտվածքի….

ՍԵԼԵԿՏԻՎ ԱԲՈՐՏՆԵՐԻ ԿԱՊԸ ՀԱՅԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՀՈԳԵԿԵՐՏՎԱԾՔԻ ՀԵՏ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ
Միրզոյան Վանանե
Հանգուցային բառեր՝ սելեկտիվ աբորտ, հետաբորտային համախտանիշ,
նոպայական հիպերմնեզիա, մեղքի զգացում, վիշտ

Սկսած 1990-ական թվականներից Հայաստանում ծնվող տղա երեխաների
քանակը սկսեց գերազանցել աղջիկների քանակին: Այս երևույթի պատճառներից մեկը սելեկտիվ աբորտն էր:
Աբորտը ոչ բնական գործողություն է, որը կարող է հանգեցնել ոչ միայն ֆիզիկական բարդությունների, այլև առաջացնել հոգեկան խանգարումներ [6]:
Սելեկտիվ աբորտը հղիության արհեստական ընդհատումն է՝ տարբեր
պատճառների վրա հիմնված, ինչպես՝ երեխայի սեռ, բնածին արատներ,
զարգացման շեղումներ: Դաունի համախտանիշ ունեցող երեխայից հրաժարվել ցանկացող ծնողին մենք չենք կարող մեղադրել այն դեպքում, երբ վերջինիս
համար առաջնային կարևորություն է ներկայացնում իր երեխայի առողջական
վիճակը: Սա յուրաքանչյուրի անձնական ընտրությունն է: Սակայն, երբ բախվում ենք միայն սեռային պատկանելության վրա հիմնաված սելեկտիվ աբորտների հետ, պետք է ձեռնարկենք բոլոր հնարավոր թույլատրելի միջոցներն այն
կանխելու ուղղությամբ՝ հաշվի առնելով, թե ինչ լուրջ խնդիրների, այդ թվում և
հոգեբանական, կարող է սա հանգեցնել:
Սելեկտիվ աբորտներ իրականացվում են աշխարհի 21 երկրներում, որոնց
թվում են Հնդկաստանը, Ավստրիան, Կուբան, Իտալիան, Պորտուգալիան,
Իսպանիան և այլն: Լիդեր երկրների շարքին են դասվում Հայաստանը, Ադրբեջանը և Չինաստանը: Այս եռյակը գլխավորում է Չինաստանը, երկրորդ տեղում
Ադրբեջանն է, իսկ երրորդը՝ Հայաստանը: Կովկասի տարածաշրջանի ազգաբնակչության մոտ նկատվում է սելեկտիվ աբորտների աճ: Սա բացատրվում
է նրանով, որ կովկասցիների մոտ, որտեղ չկա գենդերային հավասարություն, և
իշխող դերը պատկանում է տղամարդուն, առաջնային կարևորություն ունի
հենց որդի ունենալը:
Միջազգային առողջապահության տվյալների համաձայն՝ յուրաքանչյուր
տարի 70.000 կին մահանում է աբորտից, միլիոնավորներն էլ տառապում են
դրանց հետևանքներից:
Սելեկտիվ աբորտների պատճառներն իրականում շատ բազմազան են և
տարաբնույթ՝ սոցիալ-տնտեսական պայմաններ, քաղաքական իրավիճակ,
մշակութային, բարոյական և հոգեբանական խնդիրներ:
Ուսումնասիրելով և վերլուծելով տեսական գրականությունը՝ մենք եկանք
այն եզրակացության, որ Հայաստանում տղա երեխային նախապատվություն
տալու հիմնական պատճառներն են.
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Միրզոյան Վանանե
1. Տղա երեխան համարվում է տոհմի շարունակողը: Հայ ընտանիքում
յուրաքանչյուր հայր ցանկանում է տղա ունենալ, ով կկրի իր ազգանունը:
2. Ազգային հոգեկերտվածքը: Կովկասի ժողովուրդները՝ հայերը, վրացիները, ադրբեջանցիները, ավելի շատ են դիմում սելեկտիվ աբորտների, քան այլ
ազգերի ներկայացուցիչներ, քանի որ Կովկասում տիրում է հայրիշխանություն:
Տղամարդու դերի գերագնահատումը, ինչպես նաև կարծրատիպային մտածելակերպը, նպաստում են սելեկտիվ աբորտների աճին:
3. Կարիերայի հետագա հնարավորությունները: Բոլոր ժամանակներում
էլ տղամարդն ավելի շատ հնարավորություններ և իրավունքներ է ունեցել կարիերայի ոլորտում, քան կինը: Տղամարդու համար մեծ են պաշտոն զբաղեցնելու, առաջ գնալու հնարավորությունները:
4. Պատիվն ու արժանապատվությունը: Հայ իրականության մեջ տղայի
ծնունդը կապված է պատվի և արժանապատվության հետ: Տղամարդու կողմից
աղջիկ երեխայի և տղա երեխայի ծնվելու մասին լուրը տարբեր կերպ է ընկալվում: Այն ժամանակ, երբ տղա երեխայի ծնվելու մասին լուրը հպարտություն,
ոգևորվածություն, հրճվանք է առաջացնում, ճիշտ հակառակ երևույթն է նկատվում աղջիկ երախայի ծնվելու պարագայում:
5. Ժառանգությունը: Որոշ երկրներում ունեցվածքը ժառանգելու իրավունք
ունեն միայն տղաները: Հայաստանն այս առումով չի առանձնանում: Հայկական ընտանիքներում նույնպես, որպես կանոն, ծնողները գերադասում են
իրենց ունեցվածը, գործը փոխանցել տղա երեխային:
6. «Դատարկ բնի» համախտանիշը: Աղջիկ երեխաներն ամուսնանալուց
հետո թողնում են հայրական ընտանիքն ու հեռանում, կարծես թե «դատարկելով բույնը»: Այդ իսկ պատճառով ծնողները գերադասում են տղա երեխային, որ
«կշենացնի օջախը» և իրենց միայնակ չի թողնի:
Սելեկտիվ աբորտների պատճառներից է նաև այն, որ այսօր երիտասարդները, ելնելով սոցիալ-տնտեսական և այլ պայմաններից, գերադասում են սահմանափակվել մեկ-երկու երեխայով: Նախկինում, երբ ծնելիության մակարդակը շատ ավելի բարձր էր, աբորտների թիվը նույնպես մեծ չէր:
Հարկ ենք համարում նաև նշել, որ որոշ դեպքերում վճռական դերակատարում ունեն նաև սկեսուրները: Կանայք խոստովանել են, որ ոչ միայն ամուսնու
դրդմամբ են կատարել աբորտ, այլև՝ սկեսուրի, որի համար էական է եղել իր
տղայի՝ արու զավակ ունենալու պայմանը:
1981թ. ամերիկացի հոգեբան Վինսենտ Ռուն ներմուծեց «հետաբորտային
համախտանիշ» հասկացությունը: Այն բնութագրվում է որպես հետտրավմային
սթրեսային խանգարում, որն առաջանում է աբորտից հետո: Հետաբորտային
համախտանիշը բնութագրվում է դեպրեսիայով, տխրությամբ, թուլությամբ,
քնի և ախորժակի խանգարումներով, դատարկության զգացումով, այլևս մայ– 227 –

Սելեկտիվ աբորտների կապը հայերի ազգային հոգեկերտվածքի….
րանալ չկարողանալու վախով, բժշկի հանդեպ ագրեսիայով, սեռական խանգարումներով, ինքնասպանության փորձերով և այլն [7]:
Ցանկացած աբորտից հետո առաջ են գալիս հետաբորտային համախտանիշի ախտանշաններ, որոնք են.
1. Մեղքի զգացումը
Առաջին զգացումը, որն որն ի հայտ է գալիս կնոջ մոտ անմիջապես աբորտից հետո և պահպանվում բավականին երկար ժամանակ: Բազմաթիվ հետազոտություններ ցույց են տվել, որ կանայք, ովքեր աբորտ են կատարել, տարիներ շարունակ տառապել են ու չեն կարողացել ազատվել մեղքի զգացումից:
Տարգոուլը նշում է, որ կնոջ այդ հոգեվիճակը կարելի է բնութագրել որպես
նոպայական հիպերմնեզիա, երբ պատահական աննշան դեպք կամ իրավիճակ
հիշեցնում է վերջինիս անցյալում կատարվածի մասին: Սա պայմանավորված է
էնդոկրին համակարգի վնասմամբ:
Կա ենթադրություն, որ հղիության ընդհատումն այնքան լուրջ վնաս է
հասցնում հորմոնալ համակարգին, որ չի կարելի բացառել հորմոնալ խանգարումը [3]:
Մեղքի զգացումը էլ ավելի է ուժեղանում, երբ.
▪ աբորտից հետո կնոջ մոտ ախտորոշում են անպտղություն,
▪ հետագա հղիությունն անընդհատ ընդհատվում է վիժումներով:
Սակայն մեղքի զգացում ունենում է ոչ միայն կինը, այլև՝ տղամարդը, որ
դրդել է նրան այդ քայլին:
2. Դեպրեսիան և տագնապը
Դեպրեսիան և տագնապը դառնում են կնոջ մշտական ուղեկիցները և
էապես փոխում նրա աշխարհընկալումը, կենսակերպը, հարաբերությունները
շրջապատողների հետ:
3. Վախը
Կնոջ մոտ մեծ վախ է առաջանում այն մտքից, որ ինքը կարող է այլևս
երեխա չունենալ, զրկվել մայրանալու բերկրանքից, հատկապես երբ խոսքը վեաբերում է հղիության երկրորդ ընդհատմանը, որից հետո, ըստ բազմաթիվ
բժշկական փաստերի, բավականին մեծ է այլևս չհղիանալու հավանականությունը:
4. Աբորտի վերապրումը
Աբորտից հետո կինը բազմիցս վերապրում է այն բացասական և ճնշող
զգացողությունները, որոնք ունեցել է նախքան այդ քայլը և դրանից հետո,
սկսում է մտածել, թե ինչպիսի արտաքին կունենար իր չծնված երեխան, քանի
տարեկան կամ ում նման կլիներ: Այս մտքերը պարուրում են նրան հատկապես
չծնված երեխայի «ծննդյան օրը»:
5. Հուզական մեկուսացումը, որը դրսևորվում է հետևյալ կերպ.
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Միրզոյան Վանանե
▪ կինն անընդհատ փախչում է այն իրադրություններից, որոնք առաջացնում են աբորտի հետ կապված հիշողություններ,
▪ ընդհատում է կապը հակառակ սեռի ներկայացուցիչների հետ,
▪ սահմանափակում է շփումը ընտանիքի մյուս երեխաների հետ,
▪ կնոջ մոտ նվազում է սիրելու և քնքշություն դրսևորելու ցանկությունը,
▪ նվազում է հետաքրքրությունն անգամ այն գործունեության հանդեպ,
որն իրեն նախկինում հաճույք էր պատճառում:
Համիլտոնն իր կատարած հետազոտության արդյունքում ցույց տվեց, որ
աբորտից հետո կանանց մի մասը խոստովանել է, որ զզվում է սեփական
ամուսնուց, իսկ մյուս մասն առհասարակ ամուսնալուծվել է: Ընդ որում բոլոր
կանայք մինչ աբորտը նշել են, որ սիրել են իրենց ամուսիններին [3]:
6. Ագրեսիան
Կինը չարանում է այն գիտակցումից, որ չի կարողացել պաշտպանել իր՝
երեխա ունենալու իրավունքը, զրկվել է հետագայում մայրանալու հնարավորությունից, կամ էլ նրա մոտ ի հայտ են եկել առողջական խնդիրներ:
7. Ինքնասպանությունը
ԱՄՆ-ում իրականացրած վիճակագրության տվյալների համաձայն ինքնասպանության փորձ կատարողների երկրորդ տեղում՝ հարբեցողներից հետո,
աբորտ արած կանայք են:
8. Ոգելից խմիչքի չարաշահումը և թմրանյութերի օգտագործումը։
Վերը նշված ախտանշանները նկատվում են նաև հետտրավմային սթրեսային խանգարման ժամանակ [1], ինչը վկայում է այն մասին, որ կնոջ համար
այդ քայլը հանդես է գալիս որպես ուժգին տրավմա։
Ամենածանր վիշտը յուրաքանչյուր գիտակից մարդու համար երեխայի
կորուստն է: Որպես կանոն, կնոջ մոտ աբորտից հետո առաջանում է դատարկության, անօգնականության զգացում, զզվանք և տհաճություն, ինչպես սեփական անձի և մարմնի, այնպես էլ արական սեռի հանդեպ, ներանձնային
կոնֆլիկտ: Այս զգացողություններն ուղեկցվում են մղձավանջներով, հոգեկան
և ֆիզիկական առողջության հետ կապված խնդիրներով: Որքան էլ կինը
փորձում է ինքն իրեն արդարացնել, բացատրություններ գտնել, նրա հոգեկանն
այդ քայլը գնահատում է որպես սպանություն: Աբորտից հետո կինն ապրում է
հոգեբանական տրավմա, և եթե այդ տրավման չի վերապրվում, ապա դառնում
է մի շարք հոգեմարմնային հիվանդությունների պատճառ. գլխացավեր, պարանոցի և ողնաշարի ցավեր, ասթմա, մաշկային և մարսողական համակարգի հիվանդություններ։ Եթե նույնիսկ աբորտից անմիջապես հետո կինը գտնում է, որ
ճիշտ է վարվել, ապա 1-3 տարի անց անպայման զղջում է իր կատարածի համար: Աբորտի հետևանքները կնոջ մոտ նկատվում են նույնիսկ ծերունական
տարիքում, ինչը վկայում է այն մասին, որ դրանք խորը հետք են թողել կնոջ
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վրա, հանդես եկել որպես տրավմատիկ գործոն: Աբորտի բացասական
հետևանքներից մեկն էլ այն է, որ հետագայում ծնված երեխան կրում է տրավմատիկ հիշողություններ [2]:
Ե.Լինդեմանը, Է. Քյուբլեր-Ռոսը, Ջ.Բոուլբին, Ջ.Փոլոքը, Կ.Պարկեսն
առանձնացնում են վիշտն ապրելու տարբեր փուլեր, որոնք ընդհանրացված
կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ [5]:
I. Շոկի կամ մերժման փուլ: Այս փուլը կարող է տևել 1 վայրկյանից մինչև
մի քանի շաբաթ: Շոկի ժամանակ մարդը չի գիտակցում, թե ինչ է
կատարվում իր հետ այդ պահին:
II. Ագրեսիայի, չարության, բարկության փուլ: Այս փուլում մարդը կարծես
դեմ է դուրս գալիս բոլորին՝ հասարակությանը, աշխարհին:
III. Տառապանքի փուլ: Այն տևում է ավելի քան 5 շաբաթ: Այս ընթացքում
անձն անընդհատ անհանգիստ վիճակում է առանց որևէ ակնհայտ պատճառի և չի կարողանում կենտրոնանալ: Հաճախ հոգեկան տառապանքը
հանգեցնում է տարբեր հիվանդությունների:
IV. Գիտակցման փուլ: Այս ընթացքում անձն սկսում է գիտակցել վշտի պատճառը: Յուրաքանչյուրի մոտ գիտակցումը տեղի է ունենում տարբեր ձևով՝
կախված անձի զբաղվածության աստիճանից: Որքան շատ ժամանակ է
տրամադրվում ակտիվ աշխատանքային գործունեությանը, այնքան արագ
է տեղի ունենում համակերպումը:
V. Վերականգնման փուլ: Որպես կանոն այն տեղի է ունենում կատարվածից
մեկ ու կես տարի անց: Սա համարվում է նաև ընդունման փուլ, երբ անձն
ընդունում է կատարվածը, աստիճանաբար նվազում է ցավի ուժգնությունը: Երբ ցավը թուլանում է, անձն ունենում է թեթևության զգացում:
Մեր կողմից իրականացվել է հարցում, որի նպատակն էր բացահայտել, թե
որքանով են մեր իրականության մեջ կանայք գերադասում տղա երեխա
ունենալ և որքան հաճախ են նրանք դիմում սելեկտիվ աբորտների: Հարցումն
իրականացվել է Վանաձոր քաղաքում, որին մասնակցել է ֆիզիոլոգիական
վիճակում գտնվող 40 կին՝ 20-40 տարեկան:
Հարցման արդյունքները ցույց տվեցին, որ հայ կանանց 47%-ը նախապատվությունը տալիս է արու զավակ ունենալուն: Պարզ դարձավ նաև այն, որ
ընդամենը 2 հոգի են դիմել սելեկտիվ աբորտի:
Նշենք, որ հարցման մասնակիցներն ընտրվել էին պատահականության
սկզբունքով, այսինքն՝ առաջին, երկրորդ կամ երրորդ անգամ էին երեխա ունենալու: Հարց առաջացավ առավել մանրակրկիտ ուսումնասիրել հիմնախնդիրը
և բացահայտել, թե հատկապես որ դեպքում է նախախատվությունը տվում
տղա երեխային: Մենք ընտրակազմից առանձնացրեցինք այն կանանց, որոնք
առաջնեկ էին ունենալու: Պատկերը հետևյալն էր.
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Դիագրամ 1. Հղի կանանց երեխա ունենալու նախապատվությունը
առաջին հղիության դեպքում

Ինչպես տեսնում ենք, կանանց 37%-ը ցանկանում է տղա ունենալ:
Հարց է առաջանում, թե ինչպես կփոխվի պատկերը երկրորդ հղիության
ժամանակ մի պարագայում տղա, մյուս պարագայում աղջիկ առաջնեկ
ունենալու դեպքում: Արդյունքները ներկայացված են դիագրամ 2-ում:

Դիագրամ 2. Հղի կանանց երեխա ունենալու նախապատվությունը
երկրորդ հղիության դեպքում

Դիագրամը ցույց է տալիս, որ եթե առաջնեկն աղջիկ է, ապա կանանց 88%
ցանկանում է, որ երկրորդ երեխան տղա լինի, բայց նույնիսկ երկրորդ դեպքում՝
մեծ է տղա երեխա ունանալու ցանկությունը՝ 31%:
Փաստորեն Հայաստանում կա տղա երեխայի պաշտանումք, ինչը պայմանավորված է ժառանգ ունենալու ցանկությամբ և տոհմը շարունակելու անհրաժեշտությամբ: Տղա ունենալու այս նախապատվությունը հետագայում
կհանգեցնի մի շարք լուրջ խնդիրների: Առաջին վտանգն այն է, որ հատկապես
առաջին երեխայի արհեստական ընդհատումը կարող է զրկել կնոջը հետագայում մայրանալու բերկրանքից։ [4]
Բարեբախտաբար, մեր հարցմանը մասնակցած կանանցից միայն երկուսն
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են դիմել սելեկտիվ աբորտի, ընդ որում մեկը սկեսրոջ պահանջով, որի արդյունքում կտրուկ վատացել է կնոջ առողջական վիճակը, մյուսը՝ ամուսնու:
Սակայն ՀՀ առոջապահության տվյալներով յուրաքանչյուր տարի սելեկտիվ աբորտների հետևանքով 1 տարվա կտրվածքով չեն ծնվում 1400-1500
իգական սեռի ներկայացուցիչներ:
Ազգային վիճակագրական ծառայությունների 2017թ. տվյալների համաձայն՝ այսօր Հայաստանում 100 աղջկա հաշվով ծնվում է 110 տղա: Այս տվյալները մտահոգության տեղիք են տալիս, քանի որ տարիներ անց 10 արական
սեռի ներկայացուցիչ չեն կարողանա ընտանիք կազմել, ինչը կհանգեցնի դեմոգրաֆիկ ճգնաժամի: Սեռային հավասարակշռության խախտումը կարող է
խթանել նաև միասեռ ընտանիքների թվի աճը:
Որպեսզի կանխենք սելեկտիվ աբորտների իրականացումը՝ ըստ սեռային
պատկանելության, ցանկանում ենք ներկայացնել հետևյալ առաջարկները.
1. իրականացնել տեղեկատվական աշխատանք և լուսաբանել աբորտների
բացասական հետևանքներն ինչպես կնոջ հոգեֆիզիկական առողջության վրա, այնպես էլ ազգի անվտանգության և քանակի նվազման վրա,
2. բարձրացնել կնոջ գիտակցելիության և կրթվածության մակարդակը,
որպեսզի կինը թույլ չտա, որ իր վրա բարոյահոգեբանական ճնշում
գործադրվի,
3. կազմակերպել կլոր սեղաններ հոգեբանների, կենսաբանների, ֆիզիոլոգների և քահանանների մասնակցությամբ,
4. չհայտնել ծնողներին երեխայի սեռը հղիության վաղ ժամկետներում,
5. ավելացնել երկու և ավելի երեխա ունեցող ընտանիքներին տրամադրվող նպաստի չափը և ստեղծել հատուկ ծառայություններ, որոնք կիրականացնեն հոգեբանական աջակցություն:
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СВЯЗЬ СЕЛЕКТИВНЫХ АБОРТОВ С НАЦИОНАЛЬНЫМ МЕНТАЛИТЕТОМ
АРМЯН И ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Мирзоян Вананэ

Резюме

Ключевые слова: аборт, селективный аборт, постабортный синдром,
припадочная гипермнезия, чувство вины, скорбь

В Армении актуальной является проблема селективных абортов, так как по
данным здравоохранения на сегодняшний день соотношение рождаемости
мальчиков и девочек резко изменилось. Причиной этому являются селективные
аборты, обусловленные половой принадлежностью. Аборт – это искусственное
прерывание беременности, которое оказывает пагубное воздействие как на
женский организм, так и на физическое и психическое здоровье ребёнка,
выношенного после аборта. В статье рассматриваются наиболее частые причины
селективных абортов, связанные именно с менталитетом армян. Проанализированы психологические последствия аборта, их влияние на психическое здоровье
женщины, на взаимоотношения с супругом и с членами семьи.
Даётся характеристика понятия «постабортный синдром», описаны такие
негативные последствия аборта как депрессия, чувство вины и одиночества,
агрессия, страх, алкоголизм, попытка к суициду и т.д.
Описаны стадии переживания горя, которые наступают сразу после аборта и
длятся несколько лет.
Проведено исследование, которое выявило, что армянки дают предпочтение
ребёнку мужского пола, что подтверждает гипотезу о том, что на Кавказе
существует культ мальчика. Как при первой беременности, так и при
последующих, женщины хотят родить мальчика как продолжателя рода,
наследника.
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Սելեկտիվ աբորտների կապը հայերի ազգային հոգեկերտվածքի….

THE RELATION OF SELECTIVE ABORTION WITH ARMENIANS NATIONAL
MENTALITY AND ITS PSYCHOLOGICAL EFFECTS

Mirzoyan Vanane

Summary

Key words: abortion, selective abortion, post-abortion syndrome, epileptic
hypermnesia, feeling of guilt, sorrow

The problem of selective abortions is actual in Armenia, as according to the data
of health-care the birth rate of boys and girls has sharply changed today. The reason
for this is the selective abortion, which results from the gender-based affiliation.
Abortion is the artificial interruption of pregnancy, which is a major threat to the
woman’s body, as well as the physical health of the child who was born after the
abortion.
The article considers the most frequent reasons of selective abortions connected
with the mentality of Armenians. It analyses the psychological consequence of the
abortions and their impact on woman’s psychological health, the relationship between
spouses and other members of the family.
The article characterizes the concept of “post-abortion syndrome” and it
describes such negative after-effects of abortion as depression, guilty conscience,
feeling of loneliness, aggression, fear, alcoholism, attempted suicide and so on.
The article outlines the stages of grief experience which comes straight after
abortion and lasts several years.
A research has been conducted and has revealed that Armenians give priority to
boys. This fact supports the hypothesis about the existing worship of a boy-child in
the Caucasus.
During the first pregnancy as well as the following ones, women want to give
birth to boys to continue the family.
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Հանգուցային բառեր՝ Ռուսահայ թեմ, թեմակալ առաջնորդ, ընտանիք,
ավանդույթ, ընտանեկան դաստիարակություն, հոգևոր-կառավարչական,
դավանանք
Հայ Առաքելական եկեղեցու ռուսահայ թեմի աթոռակալության առաջին
տարիներից սկսած և հետո (1779-1801) Հովսեփ արքեպիսկոպոս Արղությանի
հետ է առնչվում թեմին վերաբերող հոգևոր-կառավարչական, սոցիալտնտեսական և այլ տարբեր խնդիրների լուծումը:
Նոր ստեղծված1, ինչպես նաև մինչ այդ գոյություն ունեցած Ռուսաստանի
հայկական գաղթօջախներում սոցիալական տարբեր խնդիրների ու դեռևս չկայացած տնտեսական համակարգի առկայությունն առաջ էր բերում ներքին բարեփոխումների անհրաժեշտություն: Այդ ամենը բխում էր նաև օտար միջավայրում գտնվելու հետևանքով հայ բնակչության ուծացման ու դավանաբանական
շեղումների վտանգից:
Հ. Արղությանի հոգևոր վարչական վարույթում իր ուրույն տեղն ունեին ընտանիքն ու ժառանգության ինստիտուտի համակարգը, ինչի նկատմամբ արքեպիսկոպոսն ուրույն մոտեցում էր ցուցաբերում՝ կախված հայկական տարբեր
բնակավայրերում առկա սոցիալ-տնտեսական խնդիրներից: Արքեպիսկոպոսը
գիտակցում էր ընտանիքի կարևորությունն ու դերը համայնքի հայապահպանման գործում:
Ելնելով այն դրույթից, որ ընտանիքից է սկսվում ազգապահպանությունը և
ընտանիքում իշխող բարոյահոգեբանական մթնոլորտն է կանխորոշում հասարակության նկարագիրը [6, 57], Արղությանին մեծապես մտահոգում էր ոչ
միայն հայկական ընտանիքի նյութական վիճակը, այլև ներընտանեկան հարաբերությունների ամրապնդման և հայկական ընտանեկան ավանդական հարաբերությունների պահպանման անհրաժեշտությունը:
Հայկական նորաստեղծ գաղթօջախը դեռևս չուներ կանոնակարգված
հոգևոր կառավարչական համակարգ, հետևաբար Հ. Արղությանի կյանքի
կոչած դրույթները հիմնականում իրենց արտահայտությունը գտան կոնդակնե-

1

Հովսեփ Արղությանի թեմակալության օրոք, 1768-1774 թթ. ռուս-թուրքական պատերազմից
հետո ռուսների կողմից Ղրիմի և Մոլդավայի հայերի բռնագաղթի հետևանքով ձևավորվեցին Նոր
Նախիջևան և Գիգորիոպոլ հայաբնակ քաղաքներն ու շրջակայքի գյուղերը: Ռուսների կողմից
թուրքերից գրավված նոր տարածքներն անցան հայկական թեմի ենթակայության ներքո, ինչի
արդյունքում թեմն ընդլայնվեց:
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րի, հորդոր-խնդրանքների, կոչերի տեսքով: Թեմից հաճախակի բացակայության պատճառով նա երբեմն հարցերին լուծում էր տալիս նամակների միջոցով: Ընտանիքի ու ժառանգության բնագավառում հովվապետի գործունեության մասին տեղեկանում ենք ծանոթներին գրած նրա նամակներից: Սակայն
եղածն էլ բավական է՝ գաղափար կազմելու հայկական ընտանիքի նկատմամբ
արքեպիսկոպոսի հոգատար ու առանձնահատուկ վերաբերմունքի մասին:
Հովսեփ Արղությանի կյանքի կոչած ընտանեկան-կենցաղային կանոնները
համեմված էին բարոյախրատական գաղափարների զուգադրմամբ: Այս բնագավառում նա պետք է հաշվարկեր մի կողմից ազգային նկարագրի, մյուս
կողմից՝ հոգևոր արժեքների ու ազգային ավանդույթների հավասարազոր
պահպանման անհրաժեշտությունը՝ հաշվի առնելով թե նորաբնակ հայերի
կյանքի պայմանները, թե ժամանակի պահպանողական ու կրոնական գաղափարախոսության՝ քրիստոնեական վարդապետության հռչակած ավանդական
դրույթները:
Մասնավորապես ամուսնության հարցում արքեպիսկոպոսն արտահայտում էր առանց բռնության, ազատ սիրո վրա հիմնված ընտանիք կազմելու գաղափարը, այլ ոչ թե ծնողների ցանկության վրա հիմնված: Թեմական նստավայր Աստրախանի կոնսիստորիային հղած հրահանգում գրում է, որ պսակադրությունը պետք է օրհնել տղայի ու աղջկա համաձայնությամբ, այլ ոչ թե բռնի
կերպով ամուսնացնել. «…զի հաւանութիւնն երկուց կողմանց պարտի լինել
ըստ օրինի»[2, 198բ], իսկ քահանաներին պատվիրում է. «…մի ևս թարց
հարցման աղչկան և տղային նշան օրհնել…»[2, 245բ]:
Հովսեփ Արղությանն իր 1799 թ. հունվարի 23 թվակիր ուղերձում նշում է,
որ մինչև ամուսնությունը պետք է երկկողմանի հավանություն կայանա տղայի
և աղջկա միջև, այլ ոչ թե նրանց ծնողների կամ բարեկամների, ինչպես
«Ցուցանին սուրբ հարքն և կանօնգիրքն և սուրբ Ներսես Շնորհալին, ուրեմն
կրկին հարցումն արարեալ յաղչկանն, եթէ արդարև ծնողքն և ազգականք
առանց կամայ նորին իցեն նշանեալ և այժմ ինքն ոչ կամի գնալն առ նա,
արձակեալք ըստ օրինաց և կանօնաց զի մի յետինն չար լիցի և սաստիկ
հրաման քահանայից, որպէս և առաջ ունին պատուէր յհինէն, որ առանց
հարցնելոցն կամայ աղչկան և տղայի մի համարձեսցին նշանդրուք օրհնել
ծնողաց բանիւ և ազգականաց, զի մի զղջումն կրեսցեն յետոյ» [2, 242բ]:
Արքեպիսկոպոսն ընտանեկան հարաբերություններում բարձր էր գնահատում տղամարդու և կնոջ հավասարությունը: Ղրիմի իր ծանոթներից Խաչերեսյանին դատապարտում է, որ իր օրինական կնոջ նկատմամբ բռնություններ է
գործադրում և ծեծի ենթարկում: Ամոթանք է տալիս և հայրաբար խրատում՝
ուղղվել սխալ ճանապարհից, որը «...ոչ միայն քեզ, այլև բոլոր ազգիդ առ բերի
ամօթ…»[1, 17ա]: Մեկ այլ դեպքում հայազգի ոմն Նիկոլ Իվանիչի մեղադրում է,
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որ նշանած աղջկան լքել գնացել է, պահանջում է վերադառնալ ու ամուսնանալ
նրա հետ [1, 23ա, 25ա]:
Արքեպիսկոպոսը դեմ գնաց հաստատուն քրիստոնեական օրենքներից
մեկին, ըստ որի չորրորդ և հինգերորդ ամուսնությունը «արգելեալ է և շնութիւն
համարեալ»: Արղությանն իր նորամուծության հրահանգն առաջինն ուղարկում
է նորակառույց Նոր Նախիջևան: Հատկանշական է, որ այս հրահանգն
Արղությանը գրեց հենց այդ քաղաքի բնակիչների համար, որոնք գտնվում էին
տնտեսական ծանր պայմաններում, շատերը գաղթի ճանապարհին զրկվել էին
հարազատներից ու բարեկամներից: Քաղաքի հոգևոր դատարանին գրած
նամակում նա բացահայտում է իր գործունեության դրդապատճառը, այն է՝
նորաշեն քաղաքի բնակիչները զանազան կարիքների ու պակասությունների
մեջ են, ինչն էլ հարկադրում է իրեն՝ շեղվել ավանդական սովորույթից. «…զի
որբք և այրիք միմեանց տխրութիւն առնելով զապրուստ կենաց միմեանց
հոգասցեն. զի մի զրկեսցին ի կենաց, վասն հարկաւոր ապրուստից, յայսմ ամի
միայն թուլատրեցաք առնուլ զմիմեանս չորորոդին այր և կին: Բայց զայս
ներելով և ոչ հրաման տալով…» [4, 49]:
Այս նորամուծությունը դեմ էր քրիստոնեության հռչակած ավանդական
ընտանեկան հարաբերություններին, ինչը կարող էր դժգոհությունների տեղիք
տալ և դրդել արքեպիսկոպոսի հոգևոր հակառակորդներին՝ բողոքագրեր հղել
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին: Այդ գիտակցումով Արղությանը շեշտադրում էր, որ
նոր կարգը հավիտենական չէ, այլ գործելու է միայն տվյալ ամսին, մինչև
Բարեկենդանի տոնը, որպես ողորմություն քաղաքի աղքատներին: Արղությանի համար մեկ ամիսը որոշ չափով փորձնական ժամանակաշրջան էր հանդիսանում: Հոգևոր դատարանին հրամայում է նոր օրենքն ընթերցել հասարակության առջև, որ բոլորը տեղեկանան:
Արղությանը հետամուտ էր այն գաղափարին, որ թեև օրենքները
ժառանգվել են նախնիներից և դրանք պետք է աչքի լույսի պես պահպանել.
«Բայց երբէմն հարկն զօրենս լուծանէ ըստ գրեցելումն» [4, 49]:
Արղությանի կոնդակներում հստակորեն զանազանվում է ներընտանեկան
հարաբերությունների ներդաշնակ կառուցման խնդիրը, առաջին հերթին՝
ընտանեկան դաստիարկության առաջնապահանջը: Հատկապես ծնողների և
երեխաների միջև փոխադարձ համաձայնության, երեխաների հնազանդության
ելակետը բխում էր ոչ միայն բարոյականության օրենքների պահպանման
հրամայականից, այլև ռուսահայ հոգևոր կյանքին սպառնացող այնպիսի
երևույթներից, ինչպիսիք ռուսանալու, ուղղափառություն ընդունելու կամ
հայկական դավանանքից շեղվելու վտանգն էր, ինչի դեմ արքեպիսկոպոսն
անձնուրաց պայքարում էր:
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Ամիրջանյան Հասմիկ
Տեղի հայերը, սոցիալ-տնտեսական անբարենպաստ պայմանների հետևանքով կամ այլ պատճառներից ելնելով, երբեմն փոխում էին դավանանքը:
Աստրախանի վարդապետներից տեր Թադևոսին գրած նամակում Արղությանը
խոսում է ռուս քահանաների կողմից հայերին առանց հարցման ուղղափառ
մկտելու մասին: Ռուս հոգևորսների համար հեշտությամբ թիրախ էին դառնում
հատկապես հայ անչափահասները: Հ. Արղությանը պատճառների մասին
գրում է, որ ծնողների անհնազանդ որդիները գնում են դավանանքը փոխելու,
իսկ ռուս քահանաները, օգտվելով պատեհ հնարավորությունից, անմիջապես
մկրտում էին նրանց. «…պարտքատերքն և փախստականք գնան և նոքա
ընկալեան» [2, 99ա]:
1796 թ. մայիսի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգի իր ծանոթներին Հ. Արղությանի գրած նամակից տեղեկանում ենք, որ. «…Մէր Թորոս Այւազովի 14 տարեկան
եղբայրը բարկացեալ է մոր վերայ և գնացեալ ռուսացեալ, մայրը մնացեալ է
լալով, որ որդին այլոց ծառայէ, իսկ ծէր ծնողներին զրկուել իր ծառայութիւնիցն» [2, 99ա]:
Հայկական գաղթօջախում դեռևս կանոնակարգված չէին ժառանգության
կարգի հարցերը: Հայ բնակչությունը բազմիցս խնդրագրերով դիմում է Հ. Արղությանին՝ լուծելու նմանօրինակ վեճերը [4, 218]:
1780 թ. Նոր Նախիջևանում կազմակերպվում է հայկական մագիստրատ,
որի մեջ միացած էին դատաստանական, ոստիկանական և գործադիր իշխանության գործառույթները: Մագիստրատում ամբողջ գործավարությունը կատարվում էր մինչ այդ գոյություն ունեցած Աստրախանի «Հայկական դատաստանագրքի» հիման վրա, որը 1782 թ. Աստրախանից Արղությանի կողմից բերվում է Նոր Նախիջևան և գործում մինչև 1860-ական թթ. [5, 77-78]: Դատաստանագրքի առաջին մասի ժառանգականության հարցերին վերաբերող 8-րդ գլխի
վերաբերյալ Հ. Արղությանը ժամանակին դիտողություններ է արել և անգամ իր
սահմանումը տվել, սակայն մագիստրատն անընդունելի է համարել [5, 111]:
1782 թ. հոկտեմբերի 28-ին Աստրախանի Ս. Աստվածածին եկեղեցում ընթերցված «Օրինադրութիւնը» հռչակում է կտակի վերաբերյալ արքեպիսկոպոսի կյանքի կոչած կանոնների էությունը: Ըստ այդմ կտակ կազմողները պետք է
հստակ հաշվի առնեին հարազատների, տեղի Առաջնորդարանի և մայր Աթոռ
Ս. Էջմիածնի բաժինը: Կտակի բացակայության դեպքում ննջեցյալի հարազատները պետք է մաս հանեին նաև հոգևոր կազմակերպությանը: Եթե մահացածը չուներ կտակ և հարազատներ, հոգևոր դատարանի դատավորները
պարտավոր էին գրանցել նրա գույքը, հատուցել հոգեհանգստի ծախսը, փակել
պարտքերը, իսկ կայքը բաժանել հոգևոր կառույցներին, մի մասն էլ՝ աղքատներին [3, 21ա-22ա]:
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Ընտանիքի ու ժառանգության հարցերը….
1784 թ. հունվարի 25-ին Աստրախանից Ղզլարի հոգևոր դատարանին հղած
հրամանից [4, 203, 204] տեղեկանում ենք, որ եթե կինը ամուսնու մահից հետո
կամենա ամուսնանալ կամ հեռանալ ամուսնու տնից, ապա ինչ հագուստ,
ոսկյա և արծաթյա զարդեր ունի, իր կողմից ամուսնու տուն բերված կամ
ամուսնու և այլ բարեկամներից նվիրված, պատկանում է կնոջը: Իսկ եթե
ամուսիններն առանձին են ապրել, ապա ամուսնու ամբողջ կայքը պատկանում
է կնոջը, ով պարտավոր է հոգալ նաև ամուսնու հոգեհանգստի ծախսերը:
Եթե կինը ցանկություն ունի երկրորդ անգամ ամուսնանալ, իր կանացի
իրերը և ամուսնու շարժական կայքի չորսից մեկ բաժինը և ապակեղենի յոթից
մեկ բաժինը պատկանում է նրան, մնացածն՝ ամուսնու հարազատներին, ովքեր
պարտավորվում են բացի հոգեբաժնից, նաև տասանորդ տալ հոգևոր
դատարանին՝ «վասն սրբոյ Աթոռոյն, որպէս ի մեջ կանօնին ևս գրեալ կայ զայս
բացէք և տեսէք վասն որոյ» [4, 203]:
Սույն հրամանն արտահայտում է կնոջ իրավունքների վերաբերյալ
Արղությանի հստակ դիրքորոշումը, ինչը նա հաստատում էր հոգևոր հրահանգներով: Արքեպիսկոպոսը պահանջում էր, որ նման հարցերը լուծվեն
միմիայն ըստ իր նախանշած կանոնների, ինչը բխում էր այդ բնագավառում
հստակ իրավական օրենսդրության բացակայությամբ, ինչի հետևանքով
բազմաթիվ էին անօրինականության դեպքերը: Իսկ իր վճիռը չնդունելու
դեպքում արքեպիսկոպոսը պահանջում է. «…զոր ինչ ունին կնքէք մինչև զմեր
գալն, բաց ի կանացի զարդիցն» [4, 204]:
Արղությանի կողմից պահանջվում էր նաև, որ կտակի, հատկապես դրամական
միջոցների փոխանցման գործարքների վերաբերյալ անպայման գրավոր արձանագրվի, որպեսզի հետագայում տարակարծություններ չառաջանան [4, 204]:
1799 թ. հունվարի 27-ին «Առ Հաշտրախանու հոգևոր կանցիստօրն մեր»
խորագիրը կրող հրամանն [2, 244ա] ուղղված էր ընդդեմ Աստրախանի դատավոր Պողոս Մելիքսեթյանի և վերջինիս տեղակալ, դատավոր Շամքարովի
անօրինական արարքների, որոնք այլոց հետ միավորված՝ ապրուստից զրկել
էին Պողոսի հանգուցյալ եղբոր կնոջն ու հինգ երեխաներին: Այնինչ, ինչպես իր
խոսքի մեջ նշում է արքեպիսկոպոսը, դատավորները պարտավոր էին ծնողական վերաբերմունք ցուցաբերել ծնողազուրկ երեխաների նկատմամբ: Պահանջում է օրինական կերպով իրագործել ննջեցյալի կտակը, իսկ քաղաքի երևելիներին կոչում է՝ զգուշացնել Պողոսին՝ չլինել կողոպտիչ իր եղբոր որդիների
հացին, այլ լինել նրանց համար հայր՝ եղբոր փոխարեն:
Նշված հրամանն արտահայտում է ոչ միայն արքեպիսկոպոսի վերաբերմունքը կնոջ և երեխաների արդարացի իրավունքների նկատմամբ, այլև՝ ժառանգական իրավունքի կայացմանն ուղղված նրա գործունեությունը:
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Ճիշտ է, Արղությանը չհասավ կնոջ կրթության ու դաստիարակության
դերի բարձրացմանն ու գնահատմանը, սակայն նրա կանոնները վկայում են
կնոջն ընտանիքում ու ազգապահպան գործում բարձր դեր հատկացնելու հայեցակարգի մասին: Ըստ այդմ՝ արքեպիսկոպոսի ընտանեկան օրենսդրության
մեջ արտահայտվում են հայկական ընտանիքի պահպանմանն ու բարօրությանն ուղղված նրա դրույթները:
Արղությանը գիտակցում էր, որ ավանդական ընտանեկան հարաբերությունների խախտման պատճառներից մեկն էլ հայերի՝ ռուսական միջավայրում և ռուսական հոգևոր ու աշխարհիկ օրենքների ներքո բնակվելու, և դրա
արդյունքում առաջ եկող խառնամուսնությունների իրողությունն էր: Ուստի
առաջնահերթ էր համարում հայերենի ամրապնդումն ու հայալեզու գրականության տարածումը, ինչն Արղությանն իր թեմակիցների հետ մասամբ ապահովում էր հայկական տպարանում տպագրվող հայալեզու գրականության միջոցով: Նպատակը՝ որ հայերը գրականության միջոցով ծանոթանան իրենց եկեղեցու խորհուրդներին:
Արղությանը ձգտում էր Նոր Նախիջևանի ու Աստրախանի հայերի համար
մշակված հոգևոր կանոններն իրագործել նաև Ռուսաստանի մյուս հայաշատ
բնակավայրերում, որ մնացած վայրերի հայերը ևս օգտվեին այս իրավունքներից, ինչով ավելի իրական կդառնար հայ զանգվածների հոգևոր կյանքի վերահսկողությունը: Նա հիշյալ հրահանգներն ուղարկում է թեմի հայաշատ վայրերի առաջնորդական ներկայացուցիչներին:
Այսպիսով, Հ. Արղությանի կողմից մշակված և Ռուսաստանի հայ բնակիչների կյանքում իրագործված կանոններն ընտանիքի և ժառանգական կարգի
վերաբերյալ բխում էին գաղթօջախի սոցիալ-տնտեսական կյանքի առանձնահատկություններից: Դրանով արքեպիսկոպոսը նպատակ էր հետապնդում
պահպանել հայ ավանդական ընտանիքի գաղափարը, հայ բնակչությանը զերծ
պահել օտար ազդեցություններից և նրանց միավորել միասնական օրենսդրությամբ:
Գրականություն
1. Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարան (այսուհետև՝ ՄՄ), ձեռագիր
2949:
2. ՄՄ, ձեռագիր 2951:
3. ՄՄ, ձեռագիր 3607:
4. ՄՄ, ձեռագիր 4496:
5. Բարխուդարյան Վ., Նոր Նախիջևանի հայկական գաղութի պատմություն, Ե., 1967:
6. Միրումյան Ռ., Ընտանիքը Խորեն Աշըգյանի քաղաքական տեսության
մեջ, «Էջմիածին», 2013, թիւ Զ, էջ 56-66:
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ВОПРОСЫ СЕМЬИ И НАСЛЕДОВАНИЯ В ДУХОВНЫХ КАНОНАХ
АРХИЕПИСКОПА ИОСИФА АРГУТЯНА

Амирджанян Асмик

Резюме

Ключевые слова: русско-армянская епархия, епархиальный предводитель,
семья,
традиция,
семейное
воспитание,
духовно-административный,
вероисповедание

Епархиальный предводитель армянской церкви в России – архиепископ
Иосиф Аргутян (1779-1801), играл важную роль в основании городов Новая
Нахичевань и Григориополь и в деле организации переселения армян в России в
конце XVIII в. Его усилиями были установлены права и обязанности духовной
власти Новой Нахичевани, Астрахани и др., в том числе урегулированы
становление института семьи и вопросы наследования.
В концепции семейного воспитания Иосиф Аргутян выделяет роль
традиционной семьи, как ценность семейно-культурной среды, и его роль в
жизни местного армянского населения. Особое внимание он обращает на
влияние семьи в становлении личности и сохранении традиций семейного рода
в жизни армянской общины.
Русская церковь использовала любую возможность для вероотступничества,
пользуясь тяжелым социальным положением народа и обещая им безбедное
существование. С этой целью русское духовенство использовало молодежь.
Поэтому архиепископ обращает большое внимание на семейное воспитание
детей.
В его концепциях особое положение занимают вопросы наследования по
закону.
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THE ISSUE OF THE FAMILY AND LEGACY
IN THE SPIRITUAL THEORY OF ARCHBISHOP HOVSEP ARGHUTYAN

Amirjanyan Hasmik

Summary

Key words: Armenian eparchy, leader of eparchy, family, tradition, family
education, religious-administrative, creed

The leader of Armenian eparchy in Russia Archbishop Hovsep Arghutyan (17791801) was the founder of New Nakhichevan, Grigoriopol and resettled Armenians in
these new cities in the last quarter of the XVIII centuries. One of the main activities
of Hovsep Arghutyan was the improving in the religious-administrative regulations of
New Nakhichevan and Astraghan etc. and the development for the Familie
Institution. In his concept of family education Hovsep Arghutyan paid special
attention to the influence of family on the formation of personality and preservation
of family traditions for Armenian diaspora.
He have highlighted the role of traditional family as a family cultural values, and
their role in the life of the Armenians.
The Rusian church used any opportunity to impose apostasy on Armenians,
taking advantage of their hard social conditions and promising them a prosperous life.
The Russian clergy also had the support of the youth. So Archbishop paid great
attention to the family education.
In his concept the inheritance by law occupies a special position.
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«ԺԱՄԱՆԱԿ» ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆԸ ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Գասպարյան Քրիստինե
Հանգուցային բառեր. արևմտահայություն, սահմանադրություն, շարժում,
պարբերական մամուլ, հասարակական միտք, ազգային վարչություն:
19-րդ դարի կեսերի եվրոպական ազգային-ազատագրական շարժումների
ազդեցության տակ Օսմանյան կայսրությունում եվրոպական կրթություն ստացած մի խումբ հայ երիտասարդ մտավորականներ ձեռնամուխ եղան եվրոպական լուսավորական և ազատասիրական գաղափարների տարածմանը: Նրանք
դարձան արևմտահայ ազգային սահմանադրական շարժման նախաձեռնողները, սահմանադրության հեղինակներն ու այն կյանքի կոչողները:
Արևմտահայ ազգային սահմանադրական շարժումը և ազգային սահմանադրության ընդունումը լայն արձագանք գտան հայ հասարակական մտքում և
պարբերական մամուլում: Դրանց մասնավորապես անդրադարձել է 1863-1869
թվականներին Կ.Պոլսում հրատարակվող «Ժամանակ» պարբերականը:
Հայ պատմագրության մեջ «Ժամանակ» թերթի դիրքորոշումը սահմանադրական շարժման մասին դեռևս ուսումնասիրված չէ: Այս իմաստով սույն հոդվածը թերթի հրապարակումների լուսաբանման առաջին փորձն է: Թերթը
կրում է «Հանդէս հայրենանուէր» խորագիրը, ինչը նշանակում է, որ նրա հիմնական ուղղվածությունը հայրենասիրական է, իսկ առաջնահերթությունները`
«Ազգին ամբողջութեան, .... գոյութեան և .... յառաջադիմութեան » խնդիրը 1:
Թերթի խմբագիր Ստեփան Փափազյանցը 2 ժամանակի արևմտահայ նշանավոր գործիչներից էր, մանկավարժ և հրապարակախոս: Նա իր հրապարակումներում կարևորում էր ազգային դպրոցների գործունեությունը, կրթության
ու լուսավորության դերը, ներկայացնում էր գավառահայության թշվառ դրությունը, քննադատում ապաշնորհ հոգևորականների ու աշխարիկ գործիչների
անօրինությունները, դատապարտում թուրք և քուրդ պաշտոնյաների կամայականությունները: Նա խմբագրի առաքելությունը համարում է ճշմարիտ կարծիքները երևան հանելը, ոչ թե այլ անձանց կամքն ու պատվերները տպագրելը:

«Ժամանակ», 1 հունվարի, Դ տարի, 1866, թիվ 79, էջ 2:
Ստեփան Փափազյանցը (1840-1888) եղել է Ղալաթիայի Լուսավորչյան վարժարանի տնօրեն,
Ազգային Կեդրոնական վարժարանի ստեղծման գաղափարի հեղինակներից և իրագործողներից
մեկը, ազգային երեսփոխան և Ընդհանուր ժողովների ընդդիմախոս, Ուսումնական խորհրդի անդամ, Ղալաթիայի թաղական խորհրդի անդամ, Կ.Պոլսի «Երաժշտական» ընկերության անդամ:
Հեղինակել է Ազգային վարժարանների համընդհանուր բարեկարգության կանոնադրությունը:
Տե'ս Զարդարեան Վ.Գ., Յիշատակարան: Հայ երեւելիներու կենսագրութիւնները, լուսանկարները, ձեռագիրները, գրութիւնները եւլն, 1512-1912, հատոր Բ, Կ. Պոլիս, էջ 197, Հ. Եփրեմ վ. Պօղոսեան, Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերութիւններու, Վիեննա, 1957, էջ 81:
1
2
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Ստ.Փափազյանցն իր պարտքն է համարում հավաքել «ազգային դէպքերը»,
մտորել «ազգին վիճակին, հանգամանաց» վերաբերյալ` «ժամանակի հետ ու
անոր համեմատ խօսել ու գրել ջանալով» 3: «Ժամանակում» թերթում տպագրված նյութերի իսկության մասին նա գրում է, որ «զանցառութիւն ըրած ենք
Ազգին ծանուցանելու», ուստի «անոր համար խիստ մեծ դատապարտութեան
ենթակայ ենք, և պարտավոր պիտի մնանք Աստծոյ և Ազգին առջև» 4: Նրա խոսքով՝ «Ժամանակը» միշտ «Ազգին ընթացքին վրայ կ'ուզէ իր ուշադրութիւնը
դարձնել, որմէ միշտ բարօրութիւն, բարեկարգութիւն և յառաջադիմութիւն
կրնայ ակնկալուիլ» 5:
«Ժամանակն» իր հրապարակումներում լուսաբանում է արևմտահայ կյանքին առնչվող իրադարձությունները, ազգային ընկերությունների ու հաստատությունների, դպրոցների ու վարժարանների գործունեությունը, ընդգծում
դրանց դերն ու նշանակությունը ազգապահպանության գործում: Թերթն
արժևորում է տպագրության ու թատրոնի դերը ազգային լուսավորության և
առաջընթացի գործում, լուսաբանում ազգանվեր գործիչների կյանքն ու գործունեությունը, քննադատում խավարամիտ և շահամոլ հոգևորականներին, ամբարիշտ ու թալանչի պաշտոնյաներին, ներկայացնում ժողովրդի թշվառությունը և մտահոգություն հայտնում ազգի ապագայի վերաբերյալ:
Ստ. Փափազյանցը կարևորում է արևմտահայ ազգային սահմանադրության ընդունումը և հանդեսի գրեթե յուրաքնաչյուր համարում խոսում է սահմանադրության մասին: Նա անթաքույց համակրանքով է խոսում 1860թ. ազգային սահմանադրության մասին` նշելով, որ դրա ստեղծման համար մեծ ջանքեր
գործադրվեցին, «անկանոն վիճակե մը կանոնավոր վիճակ մ'անցնելու յեղափոխութիւններ ալ տեղի ունեցան», բայց սահմանադրության հաստատումով «վերացաւ անկանոնութիւնը, .... ջնջուեցան յեղափոխական գաղափարները» 6: Նա
այն միտքն է արտահայտում, որ Ազգային սահմանադրությունը «ոչ արեամբ
գնուած» է, ոչ էլ հեղափոխության արդյունք է: Ստ. Փափազյանցի համոզմամբ՝
Ազգային Սահմանադրություն ունենալու բարձրագույն պատվին արևմտահայությունն արժանացել է «բարեխնամ Կառավարութեան կամքի և բարձր հաճութեան» 7 շնորհիվ, «Առատագութ և Վեհափառ Սուլթանին բարձր հրամանաւ» 8,
ինչը նրա` «Հայոց Ազգին վրայ ունեցած սիրոյն ու համակրութեանը մէկ նոր
ապացոյցն» 9 է: Նա փառաբանում է սուլթանի իշխանությունը, հայցում «զա«Ժամանակ», 9 նոյեմբերի, Ա տարի, 1863, թիվ 23, էջ 184:
Նույն տեղում, էջ 183:
5 «Ժամանակ», 25 ապրիլի, Բ Տարի, 1864, թիվ 35, էջ 68:
6 «Ժամանակ», 4 հունվարի, Բ տարի, 1864, թիվ 27, էջ 1:
7 «Ժամանակ», 8 հունիսի, 4 հունվարի, Բ տարի, 1864, թիվ 27, էջ 1:
8 Նույն տեղում, էջ 95:
9 Նույն տեղում, էջ 90:
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«Ժամանակ» պարբերականը արևմտահայ ազգային….
մենքէն ալ ջերմեռանդ աղօթք» Օսմանյան կայսրության բարգավաճման և բարեգութ սուլթանի «կենաց երկարության համար» 10, մատնանշում «Օսմանեան
բարեխնամ Կառավարութեան հայրական հոգածութիւնը իւր ամեն կարգի
հպատակաց վրայ» 11:
Թերթը լավատեղյակությամբ գրում է, որ 1860թ. մայիսի 24-ին ընդունված
Ազգային սահմանադրությունը 18 ամիս Բարձր դռան հանձնաժողովի կողմից
խմբագրումից և կրճատումից հետո 1863թ. մարտի 17-ին վավերացվեց սուլթանական կառավարության կողմից և «շնորհուեցաւ ազգիս մարտ 19 երեքշաբթի
օրը» 12: 1863թ. մարտի 23-ին Կ. Պոլսի հայոց պատրիարքի նախագահությամբ
բացվեց ընդհանուր ժողովի նիստը, որտեղ ընթերցված Ազգային սահմանադրության տեքստն ընդունվեց և ստորագրվեց «համահաճ հաւանութեամբ»:
Երեսփոխանների ժողովի ընտրությունները կազմակերպելու և հոգաբարձություն իրականացնելու նպատակով գաղտնի քվեարկությամբ ընտրվեց մասնավոր հանձնաժողով, որի կազմում ընդգրկվեցին Ստեփան բեյ Ասլանյանը,
Մկրտիչ Աղաթոնը, Հովհաննես Սուրեն էֆենդին, Վարդերես Միսաքյանը,
Գրիգոր Մարկոս Էֆենդին, Ալթուն Տյուրի էֆենդին, Հովակիմ Նեվրուզյանը,
Մարտիրոս Մյուհենտիսյանը, Պողոս Աշնանյանը և Պողոս Գիսակը: Պատրիարքարանի խառն հանձնաժողովը շարունակելու էր իր գործունեությունը
մինչև նոր հանձնաժողովի կազմավորումը:
Վերլուծելով սահմանադրության որոշ հոդվածների բովանդակությունը՝
Ստ. Փափազյանցը երբեմն տարակուսանք է հայտնում դրանց վերաբերյալ: Նա
գրում է. «Սահմանադրութեան մէջ անանկ կէտեր կը նշմարենք, որոնք մինչև
հինգ տարի Ազգին օգտակա՞ր են թէ վնասակար, պիտի ապացուցուին» 13: Նա
հորդորում է ուշադրությամբ կարդալ սահմանադրությունը, որպեսզի հնարավոր լինի պահանջել «օրինաց ճշտիւ գործադրութիւնը» 14 :
Խոսելով Սահմանադրության ընդունումից հետո տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին` Ստ. Փափազյանցը գրում է. «Կ’ուզէինք որ ամեն բան
ազատ գրեինք, …. ամեն թշվառութեանց աղբիւրը աներիւղ քննութեան ներքև
ձգէինք», բայց հայությանը հուսախաբ չանելու մտայնությամբ գերադասում է.
«լռութեամբ կ’անցնինք շատ գաղտնիքներու վրայէն, և զանոնք պատմութեան
կը թողունք որ իր էջերուն մէջ զետեղէ» 15:
Ստ. Փափազյանցը մտահոգություն է հայտնում Ազգային վարչության, թաղային, քաղաքական, կրոնական ժողովների անդամների կապակցությամբ`
Նույն տեղում, էջ 93:
«Ժամանակ», 31 օգոստոսի, Ա տարի, 1863, թիվ 18, էջ 139:
12 «Ժամանակ», 30 մարտի, Ա տարի, 1863, թիվ 7, էջ 50:
13 «Ժամանակ», 6 հուլիսի, Ա տարի, 1863, թիվ 14, էջ 110:
14 «Ժամանակ», 14 սեպտեմբերի, Ա տարի, 1863, թիվ 19, էջ 146:
15 «Ժամանակ», 6 հուլիսի, Ա տարի, 1863, թիվ 14, էջ 109:
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Գասպարյան Քրիստինե
հայտարարելով, որ ազգը «քաղաքագէտ անձի հարկաւորութիւն» չունի, այլ
ավելի «ազգագետ անձի: Մեր Ազգին վիճակը լավ գիտցող անձեր կ'ուզենք» 16:
Նա խոր ցավով է խոսում ազգային վարչության մեջ անհամերաշխության
մասին, «Մեր սիրտը անբուժելի վիրոք կխոցուի, երբ անհաճոյ լուր մ' առնենք
Պօլիսէն, ինչպես եղաւ Գործադիր Յանձնաժողովոյն մէջ ծագած անհամաձայնութեան լուրը» 17: Նա հորդորում է «մեկդի դնեն անձնական հակառակութիւնները, վէճերը, կարծիքները» «չափավորութիւնը ձեռքէ չթողունք» և «Հայ
անուան կեղտ չբերելու համար քրտնին», «սիրով և միաբանութեամբ
գործենք» 18: Ստ. Փափազյանցը միաժամանակ շեշտում է, որ նպատակ չունի
խրատելու Ազգային վարչությանը, այդպես խոսել իրեն թույլ է տալիս «Ազգային վարչութեան վրա մեր ունեցած յոյսը» 19: Ստ. Փափազյանցի կարծիքով՝
ժողովուրդը ոչ միայն երեսփոխաններ ընտրելու և ազգի ղեկը նրանց հանձնելու
իրավունք ունի, այլև իր իրավունքը «պաշտպանած ըլլալու համար» պարտավոր է «հըսկելու իր ընտրած երեսփոխանաց վրայ» 20: Մինչդեռ ազգային վարչությունը «ժողովուրդն իրաւանց ու պարտուց սահմանը ճանաչելու չափ պատրաստուած չըլլալով», տարբեր կուսակցությունների «հողմերէն .... արծածելու և
գրգռուելու ենթակայ» 21 է:
Ստ. Փափազյանցը հրատարակում է պատրիարքարանի հանձնակատար
Վարդան աղա Մամիկոնյանի` Մուշի գավառապետին ուղղված մատնությունը
Մկրտիչ Խրիմյանի մասին, որտեղ նա Խրիմյանին մեղադրում է «Պօլսոյ
ապստամբ Սահմանադրականաց խորհրդով զՀայեր գրգռելու» 22 մեջ: Նա այս
մատնությունը որակում է որպես զրպարտություն, բացարձակ սուտ, նշելով, որ
Սահմանադրություն ուզողներն ապստամբ չէին, նրանք պայքարում էին ոչ թե
պետության դեմ, այլ «իրենց նման բռնաւոր, ժողովուրդը կեղեքող ինքնակոչ
գլուխներու դէմն առնելու» 23:
Ներկայացնելով 1863թ. մայիսի 24-ին Կ. Պոլսում Ազգային սահմանադրության ընդունման տարելիցին նվիրված տոնահանդեսը՝ Ստ. Փափազյանցը
հույս է հայտնում, որ «Ազգային Երեսփոխանության մարմինը» շուտով հանձն
կառնի ազգի «վերքերուն դարմանը» 24: Նա մտահոգություն է հայտնում է, որ
եթե «քիչ մ'ալ ամէն բան երեսի վրայ թողնուի», քաղաքական և կրոնական ժո-

«Ժամանակ», 27 ապրիլի, Ա տարի, 1863, թիվ 9, էջ 72:
Նույն տեղում, էջ 70:
18 Նույն տեղում, էջ 71:
19 Նույն տեղում:
20 «Ժամանակ», 31 մայիսի, Ա տարի, 1863, թիվ 10, էջ 77:
21 Նույն տեղում:
22 «Ժամանակ», 8 հունիսի, Ա տարի, 1863, թիվ 12, էջ 95:
23 Նույն տեղում, էջ 95:
24 Նույն տեղում, էջ 91-92:
16
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«Ժամանակ» պարբերականը արևմտահայ ազգային….
ղովները բացակա անդամների պատճառով նիստեր չգումարեն, ապա «հիմքը
խարխուլ և քայքայուած տան մը արտաքին տեսքը ներկել և զարդարել պիտի
ըլլայ մեր ջանքն ալ» 25 :
Ստ. Փափազյանցն իր ուրախությունն է արտահայտում Կ.Պոլսի թաղային
խորհուրդների ընտրությունը հաջողությամբ կազմակերպելու կապակցությամբ, ներկայացնում է «Ազգային աստիճանաւոր անձնաց» ցուցակը, որոնցից
յոթ հոգին «Սահմանադրութեան 68գ յօդուածին համեմատ» պետք է մտնեին
Կ. Պոլսի 80 երեսփոխանների շարքերը 26: Նրանց թվում էին ազգային սահմանադրական շարժման կարկառուն դեմքեր Գրիգոր Աղաթոնը, Սերովբե Վիչենյանը (Սերվիչեն), Ստեփան Ասլանյանը, Բարունակ բեյը, Գրիգոր Օտյանը,
Գրիգոր Թագվորյանը, Հովհաննես և Առաքել Տատյանները և ուրիշներ:
«Ժամանակը» տպագրում է Ազգային Սահմանադրության գործադիր
հանձնաժողովի ատենապետ Ստ. Ասլանյանի ծանուցումը Համախորհուրդ ժողովի ստեղծման վերաբերյալ: Այնուհետ ամենայն մանրամասնությամբ ներկայացնում է ազգային երեսփոխանների ընտրության կարգը 27, Ազգային ընդհանուր ժողովի եկեղեցական երեսփոխանների և նորընտիր ազգային թաղական
վարչության28 և աշխարհիկ երեսփոխանների կազմը 29: Ողջունելով ժողովրդի
մասնակցությունը հանրային գործերի կառավարմանը՝ Ստ. Փափազյանցը
կարծիք է հայտնում, որ սահմանադրության շնորհիվ ժողովրդի «միւս կէսը
կամ մեծ մասը հասարակութեան գործոց մատակարարութեանը մէջ հաւասար
բաժին ունենալու» և «կառավարութեան մասնակցելու» 30 հնարավորություն
ստացավ:
«Ժամանակը» ներկայացնում է ազգային ընդհանուր ժողովի անդրանիկ
նիստը, որտեղ ազգի ընտրյալները «համակրութեամբ մը իրար ողջագուրած,
Հայոց Ազգին ապագայ ակնկալութեանց հիմունքը կը ձգեին» 31: Ընդհանուր ժողովը չընդունեց գործադիր հանձնաժողովի հրաժարականը` հորդորելով «ի սէր
ազգին» շարունակել իր գործունեությունը մինչև գավառական երեսփոխանների ընտրության անցկացումը 32: Այնուհետ թերթը ներկայացնում է քաղաքական
և կրոնական ժողովների ընտրությունները, վրդովմունք հայտնում, որ քաղաքական ժողովի նիստը մի քանի անգամ հետաձգվեց ժողովի անդամների` նիս-

Նույն տեղում, էջ 92:
«Ժամանակ», 20 հուլիսի, Ա տարի, 1863, թիվ 15, էջ 118:
27 «Ժամանակ», 6 հուլիսի, Ա տարի, 1863, թիվ 14, էջ 110, 3 օգոստոսի, Ա տարի, 1863, թիվ 16,
էջ 128:
28 Տե'ս «Ժամանակ», Ա տարի , 1863, թիվ 17, էջ 131:
29 «Ժամանակ», Ա տարի, 1863, թիվ 18, էջ 138, 1863, թիվ 19, էջ 145-146:
30 «Ժամանակ», 17 օգոստոսի, Ա տարի, 1863, թիվ 17, էջ 132:
31 «Ժամանակ», 28 սեպտեմբերի, Ա տարի, 1863, թիվ 20, էջ 154:
32 Նույն տեղում, էջ 154:
25
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Գասպարյան Քրիստինե
տերին պատշաճ կերպով չներկայանալու կապակցությամբ: «Սահմանադրութիւնը ինքնին չգործադրուի» 33, գրում է Ստ.Փափազյանցը, եթե «Ազգին յոյսն ու
վստահութիւնը» 34 ստացողները չեն կատարում իրենց պարտականությունը,
անհրաժեշտ է նրանց փոխարեն նոր մարդկանց ընտրել:
«Ժամանակը» կարևորում է նաև Կ. Պոլսի պատրիարքի ընտրությունները 35, ներկայացնում թաղային, քաղաքական և կրոնական ժողովների նիստերն ու որոշումները, առանձին հանձնաժողովների գործունեությունը, տպագրում քաղվածքներ ժողովների նիստերի արձանագրություններից:
Ընդունելով սահմանադրության անհրաժեշտությունը ազգի զարգացման և
առաջընթացի համար` Ստ. Փափազյանցն այն համոզմունքն է հայտնում, որ
սահմանադրությունն անհրաժեշտ է առաջին հերթին ոչ թե Կ. Պոլսի, այլ
ամենից շատ գավառահայության համար, որոնք «ամենացաւալի վիճակի մէջ
են» 36, «աղքատ ու օգնության կարոտ են» 37: Նա խնդրում է ազգային վարչությանը «գթալիր աչոք նայեն իրենց գավառաբնակ եղբայրց վրա» 38 և հույս է
հայտնում, որ նրա «խնամարկութիւն մը պիտի վայելենք անկէ» 39: Խոսելով իր
կողմից տպագրված նյութերի մասին՝ Ստ. Փափազյանցը նշում է, որ «մինչև
ցարդ Կրօնի, Սահմանադրութեան և Վարչութեան դէմ ուղղակի և բացարձակ
հրատարակութիւն մը չէ ունեցած» 40:
Թերթն իր վրդովմունքն է հայտնում խորհուրդների ու հանձնաժողովների
անգործության կապակցությամբ, ովքեր անդամների հրաժարականի հետևանքով ստիպված են նոր ընտրություններ կազմակերպել, և ազգի առաջադիմության արգելք է համարում «մարդի և դրամի պակասութիւն, և Ազգային Վարչութիւն ըսուած մարմնոյն ապիկարութիւնը» 41: Ստ. Փափազյանցը ցավով նշում
է, որ ազգային վարչության անգործության հետևանքով նրա կազմի փոփոխությունը որևէ փոփոխություն չմտցրեց գործելակերպի մեջ: Ազգային սնդուկը շարունակում է դատարկ մնալ, ֆինանսական մուտքերը խիստ աղքատիկ են,
արդեն 4-5 տարի ազգային վարչությունից «լսածնիս միայն դրամի պակսութիւնն է» 42: Նա հորդորում է ժողովրդին ըստ իրենց կարողության տարեկան
տուրք վճարել: Նման պայմաններում, գրում է Ստ. Փափազյանցը, վարչությու-

«Ժամանակ», 12 հոկտեմբերի, Ա տարի, 1863, թիվ 21, էջ 165:
Նույն տեղում, էջ 165:
35 «Ժամանակ», 26 հոկտեմբերի, Ա տարի, 1863, թիվ 22, էջ 176:
36 «Ժամանակ», 8 հունիսի, Ա տարի, 1863, թիվ 12, էջ 94:
37 «Ժամանակ», 27 ապրիլի, Ա տարի, 1863, թիվ 9, էջ 70:
38 Նույն տեղում, էջ 70:
39 Նույն տեղում:
40 «Ժամանակ», 9 նոյեմբերի, Ա տարի, 1863, թիվ 23, էջ 182:
41 «Ժամանակ», 5 դեկտեմբերի, Բ տարի, 1864, թիվ 51, էջ 197:
42 «Ժամանակ», 16 հունվարի, Գ տարի, 1865, թիվ 54, էջ 14:
33
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«Ժամանակ» պարբերականը արևմտահայ ազգային….
նը կտապալվի, «Սահմանադրութիւնը անգործութեան մեջ կմնայ» 43: Նա այս վիճակը համարում է ազգի համար վնասակար և աղետալի հետևանքներով լի 44:
Ստ. Փափազյանցը բացասական վերաբերմունք ուներ նաև կրոնական ժողովի գործունեության վերաբերյալ: Մեջբերելով Սահմանադրության 27-րդ
հոդվածը` ըստ որի՝ կրոնական ժողովի 3 անդամի հրաժարականի կամ չներկայանալու դեպքում նոր ընտրություններ պետք է տեղի ունենան, նա սրտնեղում է, թե ինչու ժողովի մի շարք անդամների պարբերաբար բացակայության
պայմաններում նոր ընտրություններ տեղի չեն ունենում 45: Սահմանադրության
համաձայն` քաղաքական և կրոնական ժողովների կազմը երկու տարին մեկ
մասնակի պետք է փոխվեր: Այդ կապակցությամբ Ստ. Փափազյանցը հույս է
հայտնում, որ նոր ընտություններն «անտարակոյս Ազգին սա դժբաղդ վիճակին
ճարճարակ ընել պիտի կրնան», և «նոր դար, նոր սահմանադրական ընթացք
պիտի սկսի Ազգին մէջ» 46: Նա հիասթափություն ապրեց նորընտիր քաղաքական ու կրոնական ժողովների ընտրության արդյունքում: Թերթի հաղորդմամբ`
վերակազմավորված քաղաքական ժողովը որդեգրեց նախորդների գործելակերպը, որի նիստերն անցնում էին անօրինականության պայմաններում,
առանց անդամների մեծամասնության ներկայության, իսկ անդամները «իրենց
պարտաւորեւթեանը հակառակ Սահմանադրութեան դեմ կվարվեին» 47:
Ստ. Փափազյանցը ցավով է ներկայացնում ազգին «մեծ ու նշանավոր ծառայութիւններ մատուցած», «ամենուն սիրելի» ազգային սահմանադրական
շարժման ականավոր գործիչ «վսեմաշուք» Հակոբ Կրճիկյանի մահվան լուրը,
ում նման «անզուգական անձերու կորուստը խիստ ցավալի է, մինչդեռ ասանկ
անձինք հազուագիւտ են Ազգին մէջ» 48:
Համեմատելով 1860 և 1863թթ. սահմանադրությունները` Ստ. Փափազյանցը նշում է, որ «հնին վրա նորին ունեցած չափաւորութիւնները խիստ զգալի
են», «Ազգին վիճակին ավելի մերձավոր» 49: Թերթի հաղորդմամբ՝ նախկին 400
երեսփոխանների փոխարեն 140 երեսփոխաններից բաղկացած ընդհանուր
ժողով պետք է ստեղծվի, որի անդամներին 5 տարին մեկ փոխելու փոխարեն
այժմ ժողովի անդամների 1/5 մասը նոր ընտրությունների արդյունքում երկու
տարին մեկ պետք է փոփոխվի, ընտրված երեսփոխանները պետք է պաշտոնավարեն տասը տարի, իսկ խորհուրդների անդամների թիվը 10-ից դարձվել է 7:
Նոր սահմանադրությունը «ուրիշ ասոնց նման չափաւորութիւններ արդարև
Նույն տեղում, էջ 15:
«Ժամանակ», 13 մարտի, Գ տարի, 1865, թիվ 58, էջ 44:
45 Նույն տեղում, էջ 48:
46 «Ժամանակ», 8 մայիսի, Գ տարի, 1865, թիվ 62, էջ 77-78:
47 «Ժամանակ», 25 սեպտեմբերի, Գ տարի, 1865, թիվ 72, էջ 154:
48 «Ժամանակ», 23 հոկտեմբերի, Գ տարի, 1865, թիվ 74, էջ 174:
49 «Ժամանակ», 4 դեկտեմբերի, Գ տարի, 1865, թիվ 77, էջ 194:
43
44
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կպարունակի» 50: Ինչ վերաբերում է սահմանադրության «վերաքննությանը»,
ապա դա անհրաժեշտ է, սակայն ոչ թե 5 տարի անց, այլ՝ ավելի ուշ:
«Ժամանակը» գրում է, որ սահմանադրության վերջնական տարբերակի
խմբագրությունն ավարտվել և մի շարք վիճելի հարցերի շուրջ անհամաձայնություններն արդեն հարթվել են, և «ասկէ առաջ ծագած խոչընդոտներուն խափանմանը և բարձմանը հնար եղածին չափ հոգ տարուած է անոր պատրաստութեանը մէջ» 51: Թերթը հույս է հայտնում, որ «մեր ազգայնոց քով պարապ
խնդիրներու ժամավաճառ ըլլալէ զգուշութիւն և գործելու ու դաստիարակութիւնը զարգացնելու միտում մը կը տեսնենք մօտ ատեններս» 52:
Ստ. Փափազյանցը համեմատության մեջ է դնում Ռուսաստանի կառավարության կողմից կազմված արևելահայերին վերաբերող կանոնադրությունը
արևմտահայ ազգային սահմանադրության հետ: Նա գտնում է, որ ռուսական
տարբերակը չափազանց սահմանափակ է, կաշկանդող, ճնշող, իսկ դրան հակառակ` արևմտահայությանը շնորհած սահմանադրությունը «ազատ, անկախ
և ազատամիտ» 53 է:
Ստ. Փափազյանցը քաջ ծանոթ էր ազգային սահմանադրությանը, ողջունում էր այն՝ համարելով լուսավոր փարոս ազգի առաջընթացի ճանապարհին:
Նա թերթի հրապարակումներում բազմիցս դրվատանքով գրում է ազգային
սահմանադրական շարժման գործիչների, սահմանադրության հեղինակների ու
կենսագործողների մասին՝ նրանց բնութագրելով հարգելի, մեծապատիվ,
գերապատվելի, վսեմաշուք պատվանուններով: Սահմանադրության կիրարկման ձգձգման պատճառը նա համարում է ազգային վարչության, քաղաքական
և կրոնական ժողովների, դրանց մաս կազմող հանձնաժողովների անդամների
անհամերաշխությունը, անմիաբանությունը, անպատասխանատվությունը և
միասնական գործելակերպի բացակայությունը: Համեմատելով 1860 և 1863թթ.
սահմանադրությունները՝ Ստ. Փափազյանցը նախապատվությունը տալիս է
սահմանադրության նոր տարբերակին` հույս հայտնելով, որ այն կծառայի
ազգի բարօրությանը:

Նույն տեղում, էջ 194:
«Ժամանակ», Դ տարի, 1866, թիվ 102, էջ 185:
52 Նույն տեղում, էջ 186:
53 «Ժամանակ», 20 նոյեմբերի, Գ տարի, 1865, թիվ 76, էջ 187:
50
51

– 251 –

«Ժամանակ» պարբերականը արևմտահայ ազգային….

ЖУРНАЛ «ЖАМАНАК» О ЗАПАДНОАРМЯНСКОМ
НАЦИОНАЛЬНО-КОНСТИТУЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ
Резюме

Гаспарян Кристине

Ключевые слова: западные армяне, конституция, движение, периодическая
печать, общественная мысль, национальное управление

Западноармянское национальное конституционное движение и принятие
национальной конституции были восприняты с большим энтузиазмом в западноармянской действительности, поскольку затрагивaли практически все сферы
общественной жизни. Свою позицию относительно западноармянского конституционного движения и национальной конституции выражали армянские
общественные течения и периодическая печать. Эти явления всесторонне
освещал выходивщий в 1863-1869 гг. в Константинополе журнал «Жаманак»,
представляющий национально-консервативное течение. Журнал в своих страницах периодически освещал выборы национальных, духовных и общих собрании,
их заседания и решения, а также деятельность отдельных комитетов.
Редактор журнала Степан Папазянц придавал большое значение конституции и почти в каждом номере издания писал о конституционном процессе. Он
высоко ценил деятелей западнормянского национального движения, авторов
конституции и реализовавших ее лиц. «Жаманак» представлял деятельность
национального собрания, политических и религиозных комиссий, а также критиковал неуступчивость и разобщенность их членов, отсутствие согласованности
в деятельности. Сравнивая конституции 1860 и 1863 годов, Степан Папазянц
положительно оценивал второй вариант конституции, выражая надежду, что она
будет служить благосостоянию нации.
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"ZHAMANAK" PERIODICAL ABOUT THE WESTERN ARMENIAN NATIONAL
CONSTITUTIONAL MOVEMENT
Summary

Gasparyan Kristine

Key words: Western Armenians, constitution, movement, periodical press, public
opinion, national administration

The Western Armenian national constitutional movement and the adoption of
the national constitution prompted great enthusiasm in the reality of Western
Armenian involving almost all spheres of public life. Their position on the Western
Armenian constitutional movement and the national constitution was expressed by
the Armenian public currents and periodical press. They have been comprehensively
covered by the “Zhamanak” periodical, which represents the national-conservative
power published in Constantinople in 1863-1869. The newspaper periodically
addresses its national, spiritual and general meetings, its sessions and decisions, and
the activities of individual committees.
The periodical editor St. Papazyants gives great importance to the adoption of the
Western Armenian national constitution and writes about the constitutional process
in nearly every issue of the journal. He values the activities of the figures of the
Western Armenian National Movement, the authors of the constitution, and the
activists who do it. “Zhamanak” presents the activities of the national administration,
political and religious communities, criticizes the uncompromisingness and unity of
their members, the absence of a common practice. St. Papazyants compared
constitutions of 1860 and 1863 and positively assessed the second version of the
constitution, expressing hope that it will serve the welfare of the nation.
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Օսմանյան ցեղասպանական քաղաքականության….

ՕՍՄԱՆՅԱՆ ՑԵՂԱՍՊԱՆԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՂԱՐԱՔԻԼԻՍԱՅԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ
(1918Թ. ՄԱՅԻՍ-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ) 1
Հայրապետյան Արմեն
Հանգուցային բառեր՝ Մեծ Ղարաքիլիսա, Ղըշլաղ, Ալեքսանդրապոլ,
կոտորած, մահմեդական, Ջեմալ Ջավիդ բեյ, ցեղասպանություն, համաճարակ
Ղարաքիլիսայի 1918թ. դեպքերին հայ պատմագիտությունն անդրադարձել
է հիմնականում Մայիսյան հերոսամարտերի համատեքստում: Հնչել են տարբեր կարծիքներ ու տեսակետներ երկրամասի ընդհանուր ռազմա-քաղաքական
դրության ու առանձին գործիչների մասին, հրատարակվել են տասնյակ հուշագրություններ, գիտական մենագրություններ ու փաստաթղթերի ժողովածուներ: Մինչդեռ, շատ կարևոր հիմնահարցերի՝ ինչպես նվաճողների կողմից
այստեղ իրագործված ժողովրդագրական և տնտեսական քաղաքականության
ուսումնասիրությունը դուրս է մնացել պատմաբանների տեսադաշտից:
Արխիվային նորահայտ վավերագրերի, գիտական գրականության, ականատեսների հուշագրությունների, ինչպես նաև պարբերական մամուլի հաղորդումների համադրմամբ ստորև առանձին ուսումնասիրության առարկա
կդարձնենք օսմանյան ցեղասպանական քաղաքականության ընթացքն ու հետևանքները Փամբակի գավառում:
1918թ. գարնանն աշխարհամարտի Կովկասյան ճակատում ռազմա-քաղաքական իրավիճակը կտրուկ փոխվեց՝ ի վնաս հայ ժողովրդի: Ապրիլի 1-ին
վերսկսված թուրք-անդրկովկասյան պատերազմը վերածվեց թուրքական զորքերի հաղթարշավի: Կարսի դավադիր անկումից հետո թուրքերը մայիսի 14-ի
գիշերը վերջնագրով պահանջեցին իրենց հանձնել նաև Ալեքսանդրապոլը, իսկ
հաջորդ առավոտյան՝ չսպասելով պատասխանին, գրոհով տիրեցին քաղաքին
և Արևելյան Շիրակի գյուղերին: Մի քանի օր անց հենակետ դարձած Ալեքսանդրապոլից թուրքական զորքերի մի մասը շարժվեց Երևանի ուղղությամբ, մի
մասն էլ մտավ Փամբակ և մայիսի 28-ին՝ չորսօրյա արյունահեղ մարտերից
հետո գրավեց Ղարաքիլիսան [15]:
Այն, ինչ ասկյարներն ու տեղի մահմեդական խուժանն արեցին այստեղ
հայոց ցեղասպանության ուղղակի շարունակությունն էր՝ առավել կատարելագործված:
Ալեքսանդրապոլի հանկարծակի անկումը մեծ խուճապ առաջացրեց՝ առիթ
տալով անկազմակերպ ու քաոսային գաղթի: Փրկվելով թուրքական յաթաղաՀետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական կոմիտեի տրամադրած
ֆինանսավորմամբ՝ 18SH-6A007 ծածկագրով գիտական թեմայի շրջանակներում:
1
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Հայրապետյան Արմեն
նից՝ տասնյակ հազարավոր փախստական-գաղթականներ, ահռելի հեղեղի վերածված, շարժվեցին դեպի Էջմիածին ու Փամբակ: Ականատեսների վկայությամբ Փամբակի շրջանում թուրքական ներխուժման նախօրեին կուտակվել
էր մոտ 200.000 մարդ (Բասենից՝ 9.000, Կաղզվանից՝ 4.000, Կարսի շրջանից՝
60.000-ից ավելի, և Ալեքսանդրապոլ քաղաքից և Արևելյան Շիրակի գյուղերից՝
70.000-ից ավելի): Մի հսկայական զանգված, որը զբաղեցրել էր Ղալթաղչիից
մինչև Մեծ Ղարաքիլիսա ընկած հատվածը՝ մոտ 40 վերստ (42.5կմ) [2;13]:
Թուրքական 11-րդ դիվիզիայի առաջապահ գնդերը Ղարաքիլիսա մտան
մայիսի 28-ի երեկոյան: Նախօրեին շրջափակման մեջ հայտնված ղարաքիլիսեցիները վեց հոգանոց պատվիրակություն էին ուղարկել Արջուտ՝ թուրք զորահրամանատար Ջեմալ Ջավիդ բեյից խնդրելով «ընդունել Ղարաքիլիսայի
հպատակությունը և պաշտպանել ժողովրդին բռնությունից»: Հանգստացնելով
պատվիրակներին՝ վերջինս հայտարարել էր, թե «ոչ մի hայի քիթ չի արյունոտվի, իսկ Ղարաքիլիսայում միջոցներ ձեռք կառնվեն նորմալ կյանքը վերականգնելու և գաղթականությանը օգնելու համար» [15, 112]:
Նույն գիշերն սկսվեց խաղաղ հայ ազգաբնակչության կոտորածը: Ասկյարները՝ Սարալ, Արջուտ և Ղանջուղազ գյուղերի մահմեդական խուժանի ուղեկցությամբ հարձակվեցին Ղըշլաղի վրա: Նույնը կրկնվեց նաև Մեծ Ղարաքիլիսայում: Վարդանլեցի ու հալլավարցի խուժանին միացած ասկյարները մեկ
գիշերվա ընթացքում գյուղի «Վերին թաղ» կոչված թաղամասում կոտորեցին
156 հոգու: Սրանց համար գերեզման դարձավ «Ասլան բեգի փոս» կոչված վայրը
[4, 91-92]:
Ընդհանուր առմամբ, միայն մայիսի 28-ի գիշերը, Փամբակի շրջանի 9-ը
գյուղերում՝ բացի արևմտահայերից, շիրակցիներից ու կարսեցիներից, թուրքական յաթաղանին զոհ գնաց 1269 փամբակցի (Ղարաքիլիսայում՝ 156 մարդ,
Ղըշլաղում՝ 250, Դարբազում՝ 43, Բզովդալում՝ 200, Հաջիղարայում՝ 65, Էֆենդիում՝ 15, Համամլիում՝ 350, Յաղուբլիում՝ 40, Պարնիում՝ 150) [11, 12; 12, 36-37]:
Սարսափից խելակորույս փախչողներին մի քանի օր անց թուրքերը կեղծ
խոստումներով հետ բերեցին և ամենաստոր եղանակներով կոտորեցին [4, 95-96]:
Ժամանակակիցների հավաստմամբ՝ խաղաղ ազգաբնակչության զանգվածային կոտորածի պատճառը եղավ այն, որ մարտական գործողությունների
թատերաբեմ դարձած գյուղերում ազգաբնակչությունը միանալով հայկական
զորքերին կռվել էր թուրքերի դեմ: Ըստ դեպքերին ականատես Մ. Ղազարյանի՝
հերոսամարտի վերջին օրերին թուրքական դիրքերի ուղղությամբ կրակող հայկական ծանր թնդանոթներից մեկը տեղադրված էր հենց Ղըշլաղում «Մայիլանց
կալում» և այնտեղից էր «ժարիտ անում դուշմնին» [15, 115]:
Մեր կարծիքով՝ կոտորածը միայն փամբակցիների կռվին մասնակցած լի– 255 –

Օսմանյան ցեղասպանական քաղաքականության….
նելով բացատրելը սխալ է: Առավել կործանարար եղավ այն, որ Ղարաքիլիսայի
և հարակից գյուղերի բնակիչները չցանկացան գաղթել: Փախուստը համարելով
«վախկոտութեան նշան»՝ տանուտերերը ստիպեցին ժողովրդին տեղից չշարժվել և նույնիսկ կանանց ու աղջիկներին գյուղերից չհեռացնել: «Ոչով իրաւունք
չունի գեղից դուրս գալ, պտի էստի մնանք, էստի էլ մեռնենք, ով էլ որ հակառակը վարվի, նրա տունը կրակ կտանք,… իրան էլ գիւլախորով կանենք»,– սպառնացել էր ղըշլաղցի քյոխվա Ծոքթանց Ավետիքը [15, 115]:
Իրենց հուշագրություններում ժամանակակիցներն անդրադարձել են նաև
օսմանյան հնգամսյա տիրապետության ընթացքում Փամբակի մահմեդական
ազգաբնակչության շրջանում դրսևորված հայատյացության խնդրին, փորձել
են հասկանալ դրա պատճառները: Դեպքերին ականատես Մուշեղ Ղազարյանի
և Խորեն ավագ քահանա Խանզադյանի կարծիքով պատճառը Վարդանլու
թուրքաբնակ գյուղի վրա դաշնակցականներ Վաղոյի, Արշակի, Խզմալի, Չոպուռ-Դավթի, Ասոյի, Վաղինակի և այլոց կազմակերպած «պատժիչ» արշավանքն էր: Բանն այն է, որ ապրիլի վերջերին դաշնակցական «թռուցիկ խմբերը»
դաժան կոտորած էին սարքել Ղարաքիլիսայից ոչ հեռու գտնվող այդ գյուղում:
Սրանք շեն գյուղը վերածել էին սպանդանոցի՝ վառել էին տները, կոտորել անմեղ տղամարդկանց ու երեխաներին, բռնաբարել կանանց: Կոտորածին մասնակցել էին նույնիսկ խմբապետերի կանայք ու սիրուհիները, ովքեր առանց
ամաչելու ֆայտոններով գառներ էին կրել Ղարաքիլիսա՝ յուղալի խորտիկներ
պատրաստելու համար: «Երբ պարզ դարձավ, որ թուրքերը շարժվում են դեպի
Փամբակ, ազգի այդ «առաջնորդները» փախան Դսեղի ուղղությամբ,– գրում է
Մ. Ղազարյանը,– իսկ ողջ մնացած վարդանլեցիները, միանալով թուրքական
կանոնավոր զորքերին, վրեժխնդիր եղան հայերից՝ դառնալով նվաճողների
ուղեցույցներն ու հավատարիմ դահիճները» [4, 86; 15, 102]:
Արդարացնելով թուրքաբնակ գյուղերի դեմ «պատժիչ» արշավանքներ կազմակերպելու գաղափարը՝ 1998թ. Խորեն ավագ քահանայի հուշերը վերահրատարակած պրոֆեսոր Մ. Սանթրոսյանը գրում է, թե դաշնակցական «թռուցիկ
խմբերը» Հայաստանի տարբեր բնակավայրերում այդ կերպ փորձում էին թուրքական հարձակումով ոգևորված մահմեդական ազգաբնակչությանը հետ պահել անհեռատես քայլերից [4, 147-148]:
Թե ինչքանով այդ մարտավարությունն իրեն արդարացրեց, այսօր դժվար է
ասել: Ինչ վերաբերվում է Փամբակի մահմեդականներին, ապա «պատժվեցին»
միայն վարդանլեցիները, որովհետև ըստ հավաստի տեղեկությունների՝ մեծաքանակ զենք էին կուտակել ու պատրաստվում էին հարձակվել Մեծ Ղարաքիլիսայի վրա (փաստորեն «թռուցիկ խմբերի» հարձակումը կանխեց նրանց՝ փրկելով ղարաքիլիսեցիներին առավել մեծ աղետից), սակայն ծայրահեղ հայատյա– 256 –
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ցությամբ աչքի ընկան շրջանի բոլոր թուրքաբնակ գյուղերը՝ Սարալը, Արջուտը, Ղանջուղազը, Հալլավարը և այլն:
Մայիսի 29-ից խաղաղ ազգաբնակչության զանգվածային տեղահանությունն ու կոտորածը ստացավ պաշտոնական բնույթ: Շրջանի ողջ հայ ազգաբնակչությունը հայտարարվեց ռազմագերի, իսկ շարժական ու անշարժ գույքը՝
պետական սեփականություն: Ասկյարները խուզարկեցին տներն ու թաքստոցները, հավաքեցին տղամարդկանց, ապա երեք օր սոված պահելուց հետո, 400500 հոգանոց խմբերով դուրս բերեցին, կապկպեցին և քշեցին տարբեր ուղղություններով:
Գերիների առաջին խումբը գնդակահարվեց «Բադալ-օղլուաղբյուր»-ի մոտ,
երկրորդը՝ Ղարաքիլիսայից հարավ՝ «Տաք-աղբյուրի փոսեր» կոչված վայրում,
երրորդը՝ Վարդանլու գյուղից ոչ հեռու, «քարպիչի զաւօդ»-ի մոտ, չորրորդը՝
«Վանանց Ձորի» անտառում, հինգերորդը՝ Մայմեխի փեշերին, Մեծ-Ձոր կոչված
հանքերում և Յաղուբլի գյուղի Ս. Սարգիս եկեղեցու հարևանությամբ, իսկ վեցերորդը՝ Հաջիղարա գյուղի անասնագոմերում [15, 120]:
Ջավիդ բեյը ծրագրել էր հայերին բնաջնջելու և հանցագործի պիտակից
ազատվելու «հանճարեղ» ծրագիր. գերիները գնդակահարվում էին այն բարձունքներում, ուր երկու օր առաջ դիրքավորված էին հարձակվող թուրքերը: Այսինքն, փորձ էր արվում ցույց տալու, որ խաղաղ ազգաբնակչության կոտորած
չի եղել, իսկ անթաղ դիակները թողել են նահանջող հայկական զորքերը: Ընդորում, գերիները գնդակահարվում էին այն հաշվով, որ դիրքերում երկուստեք
զոհերի թիվը հավասար ստացվի: Օրինակ, վեցերորդ խումբը քշվեց Հաջիղարա, որովհետև զոհված հայերի թիվն այստեղ աննշան էր [17, 10-11]: Կոտորելով
հաջիղարացիներին՝ թուրքերը ստեղծում էին հավասար կողմերի միջև ընթացած թեժ մարտի պատրանք [4, 92-93]:
Ըստ Հ. Ավետիսյանի՝ այդ նախճիրի արդյունքում անտառներում գնդակահարվեց մոտ 4000 մարդ՝ փամբակցիներ, շիրակցիներ, Ղարաքիլիսայի հերոսամարտի օրերին գերի ընկած կամ դրանից հետո կամովին հաղթողի մեծահոգությանը հանձնված հայ սպաներ ու զինվորներ, անպաշտպան մնացած
արևմտահայ գաղթականներ և այլք [1, 115]:
Բեմական այս ներկայացումը կարող է և արդյունք տար, եթե դահիճները
չզլանային արձակել դիակների՝ մետաղալարերով միմյանց կապկպված ցուցամատները կամ գնդակահարեին գերիներին խրամատներում և ոչ թե արգելափակեին Պապոյի անասնագոմերում և վայրագորեն ողջակիզեին:
Մայիսի 30-ին Ջավիդն իրագործեց իր դիվային ծրագրի հաջորդ կետը. Ղարաքիլիսայում հայտարարվեց, թե երկաթուղու ծառայողները պարտավոր են 24
ժամվա ընթացքում ցուցակագրվել և անցնել աշխատանքի: Մոտ 500 հոգի հա– 257 –
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վատալով ցուցակագրվեց ու այլևս չվերադարձավ: Հաջորդ առավոտյան սրանց
40-50 հոգանոց խմբերով՝ մետաղալարերով ցուցամատներից իրար կապկպված, քշեցին Մայմեխի և Ալթուն-թախտի բարձունքները, ստիպեցին գերեզմանափոսեր փորել, ապա դրանց առջև գնդակահարեցին, այնպես, որ հետին
շարքերն ընկնելով ծածկեցին առաջիններին: Ժամանակակիցների վկայությամբ այս տեսարանին ականատես օտարազգի բանվորներներից շատերը խելագարվեցին [6, 52; 12, 44]:
Փամբակի շրջանի զինագրավման յոթերորդ օրը կարգապահությունը բանակում վերականգնվեց, իսկ զանգվածային կոտորածները՝ գոնե ցերեկային
ժամերին, դադարեցին: Փոխարենը մեծ մասշտաբներ ընդունեցին գիշերային
հարձակումները: «Առեղծվածային» կերպով սկսեցին անհետանալ դաշտերից
վերադարձող մշակներն ու գյուղական տանուտերերը (թուրքերը սրանցից պահանջում էին իրենց հանձնել գյուղի գեղեցկադեմ կանանց ու աղջիկներին, իսկ
մերժվելու դեպքում սպանում էին) [7, 15]:
Հատկապես ահռելի մասշտաբներ ընդունեցին կանանց ու աղջիկների
առևանգման ու բռնաբարության դեպքերը: «Վավաշոտ, լպիրշ տաճիկը,–
հիշում է Խորեն Խանզադյանը,– իր անասնական կրքերն էր հագեցնում՝ հայ
ընտանիքի պատիվը ոտի տակ տրորելով» [4, 94]: Շատ գյուղեր՝ իրենց իսկ
գյուղացիների խոստովանությամբ, ենթարկվեցին «լիակատար բռնաբարության»: Օրինակ՝ Նալբանդը. տղամարդիկ գյուղից հեռացվեցին, իսկ կանայք`
սկսած 8-10 տարեկան ջահել աղջիկնեից մինչև տարեց կանայք, բռնաբարվեցին: Թուրքերի հեռանալուց հետո Փամբակ գործուղված հանձնաժողովների
կողմից արձանագրվեցին նաև արվամոլության բազմաթիվ դեպքեր՝ օսմանյան
բանակի հրամանատարական կազմի ու բուժանձնակազմի մասնակցությամբ
(դիվիզիայի բժիշկ Քյամիլ-բեյ) [9, 48]:
Այսօր, ինչպես և մեկ դար առաջ պարզել, թե ինչ մասշտաբներ ընդունեց այս
զազրելի երևույթը՝ անհնար է, որովհետև հատկապես գյուղական բնակավայրերում ազգաբնակչությունը որպես կանոն թաքցնում էր իր կրած անպատվության դեպքերը: Հայ կինն իրեն սպառնացող պատվազրկությանը պատասխանեց
ինքնապաշտպանության բացառիկ ձևով՝ թունավորման միջոցով ինքնասպանությամբ: Ըստ Մ. Ղազարյանի այս կերպ վարվեցին օրինակ հայտնի ղարաքիլիսեցի Աղաբաբյանների ընտանիքի անդամները՝ Միքայելը, նրա կինը՝ Վարդանուշը, դուստրերը՝ Զանազանն ու Հոռոմսիմը (Խորեն ավագ քահանան Միքայելի
այս դստերը անվանում է Հռիփսիմե) [4, 94-95], որդին՝ Ավետիսն իր կնոջ ու
երեխաների հետ, ղշլաղցի Մայիլյանցներից՝ Աստղիկը, Լուսիկը և Ջավահիրը
[15, 121-122]: Թունավորմամբ ինքնասպանություն գործեցին նաև Աղաբաբյանների ու Մայիլյանցների հետ միևնույն բակում ապրող ալեքսանդրապոլցի
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Հայրապետյան Արմեն
Ծատուրյաններից Սիրանուշն ու Արուսյակն իրենց մոր հետ և այլք [3, 31]:
Մայիսյան վայրագություններից հետո անթաղ մնացած դիակները շուտով
սկսեցին նեխվել և Ղարաքիլիսայում մնալը՝ նույնիսկ թուրքի համար, դարձավ
անհնար: Միայն հունիսի կեսերին թուրքերը բարեհաճեցին դրանք թաղել փողոցների եզրերին փորված գերեզմանափոսերում [15, 126], ևս մեկ շաբաթ անց
ողջ շրջանը հայտնվեց տիֆի և խոլերայի ճիրաններում: Դրան գումարվեց նաև
համատարած սովը [15, 134]: Հիվանդանոցների բացակայության պայմաններում միայն հուլիս-օգոստոս ամիսներին համաճարակին ու սովին զոհ գնաց
ավելի քան 1000 մարդ: Ժամանակակիցների վկայությամբ՝ միայն Ղըշլաղում
համաճարակը խլեց 378 կյանք, Դարբազում՝ 125, Հաջիղարայում՝ 286, Բզովդալում՝ 35, Յաղուբլիում՝ 48: Սեպտենբերին տարափոխիկ հիվանդություններից
մահացության դեպքերն ընդունեցին սարսափելի մասշտաբներ: Ականատեսների վկայությամբ՝ մեռնողներն այնքան շատ էին, որ դիակները, օրերով մնալով
տներում ու փողոցներում, նեխվում էին՝ թունավորելով օդն ու ջուրը [15, 135]:
Աշխարհամարտում պարտված Օսմանյան կայսրությունը հոկտեմբերին
դուրս բերեց իր զորքերը Փամբակից [14, 4]: Թուրքերի հեռանալուց հետո
շրջանը (նախկին Մեծ Ղարաքիլիսայի տեղամաս) ՀՀ Մինիստրների խորհրդի
հոկտեմբերի 7-ի որոշմամբ հանվեց Ալեքսանդրապոլի գավառի կազմից և Դիլիջանի ու Քարվանսարայի տեղամասերի հետ միավորվելով դարձավ նոր
ձևավորված Դիլիջանի գավառի մաս [10, 20], իսկ դեկտեմբերին այստեղ գործուղվեց հատուկ հանձնախումբ` թուրքական զորքերի հասցրած մարդկային և
նյութական վնասների մասշտաբները ճշգրտելու համար [9, 45-49] 2:
Հ. Թումանյանի գլխավորությամբ Թիֆիսում ստեղծված «Հատուկ բյուրոյին» ներկայացրած իր եզրափակիչ հաշվետվության մեջ հանձնախումբը լիովին ապացուցված համարեց այն, որ թուրքական կանոնավոր զորքերի և տեղի
մահմեդականների կողմից Փամբակի շրջանում կազմակերպված զանգվածային ջարդն ու բռնություններն արդյունք են պետական մակարդակով հայ ժողովրդի հանդեպ իրագործված ֆիզիկական բնաջնջման վաղօրոք ծրագրված
քաղաքականության. բացառությամբ Համզաչիմանի (գյուղը չէր գրավվել),
շրջանի 17 հայկական գյուղերում կազմակերպվել էր խաղաղ ազգաբնակչության կոտորած, իսկ 9-ում դա կրել էր զանգվածային բնույթ:
Օսմանյան ցեղասպանական քաղաքականության մասշտաբները ճշգրտելու համար հանձնախմբի անդամները շրջեցին գյուղ առ գյուղ, զոհերի և գերվածների ցուցակներ կազմեցին, սակայն վիճակագրական ստույգ տեղեկուՀանձնախմբի անդամներից Ա. Տեր-Հարությունյանը և Ա. Շահբազյանը հաշվառելու էին
շրջանի հայկական գյուղերին հասցված նյութական վնասի մասշտաբները, իսկ Դ. Գավրիլովը
արձանագրելու էր սպանությունների և բռնաբարությունների դեպքերը:
2
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թյուններ հավաքել չկարողացան, որովհետև ստիպված էին ցուցակագրումը
կատարել հիշողությամբ՝ այսինքն հավաքել գյուղի ազգաբնակչությունը և բոլորի ներկայությամբ հաշվառվել զոհերը՝ ըստ անուն ազգանունի: Այդ դեպքում
հարց է առաջանում. ի՞նչ եղանակով կազմակերպվեց հաշվառումը Ղըշլաղ,
Դարբազ, Բզովդալ, Հաջիղարա, Էֆենդի, Համամլի, Յաղուբլի և Պարնի գյուղերում, որոնց ազգաբնակչությունը գրեթե 80%-ով սրի էր քաշվել, բնաջնջվել
էին ամբողջական գերդաստաններ, ո՞վ պիտի տեղեկություններ հայտներ այս
գյուղերում կոտորված փախստականների կամ արևմտահայերի մասին: Արդյունքում հարյուրավոր ազգանուններ ցուցակներից դուրս մնացին, խիստ
թերի հաշվառվեցին փախստականների և արևմտահայերի (հայտնաբերվելու
դեպքում ենթակա էին պարտադիր բնաջնջման) կորուստները, իսկ շատ գյուղերի մասին ընդհանրապես տվյալներ չհրապարակվեցին:
«Ընդհանուր առմամբ միայն Ղարաքիլիսա գյուղի շրջակայքում գնդակահարվել է մի քանի հազար մարդ, սակայն ճիշտ թիվը պարզելն անհնարէ,– գրված է հանձնախմբի եզրափակիչ հաշվետվության մեջ,– պետք է կարծել, որ այդ
թիվը տատանվում է 3000-7000-ի մեջ՝ չհաշված սպանված տեղացիներին՝ թվով
1470 հոգի: Իսկ Էրզրումի ուղղությամբ գերիքշված 886 փամբակցիներից վերադարձել է 95-ը» [9, 47]:
Վիճակագրական ստույգ տեղեկություններ հավաքելու գործում էական
հաջողության չհասավ նաև 1918թ. հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին Ալեքսանդրապոլի քաղաքային վարչության կողմից Արամ Վիրաբյանի նախագահությամբ Մեծ Ղարաքիլիսա գործուղված հանձնաժողովը:
Իր հուշերում ՀՀ առաջին Արտգործնախարար, ապա նաև վարչապետ
Ալ. Խատիսյանը հայկական կողմի կորուստները հաշվել է 7000 մարդ (այդ
թվում հերոսամարտի օրերին գերի ընկած զինվորներ) [5, 80]: 1918թ. հոկտեմբերի 23-ին Հայաստանի խորհուրդ ուղարկած իր հեռագրում զոհերի թիվը մոտ
7000 է հաշվել նաև Դրոն [8, 1]:
Այսօր՝ այդ իրադարձություններից մեկ դար անց, պարզել թուրքական
ոճրագործության իրական մասշտաբներն անհնար է: Բայց և վերոբերյալը հաշվի առնելով՝ անթույլատրելի է համաձայնվել անցած հարյուրամյակի ընթացքում հայ պատմագրության մեջ ընդունված այն տեսակետի հետ, թե այդ եղեռնագործությանը զոհ է գնացել ընդամենը 7000 մարդ:
Ամփոփելով 1918թ. Ղարաքիլիսայի դեպքերի լուսաբանման համառոտ
քննությունը՝ նշենք հետևյալը. օսմանյան տիրապետությունը ծանր հարված
հասցրեց շրջանի ազգաբնակչության էթնիկ պատկերին՝ 28 հայկական գյուղերից 9-ում կազմակերպվեց խաղաղ ազգաբնակչության զանգվածային ջարդ,
Ղարաքիլիսային հարակից անտառներում կոտորվեցին հազարավոր
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Հայրապետյան Արմեն
արևմտահայեր, կարսեցիներ, շիրակցիներ ու ալեքսանդրապոլցիներ, ահռելի
մասշտաբներ ընդունեցին կանանց առևանգման, բռնաբարության ու բռնի մահմեդականացման դեպքերը: Սակայն հասցված մարդկային վնասների հաշվառման գործընթացում ՀՀ իշխանությունների կողմից թույլ տրված թերացումների
հետևանքով այսօր՝ այդ իրադարձություններից մեկ դար անց, պարզել թուրքական ոճրագործության ստույգ մասշտաբներն անհնար է:
Գրականություն
1. Ավետիսյան Հ., Հայոց ազգային միության հաղթանակը 1918 թվականի
մայիս, Եր., 1998:
2. Էլչիբեկյան Հ., Ղարաքիլիսայի ճակատամարտը, «Տեղեկագիր հասարակական գիտությունների», Եր., 1947, N 8:
3. Իրազեկ Յ., Մօտիկ անցեալից, պատմական դեպքեր և ապրումներ, 19171922, Պէյրութ, 1956:
4. Խանզադյան Խ., Հուշեր և տպավորություններ 1919թ., ծանոթագրությունները և առաջաբանն ըստ Մ. Սանթոսյանի, Եր., 1998:
5. Խատիսեան Ալ., Հայաստանի հանրապետութեան ծագումն ու զարգացումը, Պէյրութ, 1968:
6. Հայաստանի ազգային արխիվ (այսուհետև՝ ՀԱԱ) ՀԱԱ ֆոնդ 114, ցուցակ 2,
գործ 33:
7. ՀԱԱ, ֆոնդ 121, ցուցակ 2, գործ 79, թ. 15:
8. ՀԱԱ, ֆոնդ 198, ցուցակ 1, գործ 16, թ. 1:
9. ՀԱԱ, ֆոնդ 202, ցուցակ 1, գործ 1271:
10. ՀԱԱ, ֆոնդ 203, ցուցակ 1, գործ 4:
11. ՀԱԱ, ֆոնդ 227, ցուցակ 1, գործ 4:
12. ՀԱԱ, ֆոնդ 240, ցուցակ 1, գործ 240:
13. Ղազարեան Մ., Դեպքերը Ղարաքիլիսայի շրջանում. տպավորություններ,
«Մշակ», Թիֆլիս, 1918, N 102, 2 յունիսի:
14. Ղարաքիլիսէի յանձնումը, «Մշակ», Թիֆլիս, 1918, N 20, 18 հոկտեմբերի:
15. Ղարաքիլիսայի 1918թ. հերոսամարտը, Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, կազմ.՝ Ա. Մարության, Վ. Դալլաքյան, Եր., 2008:
16. Սարդարապատ, Բաշ-Ապարան, Ղարաքիլիսա, 1918 թ. մայիսյան հերոսամարտերը, Եր., 1998:
17. Копия доклада, представленного американской делегацией, возглавляемой
генералом Харбордом, относительно боевых действий 15-ого Кавказского
армейского корпуса в 1918 г., Эрзерум, 1919.

– 261 –

Օսմանյան ցեղասպանական քաղաքականության….
ПРОДОЛЖЕНИЕ ОСМАНСКОЙ ГЕНОЦИДНОЙ ПОЛИТИКИ
В КАРАКЛИССКОМ РАЙОНЕ В МАЕ-ОКТЯБРЕ 1918Г.

Айрапетян Армен

Резюме

Ключевые слова: Большой Караклис, Кишляк, Александрополь, бойня,
мусульманин, Джемал Джавид бей, геноцид, эпидемия

К концу мая оккупировавшие район Большого Караклиса турецкие
регулярные войска с помощью местных мусульман осуществили политику физического уничтожения восточных армян. В 17-и армянских деревнях района было
организовано убийство мирных жителей, а в 9-и деревнях убийство носило
массовый характер.
Тысячи западных армян, беженцев из Карса, Ширака и Александрополя
были убиты турецкими войсками в близлежащих лесах Караклиса. В месяцы
османского правления огромные масштабы приняли случаи похищения,
изнасилования и принудительной исламизации женщин.
К сожалению из-за недостатков, допущенных комиссиями, которые для
выяснения масштабов османской геноцидной политики были направлены в
регион, сегодня через сто лет после этих собитий, невозможно выявить реальные
масштабы турецкого преступления.

CONTINUATION OF THE OTTOMAN GENOCIDE POLICY
IN GHARAKILISA REGION IN MAY-OCTOBER OF 1918

Hayrapetyan Armen

Summary

Key words: Great Gharakilisa, Ghislagh, Alexandrapol, massacre, muslims, Jemal
Javid Bey, genocide, epidemic

After the occupation of Great Gharakilisa Region at the end of May, 1918, the
Turkish regular troops executed the policy of the physical extermination of Eastern
Armenians with the help of local Muslims. Slaughters of peaceful population were
organized in 17 Armenian villages, in another 9 those slaughters were of massive
nature. In the woods adjacent to Gharaklisa thousands of people from Alexandrapol,
Shirak Region, Kars, as well as Western Armenians were murdered by the Turkish
regular troops. During the Ottoman occupation the cases of women kidnapping, rape
and violent islamisation took tremendous scales. Unfortunately, because of the
shortcomings and flaws permitted by the commissions directed to the abovementioned regions to clarify the scales and consequences of the Ottoman genocidal
policy, today, after a century of those events , it is impossible to determine the exact
scale of the Turkish criminal policy.
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Ղազարյան Գայանե

ՀԱՅՐԵՆԱԴԱՐՁ ԱՐՎԵՍՏԱԳԵՏՆԵՐԻ ԱՌՕՐՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՀԵՏՊԱՏԵՐԱԶՄՅԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ
(ՆԿԱՐԻՉՆԵՐ Հ. ԵՎ Ա. ԿԱԼԵՆՑՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)
Ղազարյան Գայանե
Հանգուցային բառեր՝ սփյուռքահայություն, սոցիալ-տնտեսական վիճակ,
հայրենիք, նոր կյանք, բնակարանաշինություն, Նկարիչների միություն,
խորհրդային քարոզչություն

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում Խորհրդային Միության
տարած հաղթանակը մեծապես բարձրացրեց պետության հեղինակությունը՝
որպես համաշխարհային աղետի՝ ֆաշիզմի դեմ հաղթանակած երկիր:
Պետության առաջնորդ Ի. Ստալինի հեղինակությունը մեծապես բարձրացել էր:
Այդ մեծ ոգևորության ազդեցության տակ էլ Խորհրդային Հայաստանը
ձեռնամուխ եղավ աշխարհով մեկ սփռված հայությանը տուն վերադարձնելու
գործին: Սփյուռքահայության համար դա մեծագույն ուրախություն էր, քանի որ
վերջապես հնարավորություն էին ստացել հայրենիք վերադառնալ: Բացի այդ,
պատերազմից հետո բազմաթիվ երկրներ ընկել էին սուր տնտեսական
ճգնաժամի մեջ, ուստի սփյուռքահայերը ևս հայտնվել էին սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակում:
Հայրենադարձությունը թույլատրվեց Խորհրդային Միության կառավարության (ժողկոմխորհի) նախագահ Ստալինի 1945 թ. նոյեմբերի 21-ի որոշումով,
որում ասվում էր «Ուշադրության առնելով արտասահմանում ապրող հայերի
հայրենիք վերադառնալու թույլտվության մասին դիմումները և ՀՍՍՀ ղեկավար
մարմինների միջնորդությունը, թույլատրել ՀՍՍՀ Ժողկոմխորհին կազմակերպել արտասահմանյան երկրներում ապրող հայերի վերադարձը, որոնք այդ
մասին ցանկություն են հայտնել» [4, 22]: Նախապես հռչակվում էր, թե
Խորհրդային Հայաստանը պատրաստ է ընդունել 400 հազար մարդու (հայտարարվում էին 600, 800 հազար թվերը) [2, 84]: Սակայն իրականում Խորհրդային
Հայաստանը տվյալ ժամանակաշրջանում ի վիճակի չէր ընդունելու նման քանակությամբ մարդկանց:
1946-1948 թթ. սկսված այդ «Մեծ հայրենադարձության» արդյունքում, աշխարհի շուրջ 15 երկրներից (Իրանից, Սիրիայից, Լիբանանից, Հունաստանից
Բուլղարիայից, Ռումինիայից և այլն) մոտ 90.000 մարդ ներգաղթեց
Խորհրդային Հայաստան [2, 118-124]: Հայրենադարձներին ընդունելու նպատակով վերաբացվեցին Բաթումի (հյուսիսային դարպաս) և Ջուլֆայի (հարավային դարպաս) կայարանները: Ջուլֆայի կայարան գալիս էին հիմնականում
Իրաքի և Իրանի հայերը [2, 134], որտեղից եղավ ներգաղթի ամենամեծ հոսքը:
Ներգաղթը ունեցավ այսպես կոչված նախապատրաստական շրջան, որի
ընթացքում մեծ դերակատարություն ունեցավ խորհրդային քարոզչությունը:
Լրագրային քարոզչությունից, ուղերձներից զատ, համայնքներ էին գործուղ– 263 –
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վում հատուկ գործիչներ, ովքեր պատմում էին Խորհրդային Հայաստանի մասին՝ ներկայացնելով այն որպես «դրախտ բաց երկնքի տակ»: 1946 թ. 6 տարեկանում Իրանից Հայաստան ներգաղթած Վահան Քամալյանը հետագայում պատմում է. «սովետից մարդիկ էին գալիս ու պատմում Հայաստանի մասին: Ասում
էին, որ էնտեղ պետք չի աշխատել, ամեն ինչ կա, գործը թափած է,– ու ծիծաղելով ավելացնում,– մեղր ու կարագ է հոսում, հավերը պատերի տակ ոսկե
ձվեր են ածում» [1, 11.01.2019]: Նմանատիպ հուշերը շատ շատ են [2, 103-112],
որոնք հաստատում են, որ հայրենադարձները Հայրենիքը շենացնելու, նրան
օգտակար լինելու ձգտումից բացի, ավելի լավ ու բարեկեցիկ ապագայի հույս
ունեին:
Հայրենադարձների այդ մեծ հոսքը Խորհրդային Հայաստանը բերեց նաև
արվեստագետների մի մեծ խմբի, որոնց թվում էին նկարիչներ Հարություն և
Արմինե Կալենցները (Բեյրութ), Հովհաննես Ասատրյանը (Սիրիա, Հալեպ), Տիրան
Սութչյան (Ֆրանսիա), Մարո Մարգարյանը (Պարսկաստան), Հովհաննես
Զոմյանը (Բեյրութ), Հրանտ Վառարանյանը (Եթովպիա), Բարթող Վարդանյանը
(Ռումինիա), քանդակագործներ Գևորգ Գանտահարյանը, Արամիկ Ղարիբյանը
(Ռումինիա), Գրիգոր Ահարոնյանը (Բուլղարիա) և ուրիշներ [9, ապրիլի 29]:
Նկարչուհի Արմինե Կալենցը, ամուսնուն՝ Հարություն Կալենցին նվիրված իր
հուշերում, ներկայացնելով իրենց հայրենադարձության մանրամասները, վեր է
հանում հայրենադարձ արվեստագետների ողջ ողբերգությունը:
Պատերազմից հետո, ինչպես շատ-շատերը, նրանք նույնպես Խորհրդային
Միությունը ընկալում էին որպես վերափոխված աշխարհ, որտեղ կա
փրկություն և ճշմարտություն: Հայրենիքը դիտվում էր նաև իրենց մեծ
երազանքների կատարման միակ վայր: Այդ մասին Արմինե Կալենցը գրում է.
«Երկաթե վարագույրի ետևում, ինչ էլ լինի քո հայրենիքն է: Ես այնտեղ գնացի
փնտրելու արդարություն, նա (Հարություն Կալենցը) գտնելու գնաց հայրենիքը՝
Հայաստանը, օտար լինելու զգացմունքից ազատվելու միակ վայրը, նրա
համար ի սպաս դնելու իր բոլոր չօգտագործված ուժերը [3, 60]»: Հետո սկսվեց
հիասթափությունների շղթան, որը նրանց, ինչպես և շատ այլ հայրենադարձ
արվեստագետների, ուղեկցեց մինչև իրենց կյանքի ավարտը: Այդ մասին
դիպուկ նշում է 1946 թ. Իրանից Հայաստան ներգաղթած գրող, դրամատուրգ
Հայկ Վարդանյանը. «Հայաստան ոտք դնելուց անմիջապես հետո, բոլորիս հետ
կատարվեց նույնը. դեռ չվերագտած, մենք կորցրեցինք մեր հայրենիքը» [6, 74]:
Այնուամենայնիվ, սկսվեց կյանքի մի փուլ, որի ժամանակ ազատամիտ և
անկաշկանդ արվեստագետները փորձում էին ընկալել և ընդունել ապրելակերպի յուրահատուկ նորմեր սահմանած և «արտասահմանյան մտածելակերպից»
[7, 64] ամբողջովին տարբեր խորհրդային իրականությունը:
Հայրենադարձության առաջին տարիները ամենաբարդն էին արվեստագետների համար: Նրանց հատկացվեց Արաբկիրի «Բլուր» կոչվող տարածքը`
մի չոր և քարքարոտ վայր, որտեղ պետք է կառուցեին իրենց տները: Նրանցից
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Ղազարյան Գայանե
մի քանիսը, սակայն, լուծեցին բնակարանի խնդիրը՝ ամուսնանալով տեղացիների հետ [3, 67]: Բնակարանաշինությունը բավական դանդաղ էր ընթանում,
չկային շինարարական նյութեր, իսկ տեղացիները մեծ գումարներ էին պահանջում նրանցից: Որոշ տեղացիների ընկալմամբ՝ հայրենիք վերադարձածներն
իրենց հետ բերել էին շատ գումարներ, ուստի նրանցից կարելի է որքան
հնարավոր է շորթել: Հայրենադարձները սովոր չէին նման վերաբերմունքի,
նրանց համար բոլորը քույրեր և եղբայրներ էին [3, 65]: Շորթում էին նաև
տեղացի աղջիկները, որոնք, իբրև թե «արվեստ սովորելու նպատակով», կպչում
էին հայրենադարձ արվեստագետներին և նրանց հաշվին զվարճանում: Իսկ
տեղացի տղաների համար թիրախ էին դառնում հայրենադարձ աղջիկները,
ովքեր տղաների համար դառնում էին «գրազի առարկա» [3, 75, 82]: Բայց սա
դեռ սկիզբն էր: Նրանց դեռ սպասում էր նոր բարքերին և սովորույթներին
ծանոթանալու բարդ և դժվարին ուղին:
Խորհրդային Հայաստանը հայրենադարձների համար բնակարանային
պայմաններ ապահովելուց զատ, սկսեց կազմակերպել նաև քաղաքական
ուսուցման դասընթացներ: Ազատ մտածող, փխրուն և զգայուն հոգի ունեցող
նկարիչների համար քաղաքականությունը խորթ երևույթ էր: Հատկապես
Հարություն Կալենցի նման մի անձնավորության, որ իր մանկությունն ու
պատանեկությունն անց էր կացրել մանկատանը, ոչ մի հիմնավոր կրթություն
չէր ստացել ու, բնականաբար, հեռու էր քաղաքականությունից: Հետևաբար դա
իր համար մեծագույն տանջանք էր, որին գումարվում էր նաև դասընթացների
արևելահայերեն անցկացումը: Նրա չիմացությունն անգամ այն աստիճանի էր
հասնում, որ քննության ժամանակ Խորհրդային Միության վրա հարձակվող
տերությանն անվանում է Դեմոկրատական Գերմանիա, որ մեծ աղմուկ է բարձրացնում [3, 71-72]: Չնայած այս ամենին, արվեստագետը գտնվում էր խիստ
հսկողության տակ: Նրան չէին սիրում նաև Հայաստանի նկարիչների միությունում, որի նախագահը գեղանկարիչ Մարտիրոս Սարյանն էր: Քանդակագործ,
ֆոտոնկարիչ Վաչիկ Խաչատուրյանն իր հուշերում ներկայացնելով Մ. Սարյանի
և Հ. Կալենցի փոխհարաբերությունները, գրում է. «Կալենցը հիանում էր
Սարյանի արվեստով, բարձր գնահատում նրան որպես դպրոցի հիմնադիր,
բայց որպես մարդու՝ չէր սիրում» [6, 70]: Բանն այն է, որ այդ տարիներին
ընդունված էր տոներին՝ նոյեմբերի 7, մայիսի 1, նկարել ղեկավարության անդամների դիմանկարները, որոնք փակցվում էին քաղաքի տարբեր մասերում:
Արվեստագետները դա անվանում էին «խալտուրա»: Այն նկարիչները, ովքեր
համաձայնվում էին «խալտուրա» անել, որոշ չափով կարողանում էին ապահովել իրենց և ընդունելի էին Միության կողմից: Իսկ Հարություն Կալենցը կտրականապես դեմ էր «խալտուրային» [6, 16]: Նրան նույնիսկ սկսեցին անվանել
ֆորմալիստ, արտասահմանյան արվեստի ներկայացուցիչ, որը Խորհրդային
Հայաստանի նկարիչների համար կարծես թե վիրավորանք լիներ: Բնականաբար, այն տարիներին, երբ արվեստագետներին ամեն պահ սպառնում էր ձեր– 265 –

Հայրենադարձ արվեստագետների առօրյան Խորհրդային Հայաստանում….
բակալվելու վտանգը, Կալենցին ոչ ոք չէր ընդունում: Դա մի ժամանակաշրջան
էր, երբ նոր հասկացություններ ընդունելը, մարսելը, մշակելն ու դրանք ինքնատիպ ներկայացնելն արգելված էր: Արվեստը, ինչպես մյուս բնագավառները,
կոչված էր ծառայելու մարքսիզմ-լենինիզմի գաղափարախոսությանը: Նույնիսկ
իրավիճակը հասավ նրան, որ Կալենցին արգելեցին ցուցահանդեսների մասնակցել: Միակ մարդիկ, ովքեր համարձակվում էին շփվել նրա հետ, քանդակագործներ Արտո Չաքմաքչյանը և Երվանդ Քոչարն էին [6, 26]: Նկարչին անընդհատ սպառնում էր ձերբակալվելու վտանգը: Նույնիսկ հարևանները վախենալով, որ կարող են որակվել որպես նկարչին մատնողներ, ձևացնում էին որ չէին
ճանաչում նրան [6, 26]: Իրավիճակը կարողանում էր փրկել միայն նկարչի
կինը՝ Արմինեն, որ իր ելույթներում, գովաբանելով խորհրդային կառավարությանը և Ստալինին, փորձում էր մեղմել վերաբերմունքը Հ. Կալենցի նկատմամբ [8, ապրիլի 26]: Սակայն շատ շուտով քննադատությունների կենտրոնում է
հայտնվում նաև Արմինե Կալենցը, որ իր «հայրենի հողում ստեղծագործության
համար» որակվում էր որպես «բուրժուական գեղանկարիչ» [10, մայիսի 11]: Այս
հոդվածը Արմինեի կյանքում ծանր հետևանք ունեցավ: Նրան արգելեցին
մասնակցել Միության ցուցահանդեսներին, զրկեցին պետական պատվերներից,
որը ապրուստի միակ միջոցն էր մնացել: Այդպիսի արվեստագետները հավասարեցվում էին «պորտաբույծներին»: «Դա մի ժամանակաշրջան էր, երբ չէին
կարողանում բավարարել մեր տարրական պահանջները»,– գրում է նա [3, 122]:
Այս ամենով հանդերձ՝ Կալենցներն իրենց հետ բերեցին կենցաղավարման
յուրահատուկ կանոններ, բոհեմական շունչ: Նրանց մտերիմ բարեկամ Ռիտա
Շաքարյանը, նկարագրելով նկարիչների տանն անցկացրած երեկոները, գրում
է. «Կալենցները սիրում էին հյուրասիրությունը վերածել յուրահատուկ ծիսակարգի: Նրանց տանը պատրաստում էին Արևելյան համեղ քաղցրավենիքներ և
ճաշեր, որոնց բույրը խենթացնող էր: Նրանք սուրճի մեջ ավելացնում էին պաղպաղակ, որը մեզ համար նորություն էր: Մենք՝ տեղացիներս, սովոր չէինք սև
սուրճ խմելու: Այդ սովորույթը իրենց հետ բերեցին հայրենադարձները» [6, 36]:
Նման փորձությունների միջով անցան նաև հայրենադարձ մյուս նկարիչները: Ռումինիայից եկած նկարիչ Արամիկ Ղարիբյանը մինչև իր կյանքի վերջն
ապրեց անտեսված: Նկարչության ակադեմիական մոտեցման և որոշակի թեմատիկայի պայմաններում, նկարչի եվրոպական շնչով սև և մոխրագույն
նկարները չէին կարող ընդունվել Միության կողմից: Ղարիբյանն ապրում էր
ծայրահեղ աղքատության մեջ՝ օգնություն ստանալով հայրենադարձ նկարիչներից: Նման անտեսված նկարիչների մոտ աստիճանաբար ձևավորվում էր
«ուրիշից մի բան պոկելու» հոգեբանությունը, որը պահպանվեց անգամ 1960ական թվականներին, երբ իրավիճակը համեմատաբար բարվոք էր [3, 99]:
Եղան նկարիչներ, որ արժանացան ավելի դառը ճակատագրի: Նրանցից
Տիրան Սութջյանը, ով գաղթել էր Ֆրանսիայից, Հայաստան ոտք դնելուց մի
քանի օր անց համակվեց հետապնդման վախով և խելագարվեց: Չկայացավ
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անգամ նրա անհատական ցուցահանդեսը, որը պատճառաբանվում էր նրա
ազատ ֆրանսիական մտածելակերպով [3, 100-101]: Նմանատիպ ճակատագրի
արժանացավ նաև կրկին Ֆրանսիայից հայրենադարձված Պետրոս Կոնտրաջյանը: Նկարիչը, այնտեղ թողնելով ամեն ինչ, եկել էր Հայաստան. «1947-ին
սոցիալիզմի սիրոյն համար ես հրաժարուեցա իմ թանկագին հարազատներից
և մէն-մենակ ներգաղթեցի Հայաաստան»,– գրում է նա [5]: Հայրենադարձության սկզբնական շրջանում ապրելով Լենինականում, ապա Երևանում՝
Պ. Կոնտրաջյանը նկարել է գեղեցիկ բնանկարներ, որոնք նոր գույներով են
ներկայացնում Հայաստանը: Նա նույնպես խելագարվեց և կասկածելի պայմաններում հիվանդանոցի պատուհանից իրեն դուրս նետեց [5]: Ժամանակներն էին այդպիսին:
Հայրենադարձ նկարիչների մեծամասնությունը մինչև իրենց կյանքի վերջը
չընկալվեցին «սովետի նկարիչներ», մնացին անտեսված: Խորհրդային Հայաստան ոտք դնելուց անմիջապես հետո նրանց մոտ կարծես թե ձևավորվեց շրջապատից պաշտպանվելու բնազդ, առանձնացվելու. նրանց ընդունում էին որպես
օտարներ, որոնք ձևակերպված յուրաքանչյուր սխալ նախադասության համար
կարող էին իրենց կյանքով վճարել:
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ ИСКУССТВОВЕДОВ-РЕПАТРИАНТОВ В
СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
(ПО ПРИМЕРУ ХУДОЖНИКОВ А. И А. КАЛЕНЦ)

Казарян Гаяне
Резюме

Ключевые слова: армянская диаспора, социально-экономическая ситуация,
родина, новая жизнь, жилищное строительство, Союз художников, советская
пропаганда
Победу Советского Союза во Второй мировой войне с радостью приняли
армяне, живущие в разных уголках мира. Репатриация армян была разрешена в
1945 году по решению лидера Советского Союза Сталина. В 1946-1948 гг. в
результате крупной репатриации 90 000 человек из 15 стран иммигрировали в
Армению.
В статье представлены проявления повседневной жизни известных армянских искусствоведов, репатриированных в 1946-1948 годах. Они иммигрировали
из Ирана, Сирии, Ливана, Греции и Болгарии.
Для армянской диаспоры это была большая радость, потому что у них была
возможность вернуться на родину. Они вернулись на родину с надеждой на
новую, лучшую жизнь. Но сразу после того, как оказались на родине, они
столкнулись с советской действительностью. Им было суждено приспособиться
к новой жизни, воспринимать новые идеи, переносить горечь новой среды и
бороться за избавление от ярлыка «чужого».
Художники не могли свободно мыслить. Один из этих художников был
Арутюн Каленц, которому посвещена большая часть статьи. Арутюн и другие
репатриированные художники были игнорированы правительством.
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THE EVERYDAY LIFE OF REPATRIATED ARTISTS IN SOVIET ARMENIA
DURING THE FIRST YEARS OF POST-WAR PERIOD
(THE EXAMPLE OF PAINTERS H. AND A. KALENTS)

Ghazaryan Gayane
Summary

Key words: Armenian Diaspora, social-economic status, motherland, new life,
communal construction, The Union of painters, Soviet propaganda
Victory of the Soviet Union during the Second World War was admitted with
great joy by the Armenians from all over the world. Repatriation of Armenians was
permitted in 1945 by the leader of Soviet Union Stalin. In 1946-1948 during the great
repatriation 90.000 Armenians immigrated to Armenia from 15 countries. In this
article the lives of famous immigrated Armenian artists is introduced. They
immigrated from Iran, Syria, Greece and Bulgary. It was a great happiness for the
Armenians living in the Diaspora, because they had an opportunity to come back to
their motherland. But after they had come, they faced the Soviet reality. They had to
overcome and live new life, understand new ideas and values, think and create in new
atmosphere. They also had to struggle to get rid of the name “the foreigner”.
The painters couldn't think freely. One of those painters was Harutyun Kalents
and part of the article is dedicated to him. Harutyun and the other painters were
ignored by the Soviet government.
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ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԽՆԴԻՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
(1918Թ. ՀՈՒՆԻՍ–1919Թ. ՀՈՒՆՎԱՐ)
Ղուլյան Յուրիկ
Հանգուցային բառեր՝ պարեն, հաց, շուկա, Վրաստան, Ադրբեջան,
կառավարություն, պառլամենտ

Նորաստեղծ Հայաստանի Հանրապետության առջև ծառացած և շուտափույթ լուծում պահանջող խնդիրներից մեկը պարենի խնդիրն էր: Տևական պատերազմը, բազում դժվարություններից բացի, հայ ժողովրդին կանգնեցրել էր
նաև պարենային, մասնավորապես հացի սուր ճգնաժամի առջև: Ամենուր
տիրում էր սովը, մոլեգնում էր տարափոխիկ հիվանդությունների համաճարակը, բնակչությունը բառի բուն իմաստով կոտորվում էր: Գյուղում արևմտահայ
գաղթականների առկայությունն ավելի ցայտուն էր դարձնում չքավորության
պատկերը: Գյուղացիների համար այլընտրանք, քան անասունները՝ գլխավորապես լծկան, սննդի միջոց դարձնելը, չկար: 1918 թ. հունիս-հոկտեմբեր ամիսներին, երբ երկրամասը զինագրավված էր թուրքերի կողմից, հաղորդակցությունը արտաքին աշխարհի հետ կտրված էր: Հայաստանի Հանրապետությունը
շրջապատված էր թուրքական զորքերով: Միակ երկաթուղագիծը նույնպես
նրանց վերահսկողության տակ էր: Դադարել էր ապրանքների ներմուծումը:
Կտրված էին կապերը Ռուսաստանի, Պարսկաստանի, Եվրոպայի հետ: Իրավունք չկար ապրանք արտահանելու հարևան երկրներ` Վրաստան, Ադրբեջան
և Թուրքիա: Նշված պատճառներով առաջին անհրաժեշտության ապրանքների
սուր պակասություն կար [16, 25]:
Մինչև Թիֆլիսից ՀՀ իշխանությունների ժամանումը Երևան՝ մեծ ծանրաբեռնվածությամբ էր աշխատում Թիֆլիսի Հայոց Կենտրոնական Ազգային խորհուրդը: Փորձելով պարեն հայթայթել Հայաստանի ծով կարիքների ու պահանջների համար՝ Ազգային խորհուրդը ուղիներ էր փնտրում ինչպես Վրաստանից,
այնպես էլ Ադրբեջանից պարեն գնելու համար: Ճանապարհները դեպի հյուսիս
փակված էին, պարենի կատարյալ բացակայություն էր: Վրաց կառավարության
անբարյացակամ վերաբերմունքը դեպի հայերն ու նրանց մուտքը Վրաստան
ստեղծել էին անտանելի դրություն: «Խորհուրդս ճիգեր է անում պարեն գտնել
հարևան երկրներից: Միջոցներ են ձեռք առնված տեղումս գնելու ալյուր, շաքար: Դիմած ենք նաև Ադրբեջանի կառավարությանը, որ հնարավորություն տա
պարենի գնումներ անելու իրենց երկրում»,– ասվում էր Թիֆլիսի Հայոց Ազգային խորհրդի՝ Երևանի Ազգային խորհրդին ուղարկած 1918 թ. հուլիսի 9-ի
գրության մեջ [10, 126]:
Հարցի կարևորությամբ պայմանավորված՝ պարենային խնդիրը տեղ գտավ
նաև ՀՀ անդրանիկ կառավարության հայտարարության մեջ, որը վարչապետ
Հ. Քաջազնունին օգոստոսի 3-ին ներկայացրեց Հայաստանի խորհրդի երկրորդ
նիստում: Հանրապետության ներքին կյանքում ի թիվս այլ հարցերի կառավա– 270 –

Ղուլյան Յուրիկ
րությունը նախատեսում էր եռանդուն միջոցների դիմել կարելվույն չափ մեղմացնելու պարենավորման տագնապը [14, 196]:
1918 թ. հունիս-հոկտեմբեր ամիսները որքան էլ ՀՀ-ի համար աննպաստ
էին, այդուհանդերձ ՀՀ կառավարությունը ցանկացած հարթակ օգտագործում
էր ոչ միայն իր սահմանների ընդլայնման խնդիրները բարձրացնելու, այլև երկրի պարենային վիճակը մեղմելու համար: Նման հարթակ էր Կ. Պոլսում Քառյակ միության պետությունների մասնակցությամբ նախատեսվող կոնֆերանսի
հրավիրումը, որին մասնակցելու էին հրավիրվել նաև Անդրկովկասյան հանրապետությունները: Հայկական պատվիրակությունը սեպտեմբերի 21-ին
Էնվեր փաշայի հետ հանդիպման ընթացքում ի թիվս այլ հարցերի խնդրեց
աջակցել Հայաստանին, որպեսզի Ադրբեջանը բավարարեր բնակչության վիճակը թեթևացնելու համար մեկ ու կես միլիոն փութ ալյուր բաց թողնելու հարցով Հայաստանի դիմումը [17, 62]:
Խնդրի լուծման համար անգամ օգտագործվում էին ՀՀ պետական այրերի՝
թուրք ղեկավար գործիչների հետ ունեցած անձնական կապերը: Այսպես, 1918 թ.
օգոստոսի վերջին Խալիլ փաշայի Երևան կատարած այցելության ընթացքում
Արամ Մանուկյանը, ներկայացնելով երկրում ստեղծված ծանր վիճակը, փաշային խնդրեց Հայաստանին մի քանի հազար փութ հացամթերք վաճառել: Խալիլը
խոստացավ, բայց այդ խոստումը կատարեց միայն հոկտեմբերին՝ իր երկրորդ
այցելության ժամանակ, երբ Թուրքիայի պարտությունն առաջին աշխարհամարտում օրերի հարց էր: Նրա կարգադրությամբ Ղամարլուի զինվորական
պահեստներից Հայաստանին վաճառվեց 12 000 փութ հացահատիկ: Դա այն
հացամթերքների մի մասն էր, որ թուրքերը հավաքել էին Արարատյան դաշտավայրի զինագրաված շրջաններից [4, 118]:
Պարենի հարցը մշտապես գտնվում էր Հայաստանի խորհրդի աշխատանքային օրակարգում: Խորհրդում գործում էր պարենավորման հանձնաժողով,
որը պարբերաբար խորհրդին իրազեկում էր երկրում տիրող պարենային դրության մասին: Հարցի վերաբերյալ տրվում էին մեկնաբանություններ, բացատրություններ, արվում առաջարկներ ու հայտարարություններ: Պատգամավորների մեծ մասն այն համոզմունքին էր, որ միայն ներքին ռեսուրսների մոբիլիզացմամբ հնարավոր չէ երկիրը փրկել սովից, այլ պետք է աշխատել ճանապարհները բանալ և Ռուսաստանից ու այլ երկրներից հաց ներմուծել: 1918 թ.
օգոստոսի 30-ի պառլամենտի նիստում պարենավորման հանձնաժողովի
շաբաթական զեկուցման ընթացքում պատգամավոր Ս. Տեր-Մարտիրոսյանն
առաջարկում է հացի մենավաճառը վերացնել և թույլ տալ ազատ առևտուր [3]:
Հայաստանից դուրս պարենային ու այլ տիպի մթերքների ու ապրանքների
ձեռք բերման գործի կազմակերպումը մշտապես իր ուշադրության կենտրոնում
պահելով՝ կառավարությունը հանդես էր գալիս հանրապետության կարիքների
համար արտասահմանից ապրանքների գնման գործողությունների վրա
հսկողություն իրականացնելու օգտին: Հարցը քննարկման առարկա դարձավ
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Պարենային խնդիրը հայաստանի հանրապետությունում….
նաև կառավարության հոկտեմբերի 17-ի նիստում: Հարցի վերաբերյալ կառավարությունը որոշեց, որ արտասահմանից մթերային ու այլ ապրանքների
գնումն իրականացնելու է պարենային բաժինը՝ հատուկ գործակալների միջոցով, իսկ մինչև համապետական հսկողության կազմակերպումը գնման գործողությունների վերահսկողությունը Վրաստանում, իսկ հնարավորության սահմաններում՝ նաև Ադրբեջանում դրվեց Թիֆլիսում գտնվող ՀՀ ֆինանսական
գործակալի վրա» [11, 40]:
Դրսից պարենային ու զանազան ապրանքների ձեռք բերման խնդրի իրականացման համար մեծ կարևորություն էր տրվում հարևան հանրապետությունների հետ կապերի ամրապնդմանն ու նոր շուկաների ձեռքբերմանը: Եթե
Վրաստանի Հանրապետության հետ դեռևս 1918 թ. ամռանից հաստատվել էին
դիվանագիտական հարաբերություններ, ապա Ադրբեջանի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները բացակայում էին: Ադրբեջանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու կարևորությամբ էր պայմանավորված, որ 1918 թ., հոկտեմբերի 11-ի կառավարության նիստում մինիստրնախագահը օրինագիծ ներկայացրեց Ադրբեջանի կառավարությանը կից դիվանագիտական ներկայացուցչություն հիմնելու մասին և խնդրեց հավանություն տալ [11, 37]:
Թուրքական զինագրավման պայմաններում արգելելով գաղթականության
վերադարձը իրենց նախկին բնակավայրերը՝ թուրքական հրամանատարությունը Հայաստանից դուրս էր հանում ոչ միայն հեռացող զորքի ռազմամթերքը,
պարենն ու կարասին, այլ նաև մթերքների ու ուտեստի ահագին պաշար: Դա
նկատի ուներ, երբ Հայաստանի ԱԳ նախարար Ալ. Խատիսյանը 1918 թ. նոյեմբերի 8-ին նամակով Վրաստանում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցիչ
Ա.Ջամալյանին հանձնարարեց ՀՀ ԱԳ նախարարի անունից թուրք հրամանատարության հարուցած խոչընդոտների կապակցությամբ անհրաժեշտ դիմումներ անել Համաձայնության պետություններին` Վաշինգտոն, Լոնդոն, Փարիզ,
Հռոմ [6, 59-60]: Թերևս նաև դա էր պատճառը, որ երկրամասից թուրքական
զորքերի հեռացման և Ղարաքիլիսայի ու շրջանի՝ Հայաստանին վերադարձնելու լուրերը ոգևորության հետ առաջ էին բերում նաև մտահոգություն, թե ինչով
են կերակրելու ՀՀ-ին անցած շրջանի բնակչությանը, քանի որ այն գտնվում էր
աննախանձելի պայմաններում և ծանր բեռ էր դառնալու պարենավորման
գործի վրա [12, 61]:
Երկրամասում նոր իրավիճակ ստեղծվեց, երբ առաջին աշխարհամարտում պարտված Թուրքիան իր զորքերը դուրս բերեց Անդրկովկասից: Շրջափակման մեջ գտնվող ՀՀ-ն հնարավորություն ստացավ կապվել արտաքին շուկաների հետ, առաջին հերթին՝ Վրաստանի ու Ադրբեջանի: Սակայն այստեղ էլ
առաջ էր գալիս հաղորդակցության խնդիրը, քանի որ Կովկասյան ճակատից
ռուսական զորքերի հետ քաշվելուց հետո ռուսական կառավարության հսկայական ժառանգությունից Հայաստանին աղքատիկ բաժին էր հասել, մինչդեռ
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նրա երկու հարևաններն իրենց էին վերցրել երկաթուղային շարժակազմերն ու
վագոնների մեծ մասը: Օրինակ` 10.000 վագոններից Հայաստանին բաժին էր
ընկել ընդամենը 400 վագոն [2, 111]: 1918 թվականի վերջերին Հայաստան ժամանած՝ Անդրկովկասում Ֆրանսիայի ներկայացուցիչ կապիտան Անտուան
Պուադեբարի նկարագրության համաձայն՝ թուրքական բանակի կողմից թալանված ու աշխարհից կտրված Հայաստանում կային ընդամենը 3 լոկոմոտիվ,
5 վագոն և ցիստերներ [15, 87]:
Հայաստանի կառավարությունը 1918 թվականի աշնանից բանակցությունների մեջ էր Ադրբեջանի հետ` առևտրական պայմանագրի ստորագրման
հարցի շուրջ [1]: Իսկ մինչ այդ Ադրբեջանում Հայաստանի համար գնումները
կատարվում էին Բաքվի Հայոց Ազգային խորհրդի օժանդակությամբ: Հայաստան էին ներկրվում այնտեղ գնված բրինձը, ձուկը, ալյուրը և այլ պարենային
ապրանքներ, դեղորայք, սարքավորումներ և այլն: Պարենը ձեռք էր բերվում
Անդրկովկասպյան տարածքում [7, 104]:
«Հաղորդակցության դժվարությունները,– 1918 թ. դեկտեմբերի 7-ին գրում է
Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության գործերի հավատարմատար
Արշակ Ջամալյանը,– Անդրկովկասի սահմաններում անօրինակ չափեր են
ընդունել. Բաքու գնալը մեզ համար սխրագործություն է համարվում. Գանձակ
գնալ նույնպես չենք կարող առանց մեր կյանքը ռիսկի ենթարկելու: Ղարաբաղից կտրված ենք գրեթե մի տարուց ի վեր, Թիֆլիս գնալ-գալը կարելի է 5-6
ձևականություն կատարելու պայմանով, սակայն 3-4 շաբաթը հազիվ մի գնացք
է գնում գալիս Թիֆլիս-Երևան: Հաղորդակցության այս դժվարությունները ուղղակի անհնարին կացություն են ստեղծում մեզ համար ոչ միայն տնտեսական
գործառույթների տեսակետից» [8, 13-14]:
Ա.Ջամալյանը Ստամբուլ՝ Թուրքիայում ՀՀ ժամանակավոր ներկայացուցիչ Ֆ.Թախթաջյանին 1918 թ. դեկտեմբերի 7-ին ուղարկած նամակ-հրահանգում, ի թիվս այլ խնդիրների, անդրադառնում է նաև հանրապետության տնտեսական դրությանը, պարենավորման վիճակը գնահատում սարսափելի: ՀՀ-ն
հաց չէր կարողանում ստանալ ո՛չ Վրաստանից և ո՛չ էլ մանավանդ Ադրբեջանից, ուր հացի հսկայական պաշարներ կային, որովհետև վրացիներն ու ադրբեջանցիները թույլ չէին տալիս գնումներ կատարել և արտահանել: Հաց չէին կարողանում ստանալ նաև Հյուսիսային Կովկասից կամ Ուկրաինայից, որտեղից
գնումներ կատարելու հնարավորություն կար: Պատճառը հաղորդակցության
դժվարություններն էին, ռուսական դրամ չէր ճարվում, իսկ Անդրկովկասյան
բոնաները այնտեղ չէին վերցնում, վրացիներն էլ տարանցիկի մեծ դժվարություններ էին ստեղծում: «Վերջին ժամանակներս նրանք ահագին ձգձգումներից հետո թույլ են տվել մեզ տրանզիտով Հայաստան տեղափոխելու մոտ
100.000 փութ ցորեն, սակայն դա մի կաթիլ է մեր կարիքների ծովի մեջ»,–
ասված էր նամակ-հրահանգում [5, 14]: Ա. Ջամալյանը Ֆ. Թախթաջյանին
հանձնարարում է, որ ստեղծված վիճակից ելնելով անհրաժեշտ է, հաշվի առնե– 273 –

Պարենային խնդիրը հայաստանի հանրապետությունում….
լով տեղի և ժամանակի հանգամանքները, դաշնակիցների առաջ կոնկրետ պահանջներ դնել, որպեսզի վերականգնեն հաղորդակցության միջոցներն ու հարթեն տրանզիտի դժվարությունները Անդրկովկասի առանձին մասերի միջև:
Պարենի պակասը նաև ազգային անվտանգության խնդիր էր, որն ուղղակիորեն ազդում էր բանակի մարտունակության ու պատրաստվածության վրա:
«Բանակի դրությունը մոտ է կործանման: Սոված, պատռոտված, չորս ամիս չլողացած, 50 տոկոսով տիֆից հյուծված, նրանք կիսակմախք են, վազում են ու
ընկնում: Ահա մեր բանակը»,- ասված էր Ալ. Խատիսյանի՝ Վրաստանում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցիչ Ա. Ջամալյանին հղած նամակում [5, 114]: Դա
այն դեպքում, երբ հայերի շուրջը կուշտ, զինված թաթարները, գերազանց իմանալով հայերի դրության մասին, մահվան էին դատապարտում այն թաթարներին, ովքեր հայերին գաղտնի հաց էին վաճառում:
Ալ. Խատիսյանը Ա. Ջամալյանին հանձնարարեց անգլիացիներին խնդրել,
որ ՀՀ-ին հաց ու հագուստ տան Թիֆլիսից, իսկ վրացիներին էլ խնդրել, որ անհապաղ վերադարձնեն հայկական կորպուսի գույքը: «Խնդրել գեն. Բրաֆին
շտապ այստեղ ուղարկել Հայաստան եկող բեռները` հացահատիկ, հաց, ապրանքներ Թիֆլիսից: Առանց այդ միջոցների ոչինչ անել հնարավոր չէ»,- ասվում
էր Ալ.Խատիսյանի նամակում [5, 114]:
Պարենային հարցի լուծման միջոցներից առաջինը ներքին շուկայի օգտագործումն էր: Սակայն լիազորների ոչ բարեխիղճ գործելակերպի պատճառով
այդ ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները ոչ միշտ էին արդյունք
տալիս: Պառլամենտի 1919 թ. հունվարի 25-ի նիստում ելույթ ունենալով՝
Ս. Վրացյանը մասնավորապես հայտարարեց, որ լիազորները կատարյալ զեղծարարներ են: «Ասում են, որ դրանք բավականին ցորեն են գնել, այնինչ մինչև
հիմա Երևան չեն տեղափոխել: Պարենավորման մի գործակալ 20 մեշոկ ցորեն՝
100 փութ է ուղարկում, մինչև պահեստ հասնելը ցորենը դառնում է 50 փութ և
ներկայացվում են նաև այլ չարաշահումներ» [9, 83-100]:
Ցորեն ստանալու երկրորդ աղբյուրը տեղի մահմեդականներն էին, որոնք,
սակայն, բավականին ցորեն ունենալով՝ հրաժարվում էին հայերին վաճառել:
Պատճառը հայերի ու մահմեդականների չկարգավորված հարաբերություններն էին:
Հացի ձեռք բերման երրորդ աղբյուրն արտասահմանն էր: Ընդհանուր կարծիքն այն էր, որ կառավարությունը պետք է շուտ ու անմիջապես պատգամավորություն ուղարկի Ամերիկա: Հարցի հետ կապված՝ պառլամենտի ՀՅԴ խմբակցությունն առաջարկեց խորհրդարանի նախագահին ուղարկել Թիֆլիս՝ դաշնակից զորքերի վերին հրամանատարության մոտ՝ արագացնելու համար Հայաստանին պարեն հասցնելու գործը, պարտավորություն դնել կառավարության
վրա անմիջապես ներկայացուցիչներ ուղարկել Ամերիկա և Հյուսիսային Կովկաս՝ Հայաստանին պարեն հատկացնելու գործը փութացնելու համար [12, 174]:
1918 թ. վերջերին վրա հասավ անխուսափելի սովը: Սովյալների թիվն
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անցնում էր կես միլիոն մարդուց: Սովամահ եղավ Սուրմալուի գավառի բնակչության կեսից ավելին: 1919 թվականի հունվարի դրությամբ երկրի պարենավորումը սոսկալի դրության մեջ էր: Կառավարության ջանքերը արդյունք չէին
տալիս: Ստեղծվել էր մի կացություն, որ և՛ քաղաքացիները, և՛ գյուղացիները
սոված էին: Աննկարագրելի վիճակում էին գաղթականները, որոնք ուղղակի
սովամահ էին լինում: Կառավարությունը համոզված էր, որ ներքին շուկաներից ցորեն չի կարելի ճարել: Միակ հույսը դրսից հաց ստանալու վրա էր:
Սակայն Շարուրից, Կարսից հնարավոր չեղավ դա ստանալ [12, 166]: Պետական շտեմարանները դատարկ էին: Երևան եկած դաշնակիցների պաշտոնյաները հուսադրում էին, որ շուտով պարենամթերքը կսկսի հասնել արտասահմանից [13, 136]:
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Պարենային խնդիրը հայաստանի հանրապետությունում….

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
(ИЮНЬ 1918Г.- ЯНВАРЬ 1919Г.)

Гулян Юрик
Резюме

Ключевые слова: продовольствие, хлеб, рынок, Грузия, Азербайджан,
правительство, парламент
Одной из важнейших проблем, ставших перед независимой Республикой
Армения, было решение продовольственного вопроса. Страна стояла перед
продовольственным кризисом, особенно острой была проблема с хлебом.
Правительство РА использовало любую площадку не только для того, чтобы
поднять проблему расширения своих границ, но и для смягчения продовольственной ситуации в стране. Для решения вопроса использовались даже личные
связи государственных мужей РА с руководящими деятелями Турции.
Вопрос о снабжении продовольствием всегда был на повестке дня при
работе парламента. В совете Армении действовала комиссия по снабжению
продовольствием, которая регулярно докладывала парламенту о продовольственном положении в стране. Организация закупок продовольствия и других видов
продуктов и товаров за пределами Армении находилась под пристальным
вниманием правительства. Для осуществления этого большая важность
придавалась укреплению связей с соседними республиками и приобретению
новых рынков. Находящаяся в блокаде РА получила возможность для связи с
внешними рынками, прежде всего с Грузией и Азербайджаном, только после
ухода из Закавказья турецких войск, побежденных в Первой мировой войне.
Одним из средств для решения продовольственного вопроса было
исползование внутренного рынка. Вторым ближайшим источником для
получения пшеницы были местные мусульмане, которые, имея достаточные
запасы пшеницы, отказывались продавать ее армянам. Причиной были
неурегулированные отношения между армянами и мусульманами.
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Ղուլյան Յուրիկ

THE FOOD PROBLEM IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
(JUNE 1918-JANUARY 1919)

Ghulyan Yurik
Summary

Key words: food, bread, market, Georgia, Azerbaijan, a government, a parliament
One of the most essential problems was the sollution of the food problem for the
newly independent Republic of Armenia. The country faced a serious food and
particularly bread crisis. The government of Armenia used every platform not only to
raise the problem of the expansion of its borders but also to mitigate the country’s
food situation. Even the personal relations between Armenian state officials and
Turkish leaders were used to solve the problem.
The food problem was always on the work agenda of the Parliament. There was a
food committee in the Armenian council which occasionally informed the Parliament
about the country’s food situation.
The organization process of gaining food and other sorts of products outside
Armenia were always in the spotlight of the government. The strengthening process
of the relationship between the neighbouring countries and gaining new markets
were of great importance.
After the Turkish troops defeated in World War I had left Transcaucasia, the
blockaded Republic of Armenia got a chance to contact with foreign markets, first of
all with Georgia and Azerbaijan.
One of the ways of solving the food problem was the use of the internal market.
The second nearest source of receiving corn were the Muslems, who inspite of having
a great amount of corn, refused to sell it to Armenians.
The reason was the unresolved relationship between Armenians and Muslems.
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Կ. Պոլսի «Բարեգործական ընկերություն հայոց» կազմակերպության….

Կ. ՊՈԼՍԻ «ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅՈՑ»
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՍՈՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
Մովսիսյան Ֆելիքս
Հանգուցային բառեր՝ Կ. Պոլիս, Թանզիմաթ, բարեփոխումներ, ընկերություններ, կազմակերպություններ, բարեգործություն, սահմանադրություն,
ազգային գործիչներ, մամուլ

19-րդ դարի կեսերին արևմտահայությունը լուրջ դերակատարում ուներ
Կ. Պոլսի տնտեսական, հասարակական, կրթական և մշակութային կյանքում:
Շուրջ 250 հազար հայեր 1 զբաղեցնում էին մայրաքաղաքի ծայրամասային 20
թաղամասերի կեսից ավելին 2: Հայ ամիրաներից ոմանք երկար տարիներ ժառանգաբար ղեկավարում էին Օսմանյան կայսրության զինագործարանները և
բանակի հանդերձավորումը, պետական ոսկերչանոցն ու դրամատունը, հատում էին ոսկյա և արծաթյա դրամները, գլխավորում էին արքունի ճարտարապետությունը, վարում էին արծաթի հանքերի վերատեսչությունը, իրականացնում թղթի արտադրության, մետաքսագործության և հարկահավաքման գործերը, կատարում բանկային գործարքներ, կառուցում գործարաններ: Կ. Պոլսի
ներքին առևտրի գերակշիռ մասը կենտրոնացած էր հայ վաճառականների ձեռքում, որոնց «եվրոպականացած» մասը սերտ կապեր ուներ ֆրանսիական,
անգլիական և իտալական շուկանների հետ 3: Կ. Պոլսի շուրջ 40 հազար հայ արհեստավորներն ու առևտրականները 4 ընդգրկված էին 100-ից ավելի էսնաֆությունների մեջ 5: Նրանք «զորաւոր կազմակերպութիւններ ունեին, եւ իրենց
արհեստապետովը եւ արհեստապետական ժողովներովը (լոնճա օտասը) կը
ներկայացնեին տեսակ մը ինքնագլուխ վարչութիւններ և մատակարարութիւններ» 6:
Պոլսահայության ձեռքբերումները մասամբ պայմանավորված էին սուլթան
Աբդուլ Մեջիդի 1839թ. նոյեմբերի 9-ին հռչակած Գյուլհաների Հաթթը-շերիֆ
հրովարտակով 7, որով Թուրքիայում սկիզբ դրվեց Թանզիմաթի դարաշրջանի 8:
1 Տե´ս Յ. Գ. Փալագաշեան, Տեղադրութիւն Կոստանդնուպոլսո և յուր շրջակայից, հատակագծից պատկերով Վոսփորի, Կ. Պոլիս, 1887, էջ 7:
2 Ընդարձակ օրացույց ազգային հիվանդանոցի, Կ. Պոլիս, 1902, էջ 198:
3 Տե´ս Հ. Գ. Մրմրեան, Թուրքահայոց հին վաճառականութիւնն եւ վաճառականք, Կ. Պոլիս,
1908, էջ 47, 53, Ստեփանյան Հ., Հայերի ներդրումն Օսմանյան կայսրությունում, Երևան, 2012:
4 «Արձագանք», Թիֆլիս, 1885, նոյեմբեր, թիվ 10, էջ 142-143:
5 Տե´ս Ընդարձակ օրացոյց ազգային հիվանդանոցին, Կ. Պոլիս, 1902, էջ 199:
6 Ա. Ալպօյաճեան, Ազգային սահմանադրութիւնը, իր ծագումը և կիրառութիւնը: «Ընդարձակ
օրացույց Ս. Փրկչեան հիւանդանոցի հայոց», Կ. Պոլիս, 1910, էջ 202-203:
7 «Արշալույս Արարատյան», Զմյուռնիա, 1841, 19 նոյեմբերի, թիվ 52:
8 Տե´ս Պէրպէրեան Ա., Պատմութիւն հայոց, Կ. Պոլիս, 1871, էջ 499, Миллер А. Ф. Краткая
история Турции. М., 1948, с. 68-69; Шабанов Ф. Государственный строй и правовая система Турции
в период Танзимата, Баку, 1967, с. 42-50.
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Մովսիսյան Ֆելիքս
Արևմտահայությունը խանդավառված էր Թանզիմաթի «հաւասարութեան,
արդարութեան և բարեկարգության փրկարար սկզբունքները» հաստատելու
խոստումներից, որոնք նրանց «վարչային և ընկերային բարենորոգման հզոր
մղում տուին» 9:
1840-ական թվականներին Եվրոպական համալսարաններում կրթություն
ստացած պոլսահայերը, առաջադիմության և քաղաքական բարեփոխումների
անհրաժեշտության գաղափարների ազդեցության տակ իրենց նվիրեցին ազգային միասնության, համերաշխության ու եղբայրական փոխօգնության գործին:
Այդ երիտասարդները ժողովրդին «հոգածութեան և զոհողութեան հոգի կը
ներշնչէին, և անոնց հովանաւորութիւնը իրենց աշխատութեանց միացնելով
օգտակար հաստատութեանց նախաձեռնարկներ կըլլային» 10: 1846թ. մարտի
17-ին Բերայում մի խումբ երիտասարդներ հիմնեցին «Համազգեաց ընկերություն», 11 որն իր առաջնահերթ խնդիրը համարում էր գավառներում կրթություն
տարածելը և «ազգին կրօնապես անջատեալ մասերը յարաբերութեան դնելը» 12:
Ընկերության շարքերը հետզհետե ստվարացան Մուրադյան վարժարանի
շրջանավարտների հաշվին, որ բարեփոխումների շարժումը «ի կատար պիտի
հանեին, ազգին մտաւորականութեան ուժը և ազդեցութիւնը մարմնաւորելով»13:
Պոլսահայ երիտասարդ մտավորականների գաղափարական ձևավորման
վրա լուրջ ազդեցություն թողեցին հատկապես մասոնական օթյակների
նախաձեռնած և գլխավորած 1848թ. եվրոպական հեղափոխական ու ազգայինազատագրական պայքարը, ազգային միավորման և սահմանադրական շարժումները 14: Դրանք ի թիվս այլ ժողովուրդների, «արձագանք գտան հայ ազգին
մէջ» 15, որի առաջադեմ երիտասարդությունը լուսավորության, հասարակական
առաջընթացի և ազատության նոր հույսեր փայփայեց: Սակայն բախվելով
թուրքական իշխանությունների՝ քրիստոնյա ժողովուրդների իրավունքների և
ազգային շահերի ոտնահարմանը, հայ հասարակական կազմակերպությունները ի զորու չեղան լիարժեք գործունեություն ծավալելու: Այդ պայմաններում
գործունեությունը շարունակելու նպատակով «Համազգային ընկերությունը»
1851թ. փոխեց իր կանոնադրությունը 16, բայց մեկ տարի անց 600-ից ավելի

Քէչէեան Բ., Պատմութիւն Ս. Փրկչի հիւանդանոցին Հայոց, Կ. Պոլիս, 1887, էջ 90:
Օրմանեան Մ., Ազգապատում, Գ հատոր, մասն Ա., Պէյրութ, 1961, էջ 3880:
11 Քյոմուրճեան Ե., Ստամպոլի պատմութիւն,Վիէննա, 1931,էջ 568:
12 Ալպօյաճեան Ա., Ազգային սահմանադրութիւնը, էջ 250:
13 Ալպօյաճեան Ա., Ազգային սահմանադրութիւնը, էջ 231:
14 Տե՛ս Вейл Ж. История республиканской партии во Франции с 1814 по 1870 гг., М., 1906, с. 57;
История ΧIΧ века, Под ред. Лависса и Рамбо, т. 3, М., 1938, с. 349; Ридли Дж. Фримасоны. М., 2007,
с.252-257.
15 Ալպօյաճեան Ա., Զմյուռնիոյ տպարանները, «Պատմաբանասիրական հանդես», Երևան,
1964, թիվ 2(25), էջ 79:
16 Տե՛ս Ջատագովութիւն Համազգեաց Ընկերութեան, Կ. Պոլիս, 1854, էջ 34-42:
9

10
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Կ. Պոլսի «Բարեգործական ընկերություն հայոց» կազմակերպության….
անդամ ունեցող 17 ընկերությունը դադարեցրեց իր գործունեությունը 18:
1856թ. փետրվարի 18-ին սուլթան Աբդուլ Մեջիդը եվրոպական մեծ տերությունների հարկադրանքով «Հաթթը հյումայուն» հրովարտակ հրապարակեց,
որով պարտավորվում էր բազմաթիվ բարենորոգումներ իրականացնել և
առանձին արտոնություններ շնորհել քրիստոնյա հպատակներին 19: Սուլթանի
հրովարտակի «մեծադղորդ խոստումները» 20, «Թուրքիան եվրոպականացնելու»
մեծ տերությունների հարկադրանքը 21 և այդ կապակցությամբ Աբդուլ Մեջիդի
ստանձնած պարտավորությունները «վարդագույն հեռանկարներ էին բացում և
վառվռուն հույսեր էին ներշնչում» 22 արևմտահայությանը: Թանզիմաթի երկրորդ փուլը արևմտահայության համար դարձավ «խիստ կարևոր դարագլուխ» 23
և լրջորեն խթանեց հայ հասարակական մտքի զարգացումը: 1850-1860-ական
թվականներին հայ հրապարակախոսության և հասարակական-քաղաքական
հոսանքների ձևավորումը, ծավալված ազգային սահմանադրական շարժումը,
գրական, հասարակական, գիտական և մշակութային կյանքի աշխուժացումը
բարերար ազդեցություն ունեցան արևմտահայության շրջանում մասոնության
գաղափարների տարածման համար: Արևմտահայ «եվրոպականացած» մտավորականներն ու վաճառականներն սկսեցին «ավելի խրոխտ քայլեր անել» 24,
ստեղծեցին համազգային տարբեր ընկերություններ, միություններ, ծավալեցին
սահմանադրական շարժում: Նրանց մի մասը մասոն դարձել էին Եվրոպայում
գտնված ժամանակ կամ 1850-ական թվականներին Կ. Պոլսում անդամագրվել
էին եվրոպական «Արևելյան» թիվ 687, «Բոսֆորի աստղ», «Իտալիա» օթյակներին: Նրանց անմիջական ջանքերով ծավալված ազատական և բարենորոգման
նոր շարժման անմիջական հետևանքն էր 1857 թվականի Ազգային Կանոնագիրը և 1860թ. ազգային սահմանադրությունը 25:
1859թ. հունվարի 7-ին, Կ. Պոլսում, «Համազգային ընկերության» Լալե փողոցի ժողովատանը հիմնվեց «Մուրադյան և Ռափայելյան աշակերտաց ընկերությունը» 26, որի հիմնադիրները վարժարանների նախկին շրջանավարտներ,
«Համազգային ընկերության» և մասոնական օթյակների անդամ էին: 1860թ.
վերջին «Համազգային ընկերության» անդամները «գովելի խորհրդով ազգային
«Արշալույս Արարատյան», 1848, 6 փետրվարի, թիվ 304:
Տե՛ս «Մասիս», Կ. Պոլիս, 1852, սեպտեմբեր, թիվ 33:
19 Տե՛ս Փափազյան Ա., Թուրքական վավերագրական նյութեր Օսմանյան կայսրության ոչ
մահմեդական ժողովուրդների մասին (1839-1915 թվականներ), Երևան, 2002, էջ 27-35,
Թումանեան Կ. Պատմութիւն Արևելեան խնդրոյ, Լոնդոն, 1906, էջ 613:
20 Թոփչեան Ե., Երիտասարդ Թուրքիան և հայերը, մասն առաջին, Թիֆլիս, 1909, էջ 240:
21 Տե՛ս Փափազեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 27-35, Թումանեան Կ., նշվ. աշխ., էջ 613:
22 Թոփչեան Ե., նշվ. աշխ., էջ 240:
23 Ֆէնէրճեան Ա., «Սէր» օթյակը – «Հայրենիք», 1956, հունիս, թիվ 6, էջ 94:
24 Թոփչեան Կ., նշվ. աշխ., էջ 240:
25 Տե՛ս Քէչէեան Բ., Պատմութիւն Ս. Փրկչի հիւանդանոցին հայոց, էջ 91, Հ. Մինաս Նուրիխան,
Ժամանակակից Պատմութիւն, Մաս Ա., Վենետիկ, 1881, էջ 162.
26 Տե՛ս «Մասիս», 1860, 3 մարտի, թիվ 423:
17
18
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Մովսիսյան Ֆելիքս
կամ մատենադարան, կամ ընթերցարան մը բանալու ձեռք զարկեցին» 27, բայց
նրանց չհաջողվեց ընկերությունը վերականգնել:
1860թ. ազգային սահմանադրությունից ոգևորված արևմտահայությունը
հույս ուներ «վայելել ազատութեան պտուղները» 28 և դրանով «զօրաւոր ազգերի
շարքին դասվել» 29: Սակայն ազգային սահմանադրության կիրարկումով շատ
արագ ակնհայտ դարձավ, որ «խաբուսիկ և բարձրագոչ անունով» 30 Նահապետ
Ռուսինյանի՝ ազգային սահմանադրություն «փառավոր տիտղոսով» 31 մկրտած
փաստաթուղթն իրականում «ներքին ինքնավարութեան օրէնք էր» 32, «ազգային
կանոնադրություն» 33, «ազգային եկեղեցական գործերի կանոնադրություն» 34:
Չնայած դրան՝ սահմանադրական շարժման ընթացքում «զարթում մը տեղի
ունեցաւ ժողովրդի մէջ մտաւոր զարգացման ի նպաստ» 35, որի արդյունքում Կ.
Պոլսում ստեղծվեցին կրթական նոր հաստատություններ և հասարակական
նոր ընկերություններ: Այս իմաստով սահմանադրությունը «գլխաւոր ազդակն
ու նպաստողն էր կազմակերպուած բազմաթիւ ընկերություններուն,… որոնք
ահագին զարգացական դեր կատարեցին» 36: Այդ ընկերությունները նախորդեցին Կ. Պոլսում հայկական մասոնական օթյակների ստեղծմանը, որոնց գործունեության հետ մեծ հույսեր էին կապում արևմտահայ ազատ որմնադիրները:
Նրանցից «Համազգային ընկերության» մի խումբ գործիչներ և մասոններ 1860թ.
ձեռնամուխ եղան իրենց ընկերության վերակազմավորմանը:
1860թ. սեպտեմբերի 1-ին Բերայում, Լալե փողոցի թիվ 13 տանը «Համազգային ընկերության» ութ անդամներ հիմք դրեցին «Բարեգործական Ընկերություն
Հայոց» անվանումով նոր կազմակերպության ստեղծմանը: Սեպտեմբերի 18-ին
26 ժողովականներ, ընտրեցին 6 հոգուց (Ս. Ալիշանյան, Գ. Աղաթոն, Մ. Աղաթոն,
Ս. Թագվորյան, Հ. Շիշմանյան, Գ. Օտյան) բաղկացած խմբագրական հանձնախումբ, որը խմբագրեց ընկերության «Հայտարարությունն» ու կանոնադրությունը 37: Հոկտեմբերի 30-ին 44 ժողովականներ լսեցին Հովսեփ Շիշմանյանի
«Մասիս», 1860, 28 դեկտեմբերի, թիվ 464:
Ֆէնէրճեան Ա., «Սէր» օթեակը, «»հայրենիք, 1955, հունիս, թիվ 6, էջ 90, 92:
29 Չիլինկիրեան Գ., Ուղեւորութիւն ի Կոստանդնուպոլիս, Զմյուռնիա, 1883, էջ 56:
30 Роллен Жекмен М. Г. Армения, армяне и трактаты. В сб: Положение армян в Турции до
вмешательства держав в 1895 годы. М., 1986, с. 18.
31 Սարուխան, Հայկական խնդիրն ու ազգային սահմանադրութիւնը Թիւրքիայում 1860-1910,
հատոր Ա., Թիֆլիս, 1912, էջ 16:
32 Ատոմ, Ազգային սահմանադրութիւնը, գծեր մեր մշակոյթի պատմութէնէն, Կ. Պոլիս,
1914, էջ 28:
33 Ալպօյաճեան Ա., Ազգային սահմանադրութիւնը…, էջ 331;
34 Բերբերեան Ռ. Հայ մասոնները և «Սէր» օթեակը Պոլսոյ մէջ.- «Հայրենիք», 1937, մարտ, թիվ 5,
էջ 79:
35 Հանեսեան Մ., Հարիւր քսան եւ հինգամեայ յոբելեան Բերայի Ս. Երրորդութիւն եկեղեցւոյ,
Կ. Պոլիս, 1932, էջ 135:
36 Օգանեան Գ., Հայկունի, Մարզուան, 1912, էջ 110-111:
37 Տե՛ս Յայտարարութիւն Բարեգործական Ընկերութեան հայոց, Կ. Պոլիս, 1861,էջ 17:
27
28
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Կ. Պոլսի «Բարեգործական ընկերություն հայոց» կազմակերպության….
ելույթը, որ «գեղեցիկ ատենաբանությամբ» ներկայացրեց կանոնադրության
նպատակը, որը «խորին ազդեցութիւն թողեց ժողովականաց վրայ»: Այնուհետև
Գրիգոր Օտյանն ամբողջապես ներկայացրեց կանոնադրությունը, որը հոդված
առ հոդված քննարկելուց և հավանություն ստանալուց հետո, ստորագրվեց
ժողովականների կողմից 38: Ընկերության հիմնադիրները նոյեմբերի 27-ին Բարեգործականի ատենապետ ընտրեցին Գրիգոր Աղաթոնին, ատենապետի փոխանորդ՝ Գրիգոր Օտյանին, ատենադպիր՝ Մկրտիչ Պեշիկթաշլյանին, ատենադպիրի փոխանորդ՝ Տիգրան Յուսուֆյանին և ձևավորեցին 20 հոգուց բաղկացած
դիվան: Վերջինս դեկտեմբերի 11-ին ընտրեց Տնօրենների խորհուրդ, որի մեջ
մտան Գրիգոր Աղաթոնը, Սերովբե Թագվորյանը, Մկրտիչ Մյուհենտիսյանը,
Հովսեփ Շիշմանյանը և Գրիգոր Օտյանը 39: Ընկերության ատենապետ Գ. Աղաթոնը և ատենապետի փոխանորդ Գ. Օտյանը Տնօրենների խորհրդի անդամ
ընտրվելու կապակցությամբ հրաժարական տվեցին: 1861թ. հունվարի 18-ին
ընկերության ընդհանուր ժողովում ատենապետ ընտրվեց Մկրտիչ Աղաթոնը,
ատենապետի փոխանորդ՝ Պետան բեյը 40:
«Բարեգործական ընկերություն հայոցի» հիմնադիրները սերտ առնչություններ ունեին մասոնության հետ: Այս հարցին հայ պատմագրությունում
մինչ օրս անդրադարձ չի եղել, որը ուսումնասիրության կարիք ունի: 1860թ.
նոյեմբերին, երբ «Բարեգործական ընկերություն հայոցը» վերջնականապես
կազմավորվեց, ընկերության ընդհանուր ժողովում ընտրված ղեկավար մարմինների՝ Տնօրենների խորհրդի և դիվանի, անդամների մի մասը մասոնական
օթյակների անդամ էին: Նրանցից հայտնի հասարակական գործիչներ Սերովբե
Թագվորյանը, Գրիգոր Աղաթոնը, Հովսեփ Շիշմանյանը, Հարություն Սվաճյանը,
Սրապիոն Հեքիմյանը, Գրիգոր Օտյանը Կ. Պոլսում գործող «Արևելյան» թիվ 687,
«Արևելքի Միություն», «Իտալիա» եվրոպական մասոնական օթյակների անդամ
էին: Մինաս Մինասյանը, Հովսեփ Վարդանյանը, Մարտիրոս Մյուհենտիսյանը,
Թովմաս Թերզյանը, Տիգրան Յուսուֆյանը, Հովակիմ Նեվրուզյանը, Մկրտիչ
Պեշիկթաշլյանը և ուրիշները մասոն դարձան մի փոքր ուշ՝ անդամագրվելով
անգլիական «Odd Fellows», ֆրանսիական «Արևելքի Միություն» և հայկական
«Սեր» օթյակներին 41:
«Բարեգործական ընկերություն հայոցի» հիմնադրումից հետո դրան անդամագրված Սերովբե Ազնավուրը 19-րդ դարի արևմտահայ մասոնության «ամենակարկառուն դեմքն էր» 42, մասոնական գաղափարախոսության գլխավոր

Տե´ս «Մասիս», 1860, 3 նոյեմբերի, թիվ 456:
Տե´ս Յայտարարութիւն Բարեգործական Ընկերութեան հայոց, էջ 16-17:
40 Տե´ս «Կռունկ հայոց աշխարհին», Թիֆլիս, 1862, օգոստոս, թիվ Ը, էջ 624:
41 Տե´ս «Կեանք եւ Արուեստ»,Փարիզ, 1935, էջ 78-79, «Հայրենիք», 1937, մարտ, թիվ 5, էջ 77, 83,
նույն տեղում, 1954, դեկտեմբեր, թիվ 12, էջ 95, Նույն տեղում, 1955, հունիս, թիվ 6, էջ 94,
Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 152, 157-158, 175, Jamgocyan O., նշվ. աշխ., էջ 60, 80-82, 90-92.
42 «Հայրենիք», 1955, փետրվար, թիվ 2, էջ 79, Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 161:
38
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Մովսիսյան Ֆելիքս
տարածողներից ու քարոզիչներից մեկը Օսմանյան կայսրությունում: «Հայ
ազատ որմնադրութեան ռահվիրա» 43 Ս. Ազնավուրը Կ. Պոլսում գործող մասոնական յոթ օթյակներից հինգի հիմնադիրներից էր 44: 1860-ական թթ. սկզբում
«Բարեգործականին» անդամագրված Սերովբե Վիչենյանը, Ստեփան Ա(ր)սլանյանը, Բարունակ Ֆերուհխանը 45 նախ՝ անդամագրվեցին ֆրանսիական
«Արևելքի Միություն», այնուհետև՝ հայկական «Սեր» օթյակին 46: Ընկերության
հիմնադիրները մասոնական գաղափարախոսական ազդեցության տակ կազմեցին Բարեգործականի կանոնադրությունը և «Հայտարարությունը»: Կանոնադրությունը բաղկացած էր 22 հոդվածներից, որոնք սահմանում էին ընկերության նպատակը, կառուցվածքը, անդամակցության և գործունեության կանոնները: 1861թ. ապրիլի 21-ին ընկերության ընդհանուր ժողովն ընդունեց 24 հոդվածից բաղկացած նոր կանոնադրություն, որի երկրորդ հոդվածի համաձայն
ընկերության անդամ կարող էր լինել ցանկացած հայ՝ անկախ կրոնական
պատկանելությունից47: Ընկերության կանոնադրության հոդվածների մի մասը
նման էր մասոնական օթյակների կանոնադրության առանձին դրույթների:
Այսպես, մասոնական օթյակի և Բարեգործական ընկերության կանոնադրությունները ընդունվում էին ընդհանուր ժողովներում և վավերացվում ներկա
գտնվողների ստորագրությամբ: Օթյակի և ընկերության անդամ կարող էր լինել
ցանկացած չափահաս մարդ, որ վճարում էր տարեկան անդամավճար:
Չվճարելու դեպքում նա զրկվում էր անդամությունից: Օթյակի և ընկերության
կառուցվածքը բրգաձև էր: Դրանց բարձրագույն մարմինը ընդհանուր ժողովն
էր, որն իրավազոր էր անդամների կեսից ավելիի ներկա լինելու դեպքում:
Ժողովներում որոշումներն ընդունվում էին ներկաների ձայների պարզ մեծամասնությամբ: Մասոնական օթյակը ժողովների միջև ընկած ժամանակաշրջանում ղեկավարում է Վարպետը, բարեգործական ընկերությունը՝ Ատենապետը,
ովքեր ընտրվում էին ժողովում՝ գաղտնի քվեարկությամբ, ներկաների քվեների
մեծամասնությամբ: Օթյակի Վարպետի տեղակալը Մեծ Վերահսկիչն էր, իսկ
Ատենապետի տեղակալը՝ փոխանորդը: Օթյակի Վարպետը և ընկերության
Ատենապետը յուրաքանչյուր տարի ընդհանուր ժողովին տալիս էին հաշվետվություն: Ընդհանուր ժողովները հրավիրվում էին նրանց տարեկան հաշվետվությունը քննարկելու, նոր անդամներ ընդունելու և կանոնադրության մեջ փոփոխություններ մտցնելու նպատակով: Հաշվետվությանը հավանություն չտալու դեպքում Վարպետը և Ատենապետը կարող էին պաշտոնանկ արվել: ՕթյաՍիրունի Յ. Ճ., Պոլիս եւ իր դերը, երրորդ հատոր, Անթիլիաս, 1987, էջ 208:
Տե´ս «Հայրենիք», 1954, դեկտեմբեր, թիվ 12, էջ 95:
45 Տե´ս «Մամուլ», Կ. Պոլիս, 1871, 19 հունիսի, թիվ 152, էջ 377:
46 Տե´ս «Հայրենիք», 1937, մարտ, թիվ 5, էջ 77, ապրիլ, թիվ 6, էջ 128, թիվ 6, էջ 90-94, Պեյլէրեան
Ա., նշվ. աշխ., էջ 166-167, Jamgocyan O., նշվ. աշխ., էջ 91:
47 Տե՛ս Պօղոսեան Հ. Եփրեմ Վ., Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերութիւններու, հատ. Ա.,
Պոլսահայ մշակութային ընկերութիւնները, Վիեննա, 1957, էջ 54-55:
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Կ. Պոլսի «Բարեգործական ընկերություն հայոց» կազմակերպության….
կի ֆինանսական միջոցների հավաքման հարցով զբաղվում էր Գանձապետը,
իսկ Բարեգործական ընկերությունում՝ Տնօրենների խորհուրդը, որոնք նույնպես տարեկան հաշվետվություն էին տալիս: Օթյակի գործավարությունը իրականացնում էր քարտուղարը, իսկ ընկերությունում՝ Ատենադպիրը: Մասոնների մշտական հավաքատեղին նրանց օթյակն է, իսկ Բարեգործական ընկերությանը՝ «Համազգեաց ընկերության» Բերայի Լալե փողոցի ժողովատունը:
«Բարեգործական ընկերություն հայոցի» կանոնադրությունը և «Հայտարարությունը» կազմեցին և խմբագրեցին հիմնականում մասոն գործիչները: Նրանք
բարեգործության, համերաշխության, եղբայրության և միության իրենց տեսլականը ներդրեցին ընկերության երկու կարևոր փաստաթղթերում: Ընկերության
«բարեգործական» անվանումը առնչություն ունի մասոնության հետ, քանի որ
բարեգործություն իրականացնելը ազատ որմնադիրների ցանկացած օթյակի
գործունեության կարևոր ուղղություններից ու նպատակներից մեկն է: Բարեգործական ընկերությունը համազգային անվանելով դրա հիմնադիրները,
առաջնորդվելով մասոնական գաղափարախոսությամբ, ընդգծում էին, որ գործելու են հանուն ազգի: Մասոնության համամարդկային գաղափարները ընդհանուր գծերով ամրագրվեցին «Բարեգործական ընկերություն հայոցի» ծրագրային փաստաթուղթ հանդիսացող «Հայտարարությունում»: Այն սահմանում
էր, որ ընկերության հիմնադրումը «բարի» գործ է, «ազգային հարկաւորութիւն
մըն է, անհրաժարելի պետք մըն է»: Ընդգծվում էր, որ ընկերության նպատակն է
«Ազգային բոլոր նիւութական, մտաւորական ու բարոյական զօրութիւնները ի
մի ձուլելու» և ֆինանսական միջոցներ հայթայթելու ճանապարհով ազգի
աղքատ և խեղճ զավակներին տարբեր արհեստներ ու երկրագործություն սովորեցնելը, ազգին լուսավորելը, նրա սովորույթներն անխախտ պահելը, առաջադիմության ու բարեկեցության ապահովումը, «անձնական կիրքերը, կուսակցութեան ոգին, կրօնական խտրութիւնները» վերացնելը: Ընկերությունը վստահ
էր, որ իր «քրիստոնեական և մարդասիրական գործին հաշտակամութեամբ»
կնայեն «ամեն քաղաքականութեան ծառայող անձինք, զի բարեգործութիւնը և
ոչ մէկուն շահին կրնայ վնասել» 48:
Սրանք ազնիվ և վեհ նպատակներ էին, որոնք ընկերությունը պետք է իրականացներ իր հավաքագրած միջոցներով և անշահախնդիր: Ընկերությունը
մտադիր էր հավաքել 200 հազար ղուրուշ դրամագլուխ՝ գործունեություն
սկսելու համար 49: Ընկերության «Հայտարարության» մի շարք դրույթներ բովանդակային առումով բարեգործական նպատակ էին հետապնդում, որոնք շարադրված են մասոնական գաղափարախոսության ոգով: Այսպես, մարդկանց
մտավոր և բարոյական կարողությունները միավորելը, հասարակական առաջընթաց ապահովելը, կրոնական հանդուրժողականություն հաստատելն ամրա48
49

Յայտարարութիւն Բարեգործական Ընկերութեան Հայոց, էջ 14-15, 24:
«Մասիս», 1861, 28 նոյեմբերի, թիվ 512:
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Մովսիսյան Ֆելիքս
գրված է «մասոնության Աստվածաշունչ» համարվող Ջ. Անդերսոնի 50 սահմանադրությունում 51:
«Բարեգործական ընկերություն հայոցի» հիմնադիրների մի զգալի մասը
կաթոլիկ հայեր էին, ովքեր հանդես էին գալիս հայ առաքելական եկեղեցուն
դավանող իրենց հայրենակիցների հետ եղբայրության, սիրո, համերաշխության
ու միության մեջ միասնաբար ապրելու, միմյանց աջակցելու և փոխադարձ օգնության գաղափարով: Սա զուտ մասոնական տեսլական է, որը չի կարևորում
մարդու վերաբերմունքը եկեղեցու նկատմամբ և նրա կրոնական դավանանքը 52:
«Հայտարարության» մեջ խոսվում է հայ ազգը լուսավորելու, առաջադիմություն
ապահովելու, բարեփոխումներ իրականացնելու անհրաժեշտության մասին,
որը մասոնական գաղափարախոսության հիմնարար սկզբունքներից մեկն է:
Բարեգործականի հիմնադիր մասոնները կարևորելով լուսավորության և առաջադիմության գաղափարներին դավանելը՝ շեշտում էին, որ իրենց հիմնադրած
ընկերությունը «Եւրոպիոյ քաղաքակրթութիւնը իրեն առաջնորդ բռնելու
պարտաւորեցավ» 53: Ընդգծվում է, որ «շատերն ազգին մեջ սկսած էին զգալ»
ընդհանուր հեղափոխության անհրաժեշտությունը, «հեղափոխութիւն, որ
տակն ու վրայ կընէ հին կարգերն ու կանոնները եւ ասոնց վրայ հիմնեալ ընկերական շէնքը» 54:
Կարևորելով իրենց գործունեության ծրագրային այս դրույթը՝ Բարեգործական ընկերության հիմնադիր ազատ որմնադիրները պարզապես իրենց հավատամքն էին արտահայտում մասոնության հիմնական գաղափարին, որը նախատեսում է ազգային հեղափոխությունների ճանապարհով կործանել հին
կարգերը և հասնել մասոնական եղբայրական պետության ստեղծմանը 55: «Ընկերական շենք հիմնել» ծրագրային արտահայտությունը մասոնական գաղափարախոսության առանցքային թեզերից է, որ նախատեսում է հին կարգերի
փլատակների վրա կառուցել ազատ որմնադիրների եղբայրական տաճարը 56:
«Հայտարարությունը» սահմանում էր նաև հայության առջև դրված «նոր և ահագին խնդիրը», որը համարում էր «կենաց ու մահու խնդիր»: Կամ «Ազգը սթափ50 Անդերսոն Ջեյմս (1680-1739), Լոնդոնի Մեծ Օթյակի Մեծ Վերահսկիչ: Մասոնության պատմության առաջին հեղինակ: 1723թ. հրատարակել է «Ազատ որմնադիրների սահմանադրությունը», որը ներկայացնում է մասոնական կանոնավոր օթյակների սկզբունքներն ու կանոնները:
Տե՛ս Уайт А. Новая энциклопедия масонства:. Пер. с англ., Санкт Петербург-Москва- Краснодар,
2003, с. 18-19; Карпачев С. П. Масоны. Словарь, М., 2008, с. 38.
51 Տե՛ս Финдель И. Г. История франкмасонства от возникновения до настоящего времени. Пер с
нем. Том 1, СПб, 1872, с. 3, 7.
52 Տե՛ս Борзаковский Д. Франк-масонство и тайныя общества древняго и новаго мiра. М., 1900,
с. 30, Курбатов В. И. Тайное общество масонов. М., 2007, с. 11-14.
53 Յայտարարութիւն Բարեգործական Ընկերութեան Հայոց, էջ 15-16, «Կռունկ հայոց աշխարհին», 1862, օգոստոս, թիվ Ը, էջ 612:
54 Յայտարարութիւն Բարեգործական Ընկերութեան Հայոց, էջ 16:
55 Տե՛ս Курбатов В. И. Тайное общество масонов. М., 2007, с. 72.
56 Карпачев С. Указ. соч., с. 450-453, Соловьев О. Ф. Масонство. Словарь. М., 2001, с. 298.
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Կ. Պոլսի «Բարեգործական ընկերություն հայոց» կազմակերպության….
վելով և հին նախապաշարմանց լուծը թոթափելով ընկերական նոր կեանքի մը
մէջ պիտի աճի ու զօրանայ կամ բոլորովին մեռնի փճանայ» 57: Այս միտքը նույնպես մասոնական գաղափարախոսություն է, որը նրանց «Մահ կամ ազատություն» կարգախոսի մեկնաբանությունն է: «Ընկերական նոր կյանք» ասելով
նկատի է առնվում մասոնական եղբայրական նոր տան կառուցումն ու նոր
կյանքով ապրելը: Մասոնական բնույթ ուներ նաև Բարեգործական ընկերության նշանաբանը՝ «Սեր և Միություն» 58:
Բարեգործական ընկերության նպատակը և «գեղեցիկ սկզբունքը» ոգևորությամբ ընդունած Հակոբ Ոսկանը գրում է. «Վերջապէս իմ սիրելի ազգիս հատուծեալ մասերը, յանուն Բարեգործական Ընկերութեան, կը միաբանին հայ անուամբ
իրար կ′ողջունեն,… ժառանգական կարծուած ատելութիւնը կը փարատի»59:
«Մասիս» թերթի խմբագիր Կարապետ Յութուճյանը (1823-1904), որ
արևմտահայ «ամէնէն կարկառուն դէմքէրեն մեկն էր» 60 և մասոն61,
համազգային ընկերության ստեղծումը համարում էր «ազնիւ եւ ճշմարիտ
ազգասիրական ձեռնարկութիւն» 62: Նա տպագրում է Մ. Աղաթոնի և Հ.
Շիշմանյանի խմբագրությանը հղած նամակը, որտեղ պարզաբանվում էր
ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունները 63:
Կ. Յութուճյանը կարևորելով Բարեգործական ընկերության ստեղծման օգտակարությունը արևմտահայության համար, գոհունակությամբ գրում է.
«Ասիկա ազնիւ խորհրդով եւ ճշմարիտ ազգասիութեան ոգւով հաստատեալ
Ընկերութիւն մըն է՝ որ կրօնական խտրութիւնները մէկդի թողլով՝ հայ անունը
կրող համազգի եւ համարիւն եղբայրներ սիրով իրարու հետ կը միաբանէ
ազգին օգտակար ծառայութիւններ ընելու համար»: Նա բացահայտում է ընկերության հետապնդած իրական նպատակը, որը սոսկ բարեգործություն չէր:
Նրա կարծիքով «ասանկ ընկերութիւնը մը՝ ըստ մէզ լուսաւորութեան եւ քաղաքակրթութեան քայլափոխ մըն է ազգերնուս համար. Ուստի եւ իր հիմնարկութիւնը ուրախութեամբ ողջունելով՝ անխափան յարատեւութիւն ու կատարեալ յաջողութիւն կը մաղթենք իրեն» 64:
Բարեգործական ընկերության մասոն անդամներ Գ. Աղաթոնի, Հ. Շիշմանյանի, Հ. Վարդանյանի, Գ. Օտյանի, Հ. Սվաճյանի, Ս. Թագվորյանի, Սերվիչենի,
Ս. Ազնավուրի պես հայրենասեր, ազգասեր ու ազատամիտ մարդիկ ձգտում էին
արևմտահայության համար անհամեմատ ավելին անել, քան դա թույլ էր տալիս
«Կռունկ հայոց աշխարհին», 1862, օգոստոս, թիվ Ը, էջ 616:
Յայտարարութիւն Բարեգործական Ընկերութեան Հայոց, էջ 27:
59 «Մասիս», 1860, 8 դեկտեմբերի, թիվ 461:
60Զարդարեան Վ., Յիշատակարան, առաջին հատոր, Կ. Պոլիս, 1910, էջ 85:
61 Տե՛ս Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 84, Jamgocyan O., նշվ. աշխ., էջ 84:
62 «Մասիս», 1860, 6 հոկտենբերի, թիվ 452:
63 Տե՛ս «Մասիս», 1860, 27 հոկտենբերի, թիվ 455:
64 «Մասիս», 1860, 3 նոյեմբերի, թիվ 456, «Հանդես ամսօրեա», Վիեննա, 1952, հունիս-մարտ,
թիվ 1-3, էջ 144-148:
57
58
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ընկերության պաշտոնական ծրագիր «Հայտարարությունը» և Կանոնադրությունը: Բարեգործական ընկերության ստեղծումով նրանք առաջին լուրջ քայլն
արեցին արևմտահայության շրջանում «Խիստ փանաքի եղած» 65, «թլպատված» և
մասնակիորեն «խեղացած» 66 սահմանադրության առաջ բերած հիասթափությունն ու հուսալքությունը հաղթահարելու ուղղությամբ: Բարեգործականի անդամ մասոնները օգտագործում էին ընկերության լեգալ հնարավորությունները
Կ. Պոլսում ստեղծված «բարոյական հեղձուցիչ մթնոլորտը»67 հաղթահարելու,
հայությանը գոտեպնդելու, ազգային ոգի հաղորդելու և մասոնական գաղտնագործունեություն իրականացնելու համար: Սրանով է պայմանավորված նաև
1860թ. նոյեմբերին Կ. Պոլիս ժամանելուն պես Միքայել Նալբանդյանի անդամակցությունը Համազգային բարեգործական ընկերությանը: Դրա վկայություններից մեկը «Մասիս» թերթում տպագրված ընկերության նոր անդամների՝
Ս. Թագվորյանի ներկայացրած ցուցակն է: Նա ընկերության անդամներին
թվարկում է անվանապես, մինչդեռ չցանկանալով Մ. Նալբանդյանին բացահայտել՝ նշում է նրա ազգանվան և անվան սկզբնատառերը՝ «Ն. Մ.»68: Մ. Նալբանդյանի անդամակցությունը Բարեգործական ընկերությանը հաստատում է նաև
Հովհաննես Չամուռճյան Տերոյենցը, ըստ որի, Մ. Նալբանդյանը քանիցս այցելել է
ընկերության հավաքատեղի, «դռնամիջյան ժողովարանում» մեկ-երկու շաբաթ
նախագահել, որտեղ ընկերության անդամներից ոմանք նրա «անձը գովեցին ու
պաշտպանեցին» 69: Արփիար Արփիարյանը նույնպես հավաստում է, որ Մ. Նալբանդյանը Բարեգործականի նիստերում մի քանի ելույթ է ունեցել 70:
1862թ. Բարեգործական ընկերությունը հավաքել էր 100 հազար ղուրուշ 71,
սակայն գործունեություն չէր սկսել: Կ.Պոլսի մամուլի տվյալներով 1864թ. ընկերությունը «տակավին գործի անցած չէր» 72, ենթադրվում էր, «թէ ան խափանած
է» 73, իսկ 1868թ. նշվում էր, որ Գ. Օտյանի մահվանից հետո Բարեգործական ընկերությունը կազմալուծվել է 74: Իրականում Բարեգործականը այդ պահին կազմալուծված չէր, որովհետև 1868թ. հոկտեմբերին ընկերության գանձապետ
Պետրոս Գյուզելյանը և Գրիգոր Զարդարյանը «Մասիս» թերթում ներկայացրեցին ընկերության ֆինանսական վիճակը, որը կազմում էր 2293 թուրքական
Չիլինինկիրյան Գ. Ուղեւորութիւն ի Կոստանդնուպոլիս, Զմյուռնիա, 1883, էջ 58:
Նալբանդյան Մ., Երկերի լիակատար ժողովածու, հ. 4, Երևան, 1983, թջ 292:
67 «Հայրենիք», 1937, մարտ, թիվ 5, էջ 75:
68 Տե՛ս «Մասիս», 1860, 22 դեկտեմբերի, թիվ 463:
69 Տե՛ս «Մասիս», 1864, 7 հունիսի, թիվ 463, Մրմրեան Հ. Գ., Տասնևիններորդ դար եւ Հով.
Պրուսացի Տերոյենց, Կ. Պոլիս, 1908, էջ 211:
70 Տե՛ս Արփիարյան Ա., Հայաստան և Կ. Պոլիս, «Նոր Կեանք», Լոնդոն, 1899, 1 հուլիսի, թիվ 13,
էջ 195:
71 «Մասիս», 1862, 24 փետրվարի, թիվ 524, 10 մարտի, թիվ 526:
72 «Սէր», Կ. Պոլիս, 1864, էջ 46:
73 Պողոսյան Հ. Ե. Վ., նշվ. աշխ. Էջ 72:
74 «Արևելք», Կ. Պոլիս, 1868, թիվ 3853:
65
66
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Կ. Պոլսի «Բարեգործական ընկերություն հայոց» կազմակերպության….
լիրա 75: 1873թ. «Օրագիր Կ. Պոլսոյ» թերթը դժգոհում էր, թե մինչև երբ պետք է
Բարեգործական ընկերությունը անգործ մնա 76: Մեկ տարի անց ընկերության
դրամագլուխը կազմեց 400 հազար ղուրուշ: «Օրագիրը» դարձյալ տրտնջում էր,
որ Բարեգործականը «դրամը միմիայն աւելցնելու ջանք» է գործադրում՝
«առանց որևէ բարոյական արդիւնքի»: Թերթի տեղեկություններով Համազգային բարեգործական ընկերությունը «քաղաքային մատնութեամբ ցրուած
ըլլալով» 77 հասարակական ասպարեզից դուրս է մնացել: 1874թ. Բարեգործական ընկերությունը «հրապարակեն կը քաշուի խոշոր դրամագլխով մը՝ առանց
որևէ շոշափելի ազգային գործունեութեան» 78: Դա ամենևին պայմանավորված
չէր նրանով, որ Բարեգործական ընկերության հիմնադիր մասոն անդամները
«ձեռներեց վարչական անձերէ զուրկ եղած» 79 մարդիկ էին, ովքեր կարողություններ, ընդունակություններ կամ հնարավորություն չունեին զբաղվելու բարեգործությամբ: Պոլսահայ ազատ որմնադիրները բարեգործության ջատագովներ էին և մշտապես զբաղվում էին ազգանպաստ գործունեությամբ: Նրանք
Կ. Պոլսի Նաումի թատրոնում մի քանի բարեգործական հանդիսություններ
կազմակերպեցին, 80 իսկ ընկերության անդամներ Ս. Ազնավուրի և Ս. Թագվորյանի ջանքերով 1862թ. հունվարին Կ. Պոլսում հիմնված Մանչեսթրի «Odd
Fellows» մասոնական օթյակի «Հայկ» կամ «Օրիոն» անվանումով եղբայրական
ընկերությունը ի սկզբանե զբաղվեց բարեգործությամբ 81:
Համազգային բարեգործական ընկերություն հիմնելով դրա հիմնադիր
մասոն անդամները նախադրյալներ էին ստեղծում մասոնության գաղափարները տարածելու և հայկական մասոնական օթյակներ ստեղծելու ուղղությամբ:
1864թ. ապրիլի 27-ին Զմյուռնիայում Ս. Ազնավուրի նախաձեռնությամբ
հիմնված «Տիգրան» թիվ 1014 հայկական առաջին օթյակին 82 և 1866թ. փետրվարի 22-ին Կ. Պոլսում ստեղծված «Սեր» օթյակին 83 անդամագրվեցին Բարեգործական ընկերության երևելի շատ դեմքեր, հասարակական և քաղաքական անվանի գործիչներ: Նրանք ձեռնամուխ եղան մասոնության՝ ազատության, հավասարության գաղափարների տարածմանը, որով «լուսաւոր փարոսներ եղան
Մերձաւոր Արևելքի մահմեդական ովկիանոսին մէջ» 84:
«Մասիս», 1868, 24 հոկտեմբերի, թիվ 872:
«Օրագիր Կ. Պոլսոյ», Կ. Պոլիս, 1873, թիվ 909:
77 «Օրագիր Կ. Պոլսոյ»,1874, 13 նոյեմբերի, թիվ 1389:
78 Պօղոսեան Հ. Ե. Վ., նշվ. աշխ., էջ 72-73:
79 Նույն տեղում:
80 Տե՛ս «Մասիս», 1862, 17 մարտի, թիվ 527, 29 մարտի, թիվ 529:
81 Տե՛ս «Մասիս», 1862, 27 հունվարի, թիվ 520, 25 օգոստոսի, թիվ 551, 8 նոյեմբերի, թիվ 560:
82 Տե՛ս «Կեանք եւ Արուեստ», Փարիզ, 1935, էջ 73, «Հայրենիք», 1955, փետրվար, թիվ 2, էջ 79-81,
Պէյլէրեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 161, Jamgocyan O. նշվ. աշխ., էջ 67-75:
83 Տե՛ս «Կեանք եւ Արուեստ», 1935, էջ 73-74, «Հայրենիք», 1937, մարտ, թիվ 5, էջ 77, նույն
տեղում, 1955, հունիս, թիվ 6, էջ 91-94, Պէյլէրեան Ա., նշվ. Աշխ., էջ 164-165, Jamgocyan O. նշվ.
աշխ., էջ 91:
84 Ֆէներճեան Ա., Ազատ որմնադրութիւնը հայոց մէջ.- «Հայրենիք», 1954, հոկտեմբեր, թիվ 10, էջ 93:
75
76
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СВЯЗЬ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«АРМЯНСКОЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО» С МАСОНСТВОМ
Резюме

Мовсисян Феликс

Ключевые слова: Константинополь, Танзимат, реформы, общества, организации,
благотворительность, национальные деятели, печать, конституция
Провозглашение Танзимата в Османской империи положило начало эпохе
реформ, которыми первыми из числа немусульманского населения воспользовались
константинопольские армяне. Под влиянием идей о необходимости проведения
политических реформ группа патриотически настроенных молодых интеллигентов,
получивших образование в Европе, посвятили себя делу национального единения,
согласия и братской взаимопомощи. С этой целью выпускники гимназий Мурадян и
Рафаэлян в марте 1846 г. в Константинополе основали «Общенациональное
общество». Эта молодежь, преисполненная идей европейского просвещения и прогресса, стала не только основоположником общественных, образовательных и культурных обществ, но и инициатором западноармянского национального конституционного движения, основными деятелями и главными пропагандистами масонской
идеологии. Созданная их усилиями в конце 1860 г. организация «Армянское благотворительное общество» имела тесную связь с масонством. Ряд основоположников
общества, членов Дивана и Совета Директоров были представителями европейских
масонских лож. В духе масонской идеологии они составили устав общества и
«Объявление», ставшее программным документом. Благотворительное общество
наподобие ложи вольных каменщиков имело структуру пирамиды, а многие его
правила повторяли уставные положения масонской ложи. «Объявление» считало
создание общества добрым делом и национальной необходимостью. В духе
масонской идеологии подчеркивалось, что целью благотворительного общества
является целенаправленное обеспечение просвещения, прогресса и благосостояния
западных армян с использованием материального, нравственного и интеллектуального потенциала нации. Приоритетными задачами считались установление религиозной толерантности, неучастие в партийной политике, свержение старых
порядков и строительство братства и «дружеского здания». Общество, хотя и собрало
необходимые финансовые средства для осуществления своей деятельности, тем не
менее за годы своего существования так и не занялось благотворительностью. Группа
видных лиц и известных деятелей из числа западных армян, основав общенациональное благотворительное общество, создали предпосылки для распространения
идей вольных каменщиков и организации масонских лож. С созданием армянских
лож «Тигран» № 1014 в Смирне и «Любовь» в Константинополе масоны – члены
общенационального благотворительного общества – сыграли большую роль в распространении базовых идей масонства на Ближнем Востоке – идей свободы,
равенства, братства и согласия.
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Կ. Պոլսի «Բարեգործական ընկերություն հայոց» կազմակերպության….
THE RELATIONS OF “ARMENIAN CHARITABLE ASSOCIATION”
OF CONSTANTINOPLE WITH MASONRY
Summary

Movsisyan Feliks

Key words: Constantinople, tanzimat, reforms, societies, organisations, charity,
national figures, press, constitution

Tanziat proclamation in Ottoman Empire initiated the era of reforms, which
was quite in favour of Armenians within the non-Muslim population of
Constantinople. Under the influence of necessary political reforms a group of young
patriotic intellectuals educated in Europe, devoted themselves to the idea of national
unity, solidarity and brotherhood. For that purpose a group of graduates from the
Murad-Rafaelyan college founded the “National Association” in Constantinople in
1846. Inspired by the European enlightenment and progressive ideas they became not
only founders of public, educational and cultural associations but also undertakers of
Western Armenian national constitutional movement, as well as the main figures to
disseminate masonic ideology. With the help of them “The Armenian Charitable
Association” founded by the end of 1860, had close connections with
masonry. Some of the association founders, members of the Divan(Sultan council) and
directors' board were members of the Masonic Lodge.They created the Association's
regulations and “Declaration” as programmatic documents based on the masonic
ideology.
The charitable association had a pyramid-like structure, many rules of which
repeated the regulations provisions of the Masonic Lodge.The foundation of the
Association was really of national importance. The masonic ideology emphasised the
fact that the very purpose of the association was to direct the nation's materialistic,
moral and intellectual capacity to the improvement of the Western Armenians'
enlightenment, progress and welfare. They evaluated religious tolerance, being free
from politics, downfall of the old regime, the spirit of brotherhood and building a
“friendly house”. The association collected the necessary finance to promote their
activities, it wasn't engaged in charity though.
A group of Western Armenian famous figures with the help of the “National
Charitable Association” created necessary prerequisites for dissemination of masonic
ideas and establishment of lodges. With the help of “Tigran” No 1014 in Smyrna and
“Love” Armenian Lodges in Constantinople the majority of Armenian masonic
members played a great role in the dissemination of masonic freedom, equality,
brotherhood and solidarity fundamental ideas throughout the Middle East.
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Շագոյան Անահիտ

ԻՐԱՆԻ ԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՀԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԼՈՒՍԱԲԱՆՈՒՄԸ
«ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԹԵՐԹՈՒՄ
Շագոյան Անահիտ
Հանգուցային բառեր՝ Սառը պատերազմ, ազգային շահ, իրանա–
ամերիկյան հարաբերություններ, Մուհամմադ Ռեզա Փեհլևի, արևմտամետ
քաղաքականություն, ռազմական դրություն, քաղաքական նշանակություն,
միջամտել ներքին գործերին

1979 թ. շրջադարձային էր Իրանի պատմության համար: Երկրում տեղի
ունեցող իսլամական հեղափոխության արդյունքում Շահ Մոհամմադ Ռեզա
Փեհլևին գահընկեց արվեց ու հեռացավ երկրից [1, 631]:
Այս իրադարձությունը, սակայն, ոչ միայն արմատական փոփոխություններ
առաջ բերեց Իրանում, այլև փոխեց իրերի դասավորվածությունը տարածաշրջանում և պայմանավորեց նոր արտաքին քաղաքական հարաբերություններ
աշխարհակարգ թելադրող երկու հզորագույն երկրների՝ ԽՍՀՄ-ի և ԱՄՆ-ի հետ:
Այս արտաքին քաղաքական իրադարձությունների ֆոնին էլ ընթանում էին
նախահեղափոխական խմորումները:
Բնականաբար հեղափոխությունը նոր հորիզոններ պետք է բացեր ԽՍՀՄ-ի
և ԱՄՆ-ի հարաբերություններում, որոնցից յուրաքանչյուրը փորձում էր հնարավորինս միջամտել երկրում տիրող իրադրությանը և ապահովել հետագա
ազդեցության ուժեղացումը: Դրանով էր պայմանավորված այն հանգամանքը,
որ խորհրդային թերթերը իրենց էջերում մանրամասն անդրադառնում էին
Իրանում տեղի ունեցող իրադարձություններին:
Հեղափոխության մանրամասները տեղ են գտել նաև «Սովետական Հայաստան» թերթի էջերում: Դրանք հիմնականում արտատպում էին ԽՍՀՄ հեռագրային գործակալության (այսուհետ ՏԱՍՍ) հայտնած տեղեկությունները:
Թերթը տվյալներ էր հայտնում նաև իրանական «Քեյհամ» (1942 թ). և
«Էթելաաթ» (1925 թ.), լիբանանյան «Ալ – անվար», ամերիկյան «Նյու Յորք թայմս»,
«Վաշինգտոն», «Քրիսչեն սայնս մոնիտոր», «Ասոսշիեյթ պրես», «Յունայթեդ
պրես ինտերնեյշոնալ», «Սֆայնեշլ թայմս», «Վաշինգտոն պրես», ֆրանսիական՝
«Ֆրանս պրես» օրաթերթերից: Երբ 1978 թ. օգոստոս ամսին Իրանում նախահեղափոխական իրադրություն էր, «Սովետական Հայաստան»-ը իր էջերում
ակտիվ լուսաբանում էր երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունները: Օգոստոսի 27-ին «Իրանի դեպքերի շուրջը» հաղորդման մեջ, մեջբերումներ անելով
Թեհրանի և «Ֆրանս պրես» գործակալություններից ստացված տեղեկություններից՝ «Սովետական Հայաստան»-ը հայտնում էր Սպահանում ռազմական դրության, ինչպես նաև ձեռնարկված միջոցառումների մասին: Օգոստոս ամսվա
համարներում թերթը նաև մանրամասն անդրադառնում էր Սպահանում և
Իրանի տարբեր հատվածներում քայլ առ քայլ բորբոքվող հեղափոխությանը,
շահի վարած քաղաքականությանը, հակակառավարական ուժերի գործունեու– 291 –

Իրանի Իսլամական հեղափոխության լուսաբանումը….
թյանը, ազգային հակադիր ճակատի ստեղծմանը, ժողովրդի ներգրավմանը հեղափոխական իրադարձություններին, որոնք կարծես թե դրական քայլեր էին
դիտարկվում: Հատկապես անդրադարձ ու մեջբերումներ են կատարվում շահի
վարած քաղաքականությանը: Թերթում շահի՝ հեղինակավոր ռադիոհաղորդումներին տված հարցազրույցներից կտրված էին այնպիսի հատվածներ,
որոնք արտահայտում էին ղեկավարի դիրքորոշումը հեղափոխության նկատմամբ՝ երկրում բարեփոխումներ անելու և հուզումներից խուսափելու ուղղությամբ [5, օգոստոսի 19, 27]: Սառը պատերազմի ֆոնին «Սովետական Հայաստան»-ը անդրադառնում էր ԱՄՆ-ում ստեղծված խուճապին, որոնք տեղ էին
գտնում Նյու Յորքի հեռագրային գործակալության և ամերիկյան օրաթերթերում: «Սովետական Հայաստան»-ը «ԱՄՆ և Իրանի իրադարձությունները» հաղորդման մեջ արտատպում է. «ԱՄՆ-ի համար Իրանը ունի ռազմավարական և
քաղաքական նշանակություն: Այն հանդիսանում է նավթի աղբյուր և ռազմավարական հենակետ (ստրատեգիական պլացդարմ)» [5, սեպտեմբերի 15]: Թերթի հաղորդմամբ, ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի տեղակալ Ու. Քրիստոֆերի գլխավորությամբ Վաշինգտոնում նույնիսկ հատուկ աշխատանքային խումբ էր
ստեղծվել, որը զբաղվում էր Իրանի իրադարձությունների վերլուծությամբ:
Փաստորեն, հոդվածի հեղինակները մեջբերելով ամերիկյան թերթերը, փորձում
էին նկարագրել այն խուճապային դրությունը, որն ստեղծվել էր ԱՄՆ-ում՝ պայմանավորված իսլամական հեղափոխությամբ: Այսպես կոչված «վերլուծական
խմբի ստեղծումը» նպատակ ուներ թույլ չտալ ամերիկյան դիրքերի թուլացմանը Իրանում, որը Պենտագոնը դիտում էր որպես բանալի՝ նավթով հարուստ
Պարսից ծոցի համար: Միևնույն ժամանակ հաղորդվում էր ամերիկյան թերթերի խոստովանությունը, որ Իրանում տեղի ունեցածի գլխավոր պատճառը կատարված հսկայական ծախսերն են: Ըստ «Թայմս»-ի, վերջին 20 տարիների ընթացքում սպառազինության գնումների համար Իրանը ծախսել է 36 մլդ դոլար,
(ընդ որում գումարի կեսը բաժին էր ընկնում ամերիկյան զինամթերքի
գնմանը): Այսինքն, նավթի հանույթից Իրանի տարեկան ստացած 23 մլդ դոլարի
ավելի քան երկու երրորդը հատկացվում էր ռազմական նպատակների: Փաստորեն, ռազմական նպատակների համար հատկացվող չարդարացված գումարները խորացնում էին լայն զանգվածների առանց այն էլ ծանր նյութական
դրությունը և առաջ բերում բնակչության դժգոհությունը [5, սեպտեմբերի 15]:
Նոյեմբեր ամսին, երբ թերթը հաղորդում էր ճգնաժամի սրման, գործադուլային
շարժման ակտիվացման, Սպահանում, Աբադանում, Մեշհեդում, Քերմանշահում և այլ քաղաքներում հակակառավարական ցույցերի, Շիրազում և Ֆարսի
նահանգի այլ քաղաքներում մասսայական ժողովրդական ելույթների, ու դրա
հետևանքով գործադրվող արտակարգ միջոցների մասին, թերթը չի շրջանցում
նաև պաշտոնական Վաշինգտոնի արձագանքը ու ձեռնարկված միջոցառումները: Նույնիսկ մեջբերվում էր այն հուշագիրը, որը 1978 թ. նոյեմբերի 11-ին
ԱՄՆ-ի նախագահ Ջիմմի Քարտերի կողմից ուղարկվել էր կենտրոնական հե– 292 –
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տախուզական վարչության տնօրեն Ս. Թերներին, պետքարտուղար Ս. Վենսին
և Ազգային Անվտանգության գծով նրա օգնական Զ. Բժեզինսկուն: Հուշագրում
նախագահը դժգոհություն էր հայտնում Կենտրոնական Հետախուզության
վարչության գործունեության մասին և ԱՄՆ-ի գլխավոր լրտեսական գերատեսչությանը մեղադրում, որ չի կարողացել կանխատեսել Իրանում տեղի ունեցող
իրադարձությունների մասշտաբները [5, նոյեմբերի 26]: Նույնիսկ ընդգծվում էր
ԱՄՆ-ի «նկրտումները» Իրանում արևմտամետ գործչի գլխավորությամբ կոալիցիոն բուրժուական կառավարություն ստեղծելու հնարավորությունը, որը
պետք է ապահովեր ԱՄՆ-ի իմպերիալիստական շահերի պաշտպանությունը
[5, նոյեմբերի 26]: Չնայած երկրում տիրող այս խուճապին ամերկյան շատ քաղաքական վերլուծաբաններ գտնում էին, որ շահական ռեժիմը դեռ ի վիճակի է
հաղթահարել և Իրանի պաշտպանությունը ամեն գնով պետք է դառնա քաղաքական այլընտրանք [4, 556]:
«Սովետական Հայաստան» թերթը, հենվելով ամերիկյան թերթերի հաղորդումներին, իր «Ի՞նչ է տեղի ունենում Իրանում» հոդվածի մեջ փորձ է արել վերլուծել երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունների պատճառները: «Քրիշչեն
սայնս մոնիտոր» թերթի հաղորդմամբ Իրանում կատարվող իրադարձությունները երկրի կառավարող շրջանակների և վարչակարգի դեմ վճռականորեն
տրամադրված մուսուլմանական կրոնական վերնախավի միջև առաջացած
կոնֆլիկտն է, որին ավելի ուշ միացան «քաղաքային միջակ խավերը»: Այդ վերնախավը առաջ էր քաշում իսլամի հին դոգմաներին և իդեալներին վերադառնալու պահանջները [5, դեկտեմբերի 8]: Սակայն խորհրդային կողմի համոզմամբ Իրանի քաղաքական ճգնաժամի ծագման ու զարգացման մեջ կրոնական
պատճառը սոսկ երկրորդական նշանակություն ուներ: Բուն պատճառը գոյություն ունեցող վարչակարգի դեմ ժողովրդի սուր պայքարն էր, որը կուտակվել
էր վերջին 15 տարիների ընթացքում պետական համակարգում արմատներ
գցած կաշառակերության, իշխանության չարաշահումների, մասսայական գործազրկության, գնաճի, ինչպես նաև տեղական և օտարերկրյա կապիտալի
կողմից աշխատավորների դաժան շահագործման, արևմտյան և առաջին
հերթին ամերիկյան մենաշնորհների ճնշման հետևանքով: Այսպիսի բռնությունների և ճնշումների մեթոդները դարձան հակակառավարական ելույթների
և գործադուլների գլխավոր պատճառ: Թերթի հաղորդմամբ և վերլուծաբանների խորին համոզմամբ հետադիմական տարրերի գործունեությունը խափանում էր պետության հետագա նորմալացման պրոցեսը [6, ապրիլի 28]: Այսինքն
խորհրդային իշխանությունները իսլամական հեղափոխության հիմքերը
գտնում էին Իրանի ժողովրդի իրավունքների և ազատությունների համար
մղվող պայքարի հիմքերում: Խորհրդային կողմը ամեն կերպ փորձում էր շահարկել ամերիկյան մամուլի հաղորդումները և սեփական ձևակերպումներով
հարստացնել այն:
ԱՄՆ-ը հեղափոխության ամբողջ ընթացքում իր գործիչների միջոցով
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փորձում էր միջամտել Իրանի ներքին գործերին և բացահայտ կերպով պաշտպանում էր ժողովրդական ելույթները ճնշելու նպատակով վարչակարգի ձեռնարկած միջոցառումները: Դրա վկայությունն էր 1978 թ. դեկտեմբերին ԱՄՆ-ի
նախագահ Ջ. Քարտերի ուղերձը, որը հանձնվեց շահին [3, 419]: Դրանով գործնական հիմքերի վրա էր դրվում Իրանում կոալիցիոն բուրժուական կառավարություն ստեղծելու հնարավորությունները, որից այդչափ վախենում էր
ԽՍՀՄ-ը: Սակայն ԽՍՀՄ-ի պատասխանը չուշացավ: Պատասխանելով
«Պրավդա» թերթի թղթակցի հարցին՝ ԽՄԿԿ կենտկոմի գլխավոր քարտուղար,
ԽՍՀՄ Գերագույն Խորհրդի նախագահության նախագահ Լ. Ի. Բրեժնևը
հայտնում էր, որ «Խորհրդային Միությունը դեմ է Իրանի ներքին գործերին ցանկացած միջամտություն ցուցաբերել և կշարունակի Իրանի հետ ավանդական
բարիդրացիական հարաբերություններ պահպանել»: Նույնիսկ նշում էր, որ
Խորհրդային Միությունը Իրանի գործերին ամեն մի անմիջական միջամտություն (հատկապես ռազմական) կդիտի որպես իր անվտանգությանը սպառնացող վտանգ:
«Սովետական Հայաստան» թերթը շարունակում էր արտատպել ամերիկյան թերթերում տեղ գտած տագնապալի լուրերը, որոնք հայտնում էին, թե ինչպես հեղափոխության էպիկենտրոնից հարյուրավոր ամերիկացիներ իրենց ընտանիքներով փոխադրվում էին Միացյալ Նահանգներ: Նրանց մեկնման
ծախսերը հոգում էր պետությունը՝ համապատասխան նախագահ Ջ. Քարտերի
կարգադրության: ԱՄՆ-ի վարչակարգը նույնիսկ շահին առաջարկել էր Իրան
ուղարկել ամերիկյան հրահանգիչներ՝ վարժեցնելու իրանական զորքերը՝
ընդդեմ ցուցարարների. «խորհուրդներ է տալիս, թե ինչպես սանձահարել
ցույցերը» [5, նոյեմբերի 12]:
Թերթը տեղեկություններ էր հայտնում նաև ամերիկյան հետախուզական
մարմինների գործունեության մասին, որ փորձում էին «որսալ կոմունիզմի
գործակալներին», հայտնաբերել «Մոսկվայի ձեռքը» [5, դեկտեմբեր 8]: ԽՍՀՄ-ը
քայլ առ քայլ հետևում էր երկրում տեղի ունեցող իրադարձություններին, իսկ
«Սովետական Հայաստան» թերթը ամենայն մանրամասնությամբ լուսաբանում
էր հեղափոխության ընթացքը և քայլերի հաջորդականությամբ սպասում
«ԱՄՆ-ի սայթաքմանը» [6, մարտի 11, 13, 15]:
Առավել բուռն զարգացումներ էր սպասվում Իրանում 1979 թ.:
Տեղի էին ունենում բազմահազարանոց ցույցեր, որոնց ընթացքում ցուցարարները այրում էին բանկերը, կինոթատրոնները, շքեղ խանութները և այլն:
Լայն մասշտաբների էր հասնում ոչ բռնի դիմադրության ձևը: Բանակում ավելացան դասալքության, հրամաններին չենթարկվելու և խռովությունների դեպքեր: Իրանից օտարերկրացիների փախուստը զանգվածային բնույթ կրեց: «Յանկիներ հեռացեք Իրանից» հոդվածում «Սովետական Հայաստան»-ը անդրադառնում է Իրանում գտնվող ամերիկացիների մասսայական փախուստին և երկրում սկսված հակաամերիկյան տրամադրություններին, երբ ամենուր կարելի
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էր կարդալ այնպիսի մակագրություններ, ինչպիսիք էին «Յանկիներ չվեցեք
Իրանից», «Կորչեն ամերիկյան իմպերիալիզմի մանկլավիկները» և այլն [6,
հունվարի 4]: Այսպիսի պայմաններում շարժումը ընդունում էր ավելի կազմակերպված բնույթ: Հատկապես սուր էր դրությունը Մեշհեդում, Ղազվինում և
Քերմանշահում: Այդ պայմաններում շահը համաձայնվեց «ժամանակավորապես» հեռանալ երկրից: ԱՄՆ-ի միջամտությունը Իրանի ներքին գործերին
հանգեցրեց նրան, որ 1979 թ. նոյեմբերի 4-ին իմամ Խոմեյնու կոչով մի խումբ
երիտասարդներ գրոհով վերցրեցին ամերիկյան դեսպանատունը՝ պատանդ
վերցնելով անձնակազմի 66 անդամներին:
Փաստորեն, ԱՄՆ-ի՝ Իրանում վարվող քաղաքականությամբ պայմանավորված, իսլամական հեղափոխությանը զուգահեռ երկրում տեղի էր ունենում
հակաամերիկյան հուժկու քարոզարշավ: Այն շարունակվեց մինչ հեղափոխության հաղթանակը, իսկ 1981 թ. Ռոնալդ Ռեյգանի՝ ԱՄՆ-ի նախագահ դառնալուց հետո, ազատ արձակվեցին ամերիկյան դեսպանության աշխատակիցները:
Այս իրադարձություններից հետո հարաբերությունների բարելավման որոշակի
փոփոխություն նկատվեց երկու կողմերի միջև:
Այսպիսով՝ կարելի է կարծել, որ Իրանի իսլամական հեղափոխության ողջ
ընթացում երկիրը եղել է աշխարհակարգ թելադրող երկու հզոր պետությունների՝ ԱՄՆ-ի և ԽՍՀՄ-ի միջև ընթացող Սառը պատերազմի կռվախնձոր, որի միջոցով վերջիններս փորձել են իրենց դիրքերը ամրապնդել տարածաշրջանում,
իսկ ձևավորվող նոր վարչակարգը դարձնել ազդեցության գործիք:
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Իրանի Իսլամական հեղափոխության լուսաբանումը….

ОСВЕЩЕНИЕ ИСЛАМСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В ГАЗЕТЕ
«СОВЕТСКАЯ АРМЕНИЯ»

Шагоян Анаит
Резюме

Ключевые слова: Холодная война, государственные интересы, ираноамериканские отношения, Мухаммед Реза Пехлеви, прозападная политика,
военное положение, политическое значение, вмешиваться во внутренние дела
страны
В 1979 году граждане Ирана, будучи недовольными внешней и внутренней
политикой династии Резы Пехлеви, подняли волну недовольства, которая вскоре
переросла в революцию. Исламская революция в Иране ознаменовалась цепью
событий, которые привели к свержению монархии в Иране и установлению
новой власти. Эта революция была последним примером классической революции 20-го века, которая в атмосфере негативных и бескомпромиссных дебатов,
основанных на простой идеологии, смогла добиться победного результата.
В статье предпринята попытка анализирования иранской революции по
материалам газеты «Советская Армения». Данная газета в основном перепечатывала информацию из американских, французских, ливанских и иранских газет,
полученных телеграфным агентством СССР. Газета активно освещала как
дореволюционные события, так и военные действия. В статье с учетом напряженных отношений США и СССР, обусловленных продолжающейся Холодной
войной, революционные события освещаются по возможности объективно.
В статье так же описывается атмосфера «паники», сложившаяся во время
исламской революции в Соединенных Штатах. Фактически материалы, содержащиеся в газете «Советская Армения», весьма подробно описывали международные отношение тех лет.
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Շագոյան Անահիտ

THE ILLUSTRATION OF THE ISLAMIC REVОLUTION IN THE NEWSPAPER
OF SOVIET ARMENIAN

Shagoyan Anahit
Summary

Key words: cold war, national benefit, Iranian-American relations, Mohammed
Reza Pahlavi, pro-Western politics, martial situation, political significance, interfere
in the internal affairs of the countries
In 1979, Iranian citizens, being dissatisfied with the foreign and domestic policies
of the Reza Pahlavi dynasty, raised a wave of discontent, which soon turned into a
revolution. The Islamic revolution in Iran was emboldened by a chain of events that
led to the overthrow of the monarchy in Iran and the establishment of a new
government. This revolution was the latest example of the classic revolution of the
20th century, which, in an atmosphere of negative and uncompromising debate based
on simple ideology, was able to achieve a victorious result.
In this article, attempts to analyze the Iranian revolution based on the materials
of the Soviet Armenia newspaper is presented. This newspaper mainly reprinted
information from American, French, Lebanese and Iranian newspapers received by
the USSR Telegraph Agency. The newspaper actively covered both pre-revolutionary
events and military actions. The article, taking into account the tense relations
between the United States and the USSR due to the continuing cold war, illuminats
the revolutionary events as objectively as possible.
In this article also describes the atmosphere of “panic” that developed during the
Islamic revolution in the United States. In fact, the materials contained in the
newspaper “Soviet Armenia”, extensively explored the international relations of those
years.
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Կանանց մասնակցությունը 19-րդ դարի Կ. Պոլսի….

ԿԱՆԱՆՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 19-ՐԴ ԴԱՐԻ
Կ. ՊՈԼՍԻ ՀԱՅ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆԸ
Չատինյան Զոյա
Հանգուցային բառեր. Թանզիմաթ, բարեփոխումներ, միություններ,
սահմանադրություն, խնամակալություն, կրթադաստիարակչական
Օսմանյան կայսրությունում Թանզիմաթի տարիներին տեղի ունեցան հասարակական, կրթական, մշակութային էական տեղաշարժեր: Ոգևորվելով
սուլթանի խոստացած բարեփոխումներով՝ 1 եվրոպական համալսարններում
կրթություն ստացած, լուսավորության և հասարակական առաջընթացի գաղափարներով տոգորված մի խումբ երիտասարդներ Կ. Պոլսում հիմնեցին հասարակական, կրթական, ազգային ընկերություններ: Դրանց ստեղծման և գործունեության համառոտ պատմությանն անդրադարձել է Վիեննայի Մխիթարյաններից հայր Եփրեմ վարդապետ Պողոսյանը 2: Չնայած դրան՝ մեզանում դեռևս
ուսումնասիրված չէ հայ կանանց մասնակցությունը հասարակական կազմակերպություններին, ընկերություններին ու միություններին: XІX դարի առաջին
կեսին Կ. Պոլսում հիմնված հասարակական ընկերությունների և միությունների հիմնադիրները բացառապես տղամարդիկ էին: Դրանց կանոնադրությունները սահմանում էին գործունեության բնույթը և անդամագրման պայմանները,
ըստ որի՝ ընկերության անդամ կարող էին դառնալ այն չափահաս տղամարդիկ, որ ի վիճակի էին վճարել սահմանված ամսական անդամավճարը: Կանայք
կարող էին համարվել ընկերության անդամ, բայց առանց ընկերության ժողովներին մասնակցելու իրավունքի: Այդպիսի կարգ էր սահմանված մասնավորապես 1846 թ. մարտի 1-ին Կ. Պոլսի Բերա թաղամասում Ռափայելյան և
Մուրադյան վարժարանի կաթոլիկ հայ սաների կողմից հիմնադրված «Համազգյաց ընկերությունում» 3:
1840-1850-ական թվականներին հայ կանանց պասիվ մասնակցությունը
հասարակական կազմակերպությունների գործունեությանը պայմանավորված
էր Օսմանյան հասարակության մեջ կանանց անհավասարությամբ: Հայ
իրականության մեջ կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարության
խնդիրը նոր չէր: Այն դեռևս 1773 թ. ձևակերպել է Շահամիր Շահամիրյանը
«Որոգայթ փառացում»: Նրանում ասվում է. «Ցանկացած մարդկային արարած,
Բայբուրդյան Վ., Օսմանյան կայսրության պատմություն, Երևան, 2011, էջ 455:
Տե՛ս Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերութիւններու, Վիեննա,
հատոր Ա-Գ, 1957, 1963, 1969:
3 «Ջատագովություն Համազգյաց ընկերության», Կ. Պոլսի, 1851, էջ 16:
1
2
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Չատինյան Զոյա
լինի նա հայ կամ այլ ազգի ներկայացուցիչ, լինի տղամարդ, թե կին, ծնված լինի
Հայասատնում, թե դրա սահմաններից դուրս, պետք է ապրի հավասարության
մեջ և հավասար լինի իր ծավալած գործունեության մեջ» 4:
Հայ կանանց հասարակական, կրթական ու մշակութային կյանքի ակտիվացմանը նպաստեց հատկապես 1860թ. մայիսի 24-ի «Ազգային սահմանադրության» ընդունումը: Արևմտահայության ներքին կյանքը կանոնակարգող այդ
փաստաթուղթը մի շարք խնդիրներից բացի սահմանում էր կանանց իրավունքները՝ տղամարդկանց հետ հավասար կրթություն ստանալու, սոցիալական
ապահովության, հասարակական գործունեություն ծավալելու ուղղությամբ 5:
Ազգային սահմանադրության ընդունումը հնարավորություն ընձեռեց, որպեսզի ստեղծվեն նոր հասարակական ընկերություններ, որոնց հիմնական նպատակը հայ կանանց կրթադաստիարակչական գործն էր, կայսրության հայաշատ քաղաքներում օրիորդաց վարժարաններ բացելը, գործող վարժարաններին գրենական պիտույքներով և ֆինանսական միջոցներով ապահովելը:
Սկզբնական շրջանում հայ կանանց կրթական գործին նպաստող ընկերությունները և դրանց բարերարները տղամարդիկ էին: 1863թ. Թորոս Նազարյանը
Կ. Պոլսում հիմնել է «Աղջկանց դաստիարակութեան նպաստամատոյց» ընկերությունը 6, որի նպատակը աղքատ հայ օրիորդներին օրինավոր կրթության
տալն էր: Նույն նպատակն էր հետապնդում նաև 1871թ. Կ. Պոլսի Բերա թաղամասում հիմնված է «Վարդուհյան» ընկերությունը 7: 1879թ. Խասգյուղի Առաքել
Նուպար-Շահնազարյան վարժարանի նախկին սաները հիմնեցին «Կիլիկիան»
ընկերությունը, որը պետք է օժանդակեր հայ օրիորդների և պատանիների
կրթադաստիարակչական գործին, հատկապես Կիլիկիայում, որտեղ 19-րդ
դարի 80-ականներին հայության թիվը հասնում էր շուրջ 100.000-ի 8: «Կիլիկիան» ընկերության ֆինանսական աջակցությամբ Զեյթունում բացվել է վարժարան, որի ուսուցչապետ է նշանակվել Խարչատուր Տատուրյանը 9: «Մասիս»
թերթը տպագրում է ընկերության բարերարների ցուցակը, պատմում ընկերությանը ֆինանսական աջակցություն ցուց տված տիկին Զարուհի Ս. Համամճյանի մասին, որ դրամահավաք է կազմակերպել և ամբողջ հասույթը,
շուրջ 133 կտոր ոսկի, փոխանցել «Կիլիկիան» ընկերությանը 10: 1882թ. մայիսի
Շահամիր Շահամիրյան «Որոգայթ Փառաց», Մադրաս, 1773, էջ 8:
Ազգային սահմանադրութիւն Հայոց, Կ. Պոլիս, 1860, էջ 13:
6 «Զեփիւռ Հայրենեաց», 1863 հունիսի 13, թիվ 19, էջ 147:
7 Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերութիւններու, Վիեննա,
հատոր Ա, 1957թ., էջ 766:
8 Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ., էջ 479:
9 «Մասիս», 1879, թիվ 2360:
10 «Մասիս», 1879, թիվ 3396:
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24-ին Կ. Պոլսում հիմնվել է «Սանուց և Սանուհեաց» ընկերություն, որը անդամավճարներից գոյացած ամբողջ հասույթը տրամադրել է Ս. Խաչ երկսեռ վարժարանի սաների կրթադաստիարակչական գործին 11:
19-րդ դարի վերջին հայ կանայք՝ եվրոպացիների օրինակով 12, ստեղծել են
մի շարք հասարակական ընկերություններ: Այդ ընկերություններն իրենց գործունեությունն իրականացրել են երեք հիմնական ուղղություններով: Առաջին
խումբ ընկերությունները զբաղվել են պատերազմներում վիրավորված զինվորներին դեղորայք և համապատասխան բուժօգնություն ցուցաբերելով: Նման
գործունեություն է ծավալել «Հայ կարմիր խաչի ընկերությունը»: Այն հիմնադրվել է 1876թ. թուրք-սերբական պատերազմից հետո արևմտահայ նշանավոր
գերդասատանների կաթոլիկ և լուսավորչական տիկնանց կողմից: Կ. Պոլսի
հայ տիկնանց օրինակով գթության քույրերի աշխատանք են տարել նաև
Իզմիրի հայ կանայք, ովքեր նույն թվականին Իզմիրում ստեղծել են համանուն
ընկերություն13: «Հայ կարմիր խաչի» ընկերությունը գործել է մինչև 1918թ. ներառյալ, Կ. Պոլսում և գավառներում ունենալով շուրջ 40 մասնաճյուղ 14:
Երկրորդ խումբ ընկերությունների նպատակը կրթադաստիարակչական
գործունեությունն էր: 1859թ. Օրթագյուղի Հռիփսիմյան վարժարանի հիմնադրմանը զուգահեռ տեղի հայ կանայք, վարժարանի կարիքները հոգալու նպատակով հիմնել են «Խնամակալուհի տիկնայք ըներությունը» 15: Այս ընկերության
անդամները տիկին Նազլ Վահանյանի գլխավորությամբ 1864 թ. հիմնել են
«Աղքատախնամ Տիկնանց ընկերությունը»: Ընկերությանը գոյության շուրջ 17
տարիների ընթացքում հաջողվել է իր միջոցներով Հռիփսիմյան օրիորդանց
վարժարանի համար նոր շենք կառուցել և ֆինասական ու բարոյական
աջակցություն ցուցաբերել վարժարանի աշակերտուհիներին 16: 1861թ. Կ. Պոլսի
Պեշիկթաշ թաղամասում մի խումբ հայ օրիորդներ ստեղծել են «Հայ տիկնանց
ընկերություն», որն զբաղվում էր դպրոցի խնամակալությամբ 17: 1866թ. ապրիլին պոլսահայ տիկնանց նախաձեռնությամբ հիմնվել է «Խնամակալ տիկնանց
ընկերություն», որի նպատակը Ս. Խաչ թաղամասի օրիորդաց վարժարանի
աշակերտուհիների կրթությանը նպաստելն էլ 18: Սելամե թաղամասի Խորհուրդը գոհ մնալով «Խնամակալ տիկնանց» գործունեությունից, վարժարանի տեսՀ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ., էջ 377:
Նույն տեղում, էջ 111:
13 «Արշալույս Արարատյան», 1876, թիվ 1044:
14 Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ., էջ 102:
15 «Մասիս», 1867 օգոստոսի 26, թիվ 811:
16 Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ., էջ 190:
17 Նույն տեղում, էջ 164:
18 «Ժամանակ», 1867, էջ 132:
11
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Չատինյան Զոյա
չությունը հանձնել է նրանց: Ընկերությունը գործել է մինչև 1872թ 19: 1866թ.
ապրիլ-մայիսին Յ. Այվազյանի, Մ. Չարեխյանի, Կ. Օտյանի նախաձեռնությամբ
հիմնադրվել է «Տիկնանց ընկերություն», որը համայնքի երկսեռ դպրոցի սաներին պարբերաբար ապահովել է գրենական պիտույքներով 20: 1868թ. դեկտեմբերին Կ. Պոլսի Ս. Եղիա թաղամասի տիկնայք հիմնել են «Հռիփսիմեան խնամակալեաց ընկերություն», որն ստանձնել է Պեզճեան արական վարժարանին կից
աղջիկների բաժնի հոգածությունը 21: 1869թ. Խասգյուղի Ներսիսյան օրիորդաց
վարժարանին ֆինանսապես աջակցելու համար թաղամասի կանայք ստեղծել
են «Խնամակալուհի տիկնանց ընկերություն» 22: 1869թ. օգոստոսին հիմնված
«Արտեմյան տիկնանց ընկերությունը» նպաստել է Առաքելյան երկսեռ վարժարանի աշակերտուհիների կրթության գործին23: Ընկերությունը իր միջոցնեով
Ս. Աստվածածին թաղամասի Առաքելյան վարժարանի աղջիկների բաժնի
համար նոր շենք է ձեռք բերել: Այդտեղ կազմավորվել է Արտեմյան վարժարան,
որի պաշտոնական բացումը տեղի է ունեցել 1870թ. ապրիլի 14-ին 24: 1869թ.
Սալմաթայի Հռիփսիմյան օրիորդաց վարժարանի աշակերտուհիները իրենց
ուժերով հիմնել են «Հռիփսիմեան Սանուհեաց ընկերություն», որի նպատակը
իգական սեռի դաստիարակությանը նպաստելն էր 25: Օրթագյուղի Հռիփսիմյանց վարժարանի հովանավորյալ մի քանի կանայք, միանալով վարժարանի
նախկին շրջանավարտ օրիորդներին՝ 1879թ. մայիսի 1-ին հիմնել են «Դպրոցասէր Հայուհեաց ընկերությունը» 26: Ընկերության հիմնադիրներն էին տիկին
Նազլ Վահանյանը, տիկին Սրբուհին, տիկին Թագուհի Պալտազարյանը,
օրիորդ Նուրիկ Սիմոնյանը և տիկին Զաբելը: Նորաստեղծ ընկերության հիմնական նպատակն էր նպաստել անօգնական հայուհիների դաստիարակությանը, գավառների օրիորդաց վարժարանների համար վարժուհիներ պատրաստելը և հայաշատ գավառներում աղջիկների համար մասնավոր դպրոցներ
բացելը 27: «Դպրոցասէր Հայուհեաց ընկերությունը» ունեցել է կանոնադրություն՝ բաղկացած 38 հոդվածից: Ընկերության բարձրագույն
մարմինը՝ Ընդհանուր ժողովն էր, գլխավոր ատենադպիրը՝ տիկին Աննա
Չայանը, իսկ Գործադիր ժողովի ղեկավարը օրիորդ Թագուհի Պալտազարյանը:
Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ., էջ 325:
«Փունջ», 1866, հունիս, թիվ 124:
21 Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ., էջ 494:
22 Նույն տեղում, էջ 463:
23 «Ժամանակ», 1869, թիվ 145:
24 Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ., էջ 495:
25 «Մասիս», 1870, թիվ 955:
26 «Մասիս», 1879, թիվ 2416:
27 Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ., էջ 247-248:
19
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Ընկերությանն անդամագրվել կարող էին չափահաս կանայք և օրիորդները,
եթե ընդհանուր ժողովի անդամների մեծամասնությունը տար իր
համաձայնությունը: Անդամակցության ամսական անդամավճարը մեկ
ղուրուշն էր: Ընկերությանը կարող էին անդամակցել նաև տղամարդիկ,
սակայն նրանք քվերակության իրավունք չունեին: Հիմնադրման պահին ընկերությունն ունեցել է 37, իսկ տարեվերջին՝ 380 անդամ 28: Ֆինանսական
միջոցներ հայթայթելու նպատակով ընկերությունը ժամանակ առ ժամանակ
կազմակերպել է բարեգործական պարահանդեսներ: Ընկերությունը 1879թ.
նոյեմբերի 5-ին Օրթագյուղի մի փոքրիկ բնակարանում բացել է աղջիկների
համար նախատեսված դպրոց, որը 1880թ. վերջին ուներ 35 աշակերտուհի:
Ընկերության կողմից բացված «Դպրոցասեր» վարժարանի կրթական ծրագիրը
նախատեսում էր 2 տարվա նախապատրաստական և 5 տարվա
նախակրթական դասընթաց 29: «Դպրոցասեր» ընկերությունը 10 տարի
անընդմեջ եռանդուն գործունեություն ծավալելուց հետո, 1889թ. մայիսի 2-ին
տեղափոխվել է Կ. Պոլսի հայաշատ Գում Գափու թաղամաս: Իր բեղնավոր գործունեության ընթացքում ընկերությունը մեծ քանակությամբ վարժուհիներ է
պատրաստել և ուղարկել հայաշատ գավառներ՝ օրիորդանց կրթադաստիարակչական գործը կազմակերպելու համար 30: 1892թ. դրությամբ ընկերությունը
ուներ 110 աշակերտուհի 31: 1895-1896 թթ. հայկական ջարդերի տարիներին ընկերությունը ժամանակավորապես դադարել է գործել 32:
1879թ. Կ. Պոլսի Օրթաքե թաղամասի Հռիփսիմյանց վարժարանի սանուհիները ստեղծել են «Հռիփսիմյան վարժարանի օրիորդաց ընկերություն» 33: 1879թ.
ապրիլի 6-ին Բերա թաղամասում մի խումբ հայ օրիորդների հիմնած «Տիկնանց
և Օրիորդանց ընկերությունը» պետք է ֆինանսապես օժանդակեր «Կիլիկիան
ընկերությանը» 34: Հունիսի 22-ին ընկերությունը միավորվել է 1879թ. ապրիլի
11-ի Սկյութարում Զապել Խանջյանի և նրա 8 դասընկերուհիների հիմնադրած
«Ազգանուէր հայուհեաց ընկերությունը» 35: Ընկերության նպատակն էր հայաբնակ գավառներում աղջիկների համար դպրոցներ բացելը և նրանց կրթելը 36:
Նույն տեղում, էջ 250:
Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ., էջ 257:
30 «Հայրենիք», 1886, թիվ 2117:
31 «Հայրենիք», 1892, հուլիսի 10, թիվ 175:
32 «Դպրոցասէր Հայուհեաց ընկերությունը» 1908թ. վերսկսել է իր գործունեությունը և մեծ դժվարությունների գնով գոյատևել մինչև 1915թ.: Տե՛ս Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ., էջ 265-276:
33 Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ., էջ 277:
34 «Մասիս», 1879, թիվ 2294:
35 «Մասիս», 1879, թիվ 2356:
36 Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ., էջ 339-340:
28
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1879թ. ապրիլի 16-ին նորաստեղծ ընկերության ատենադպիր է ընտրվել
Զ. Խանջյանը, իսկ ատենապետ՝ Ս. Ալեքսանյանը: Ընկերությունը կանոնադրության համաձայն հրավիրում էր Ընդհանուր և Գործադիր ժողովներ, իսկ
ֆինասներ հայթայթում էր հիմնականում անդամների նվիրատվություններից:
1880-1883թթ. ընկերության ֆինանսական աջակցությամբ հայաշատ գավառներում աղջիկների համար բացվել է 4 վարժարան: Ընկերության հիմնադիր
Զապել Ասատուրը Սրբուհի Վահանյանի հետ միասին կազմել է հայ իրականության մեջ բացառիկ նշանակություն ունեցող «Կանանց իրավունքների
հռչակագիրը» 37: Դեռևս 1865թ. ստեղծված և 1879թ. Գում Գափու թաղամաս տեղափոխված Մեսրոպյան օրիորդաց վարժարանի նախկին աշակերտուհիները
1884թ. հիմնել են «Սանուհեաց ընկերություն», որը պետք է «Հայաստանի
կրթության կարոտ գյուղերում» աղջիկների համար դպրոցներ բացեր 38: Նույն
թվականին Ներսիսյան օրիորդաց վարժարանին օգնելու նպատակով ստեղծվել
է «Խնամակալուհեաց» ընկերություն, որի 10 անդամներից բաղկացած խորհուրդը ղեկավարել է տիկին Աննա Եսայանը 39: 1891թ. ընկերությունը ֆինասական սղության պատճառով դադարեցրել է գործունեությունը 40:
Երրորդ խումբ ընկերությունները խնամակալական-բարեգործական
բնույթ ունեին, որոնց նպատակը այրիներին և որբերին աշխատանքով ապահովելն էր և աղքատներին հագուստով ու սննդով օգնելը: Այդպիսին էր 1860թ.
նոյեմբերին Կ. Պոլսում հայ նշանավոր գերդաստանների կանանց կողմից
հիմնված «Խնամակալ տիկնանց ընկերությունը», որը ստանձնել է Ս. Խաչ Ազգային հիվանդանոցի՝ կանանց բաժնի խնամակալությունը 41: Ընկերությունը
կանոնադրության համաձայն հիվանդանոցի խնդիրները քննարկելու նպատակով ամեն ամսվա առաջին հինգշաբթի օրը ժողով է գումարել 42: Տարեկան հավաքագրված 30-40 հազար ղուրուշը մեծամասամբ ծախսվել է հիվանդանոցի
համար անհրաժեշտ պարագաներ ձեռք բերելու վրա 43: Ընկերության ֆինանսների մեծ մասը իր անձնական միջոցներից հատկացնում էր հիմնադիր անդամներից՝ Տիկին Երամյանը: «Խնամակալ տիկնանց ընկերության» գործունեությունը շարունակել է ընդհուպ մինչև 1866 թվականը 44: 1864թ. մարտի 20-ին
Կ. Պոլսի Օրթագյուղ թաղամասի հայ տիկնայք հիմնել են «Աղքատախնամ
Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ., էջ 358-372:
«Նոր –Դար», Թիֆլիս, 1884 փետրվարի 23, թիվ 31:
39 Զարդարյան Վ. , Հիշատակարան, Կահիրե, Ա հատոր, 1939, էջ 112:
40 Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ., էջ 488:0
41 «Արևելք», 1898 նոյեմբերի 5, թիվ 3853:
42 «Մասիս», 1860 դեկտեմբերի 29, թիվ 464:
43 Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ., էջ 693:
44 Նույն տեղում, էջ 694:
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Կանանց մասնակցությունը 19-րդ դարի Կ. Պոլսի….
տիկնանց ընկերություը», որն զբաղվել է համայնքի աղքատ անդամներին
օգնելով և հիվանդներին բժշկական օգնություն ցուցաբերելով 45: Կանոնադրության համաձայն ընկերությունը ղեկավարում էր տնօրենների խորհուրդը 46,
ատենադպիրն էր տիկին Նազր Վահանյանը 47: «Աղքատախնամ տիկնանց ընկերությունը» իր գործունեության 10 տարիների ընթացքում անդամավճարներից
և բարեգործական ներկայացումներից հավաքած միջոցներով 48 9 աղքատ ընտանիքների ապահովել է բնակարանով, 527 անգամ բժշկական օգնություն է
ցուցաբերել, 8 ընտանիքի աղքատության դրամական նպաստ հատկացրել, 3
բնակարանի տանիք վերանորոգել և այլն 49: 1872թ. ընկերության ընդհանուր միջոցները կազմել են 24 հազար ղուրուշ, որից 20 հազարը օգտագործվել է բարեգործական նպատակներով 50: 1875թ. մարտի 1-ին Բերայում հայ տիկնանց կողմից հիմնվել է «Աղքատասեր տիկնանց ընկերությունը» 51: Ընկերության նպատակը թշվառ հայ օրիորդներին և պատանիներին կրթության տալ և արհեստներ սովորեցնելն էր: Ընկերությունը ունեցել է 6 հիմնական և 42 վարչական կանոններ: «Աղքատասեր տիկնանց ընկերության» անդամ կարող էին դառնալ
միայն 21 տարին լրացած կանայք և օրիորդները, իսկ տղամարդիկ կարող էին
համարվել ընկերության պատվավոր անդամներ, մասնակցել ընկերության
ժողովներին, սակայն քվեարկության իրավունք չունեին 52: 1881թ. փետրվարի
դրությամբ ընկերությունը ունեցել է անդամավճարներից գոյացած 1200 թուրքական լիրա հասույթ, որն օգտագործել է աղքատներին նպաստներ նշանակելու և «Համազգեաց Օրիորդաց» վարժարանի սաներին կրթաթոշակներ տրամադրելու վրա 53:
1881թ. հուլիսի 24-ին Կ. Պոլսի հայոց պատրիարքի հորդորով կաթոլիկ հայ
տիկնայք ստեղծել են «Գթասեր տիկնանց ընկերությունը», որի նախագահ է
ընտրվել տիկին Տիրուհի Մսրյանը 54: Ընկերությունը զբաղվել է Ս. Հակոբ հիվանդանոցի աղքատ, այրի և որբ հիվանդներին խնամելով 55, նախատեսել է
որբանոցներ և արհեստանոցներ բացել հայաշատ գավառներում 56: 1892թ.
«Մասիս», 1864 ապրիլի 4, թիվ 634:
Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ., էջ 193:
47 «Մասիս», 1864 ապրիլի 18, թիվ 636:
48 «Մասիս», 1866 փետրվարի 19, թիվ 728:
49 Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ., էջ 195:
50 Նույն տեղում:
51 Նույն տեղում, էջ 95:
52 «Մասիս», 1879, թիվ 2294:
53 Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ., էջ 97:
54 «Հայրենիք», 1892 փետրվարի 28, թիվ 157:
55 Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ., էջ163:
56 Նույն տեղում, էջ 112: 767:
45
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«Գթասեր տիկնանց» ընկերության ֆինանսական աջակցությամբ Խարբերդում
բացվել է օրիորդաց վարժարան: Ընկերության ֆինասական միջոցների հիմնական աղբյուրը՝ տարին մեկ անգամ Կ. Պոլսում կազմակերպվող ընդունելություն-համերգից ստացված հասույթն էր 57: 1886թ. ապրիլի 21-ին Բերայում
հիմնվել է «Տիկնանց խնամակալություն ընկերությունը», որը ստանձնել է թաղամասի օրիորդանց վարժարաների հովանավորությունը: Սկսած 1888 թ. ընկերությունը միաժամանակ զբավել է թաղամասի աղքատների խնամքով,
հոգացել նրանց սննդի և հագուստի հարցերը, որբերի ու այրիների համար աշխատանք փնտրել 58:
Զբաղվելով հայ աղջիկների կրթության, դաստիրակության, խնամակալության և շատ այլ հարցերով պոլսահայ կանայք միաժամանակ հոգացել, որ հայուհիները չկորցնեն իրենց ազգային դիմանկարն ու ավանդույթները: Այդ նպատակով 1879թ. հուլիսի 15-ին Նունյան-Վարդուհյան վարժարանի նախկին աշակերտուհիները հիմնել են «Պարզասէր հայուհեաց ընկերությունը» 59: Նրա կանոնադրությունը խնդիր էր դնում «նորաձեւութիւնը ջնջել Հայ ազգիս մէջ, որոշելով
մի պարզ եւ վայելուչ ձեւ զգեստի և գլխարկի» 60 հայ օրորդների համար: «Պարզասէր հայուհեաց ընկերությունը» ղեկավարում էր Տնօրենների խորհուրդը
ատենապետ Վիկտորիա Զիլճյանի և ատենադպիր Փիրուզ Քերեստեճյանի
գլխավորությամբ: Մինչև 1881թ. ընկերությունը իր անդամների շրջանում պարտադիր էր դարձրել իր սահմանված «Հայկական համազգեստը» 61: Կ. Պոլսի հայ
տիկնանց հիմնած ընկերություններն իրենց հնարավորությունների սահմաններում հայանպաստ գործունեություն են ծավալել աղջիկների և կանանց կրթության, դաստիարակության և խնամատարության ուղղությամբ:

«Հայրենիք», 1892 մարտի 7, թիվ 165:
Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ., էջ 114-115:
59 «Մասիս», 1879, թիվ 2399:
60 Հ. Եփրեմ Վ. Պողոսեան, նշվ. աշխ., էջ 582:
61 Նույն տեղում, էջ 583:
57
58
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Կանանց մասնակցությունը 19-րդ դարի Կ. Պոլսի….

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРМЯНСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ КОНСТАНТИНОПОЛЯ В 19 ВЕКЕ

Чатинян Зоя
Резюме

Ключевые слова: Танзимат, реформы,
попечительство, образовательно-воспитательный

организация,

конституция,

Активизация общественной и политической роли армянских женщин
началась в 60-х и 80-х годах 19-го века. Принятие национальной конституции в
1860 году позволило создать общественные организации и общества, основной
целью которых было предоставление образовательных услуг армянским
девушкам и женщинам, открытие школ в населенных армянами городах Турции,
обеспечение их канцелярскими товарами и финансовыми ресурсами. Общественная деятельность женщин была более активной прежде всего в Константинополе. В конце 19-го века многие армянские женщины, так как европейцы,
создали ряд общественных организаций.
Эти организации, в соответствии с целью их основания, можно классифицировать на три основные группы. Первая группа – это те женские организации,
целью которых было предоставление лекарств и медицинской помощи солдатам,
раненным во время войны. Вторая группа женских организаций преследовала
цель проводить образовательно-воспитательные мероприятия. Третья группа
женских организаций занималась обеспечением работой вдовам и сиротам, а
также оказанием помощи бедным в одежде и еде. Армянские общественные
организации женщин Константинополя по мере своих возможностей играли
большую роль в деле образования и воспитания армянских девушек и женщин.
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Չատինյան Զոյա

WOMEN'S PARTICIPATION IN THE 19TH CENTURY ACTIVITIES
OF ARMENIAN SOCIAL COMPANIES IN CONSTANTINOPLE

Chatinyan Zoya
Summary

Key words: Tanzimat, improvements, unions, National constitution, tutorial
education
Social and political role activities of Armenian women began in the 60s and 80s
of the 19th century. The adoption of a national constitution in 1860 allowed brought
the possibility to the creation of public companies, the main purpose of which was to
provide educational services to Armenian women and to open medical schools in
Turkish cities, providing them with clerical and financial resources. Women's social
activities were more primarily in Constantinople.
At the end of the 19th century, many Armenian women, as Europeans, created a
number of public companies. These organizations, in accordance with the purpose of
their creation, can be divided into three main groups: The first group is those
women's organizations whose the goal was to provide medicines and medical care to
soldiers wounded during the war. The second group of women's companies – the
purpose was to conduct educational activities. The third group of women's companies
– the purpose was to provide work for widows and orphans, as well as previde
clothing and food for the peor. Armenian social companies of women of
Constantinople, to the best of their abilities, played a large role in the education and
upbringing of Armenian girls and women.
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Խորհրդահայ գյուղի առօրյան Հայրենական մեծ պատերազմի….

ԽՈՐՀՐԴԱՀԱՅ ԳՅՈՒՂԻ ԱՌՕՐՅԱՆ ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՄԵԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ
ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ (ԴԱԼՄԱՅԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ)
Սուքիասյան Համո
Հանգուցային բառեր՝ աշխատանք, հաղթանակ, ընտանիք, շինարարություն, օգնություն, կոլտնտեսություն, գյուղատնտեսություն

Գյուղատնտեսության բնագավառում խորհրդային պետության համար
արդիական համարվող նոր հողերի յուրացումը հիմնականում տեղի էր
ունենում գյուղացիության պլանային վերաբնակեցումների միջոցով: Հայկական
ԽՍՀ-ում նոր այգիներ ստեղծելը համընկավ հանրապետության սակավահող,
ոչ բերրի շրջաններից գյուղացիներին ավելի հողառատ, բերրի տարածքներ
(մեծամասամբ` Արարատյան դաշտ) տեղափոխելու նախկինից շարունակվող
պետական քաղաքականության հետ: 1939 թ. դեկտեմբերին շահագործման
հանձնվող Դալմայի նոր ջրանցքը հնարավորություն տվեց ոռոգելի դարձնել
խաղողի և պտղատու այգիների համար պիտանի հարյուրավոր հեկտարներ:
Ջրանցքի կառուցմամբ պայմանավորված` առաջ էր գալիս ոռոգելի դարձող՝
Երևանին մերձակա (Աշտարակի և Էջմիածնի ճանապարհին) Դալմայի ամայի,
«ղըռ» հողերի յուրացման խնդիրը, ուր նախատեսվում էր խաղողի և պտղատու
այգիներ հիմնել [18, 453-454]: Նշյալ տարածքների յուրացման համար թիրախային էին համարվում հատկապես Ապարանի, Մարտունու, Նոր Բայազետի
շրջանների լեռնային սակավահող գյուղերի բնակիչները:
1939-1940 թթ. վերաբնակեցման ճանապարհով Երևանի մերձակայքում՝
Դալմայի ամայի հողատարածքներում, հիմնվեցին 4 նոր բնակավայրեր` Առաջին գյուղը կամ Դավիթաշենը, Երկրորդ գյուղը կամ Անաստասավանը, Երրորդ
գյուղը կամ Սպանդարյանը (Սիլիկյան թաղամաս), Չորրորդ գյուղը կամ Հաղթանակը: Վերջինները մտան 1939 թ. սեպտեմբերին հիմնադրված Երևանի գյուղական (1940 թ. հունիսից` Բերիայի անվան) շրջանի մեջ [19, էջ 168-174]: Նոր
հիմնադրված և կայացման ուղին բռնող Բերիայի շրջանի բնակավայրերի
առօրյա կյանքը խաթարվեց 1941 թ. հունիսի 22-ին սկսված Հայրենական մեծ
պատերազմի պատճառով: Հիմնադրման դժվարությունները, այնուհետև պատերազմը Բերիայի շրջանի ղեկավարությանը թույլ չտվեց լրջորեն զբաղվել նորաստեղծ գյուղերի սանիտարական, կենցաղային, մշակութային խնդիրներով:
Պատերազմի բոթը ԽՍՀՄ բազմազգ բնակչության շրջանում հայրենասիրական և դրանից բխող հականացիստական պոռթկում առաջ բերեց: Ինչպես
Խորհրդային Միության ողջ տարածքում, այնպես էլ Հայկական ԽՍՀ քաղաքներում, ավաններում ու գյուղերում հունիսի 22-ին և հաջորդ օրերին հակագերմանական կարգախոսներով զանգվածային միտինգներ տեղի ունեցան:
Հունիսի 22-ին գումարված միտինգում գերմանական ֆաշիզմը դատապարտող
ելույթներ ունեցան Երրորդ գյուղի բնակիչները: Առանձնապես հուզումնալի էր
գյուղի կոլտնտեսության վարչության նախագահ Հակոբ Դավոյանի ելույթը:
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Սուքիասյան Համո
Ներկաները մեծ ոգևորությամբ ընդունեցին նրա խոսքերը, թե գյուղացիները
պատրաստ են սեփական արյան գնով պաշտպանել հայրենիքը` պարտության
մատնելով ահեղ թշնամուն: «Վայ նրան, ով կհանդգնի կասեցնել մեր
հաղթական արշավը»,– իր ելույթն այսպես եզրափակեց կոլտնտեսության
նախագահը [13, N 42]:
Պատերազմի ընթացքում Խորհրդային Միության քաղաքացիները տարբեր
ճանապարհներով օժանդակում էին ռազմի դաշտում կռվողներին: Հայկական
ԽՍՀ բնակչությունը ևս այս գործից անմասն չէր: Ռազմաճակատին օգնելու
նպատակով 1941 թ. հուլիսին ստեղծվեց հայրենիքի պաշտպանության ֆոնդ:
Պատերազմի տարիներին Հայաստանի բնակչությունը միլիոնավոր ռուբլիներ
մուծեց պատերազմական կարիքների համար ստեղծված պաշտպանության և
կարմիր բանակի հիմնադրամներին, ռազմաճակատ ուղարկեցին մեկ միլիոն
կտորից ավել տաք հագուստ (մուշտակներ, բաճկոններ, ձեռնոցներ, գուլպաներ, գլխարկներ, սպիտակեղեն և այլն), տասնյակ հազարավոր անհատական
ծանրոցներ [17, էջ 588]: Հանրապետության մյուս բնակավայրերի թվում ռազմաճակատում կռվող մարտիկներին համեստ օգնություն (տաք հագուստ,
գումարներ, տարբեր իրեր) ուղարկեցին նաև Դալմայի գյուղերի բնակիչները
[13, N 56; 14, N 5]:
Հայրենական պատերազմի պայմաններում Հայկական ԽՍՀ-ում իրականացվող տարբեր ծրագրերի թվում մինչև պատերազմի ավարտը հետաձգվեցին նաև Դալմայի գյուղերի շինարարական աշխատանքները: Սա բխում
էր ԽՍՀՄ-ում շրջանառվող «ամեն ինչ ռազմաճակատի համար, ամեն ինչ
հաղթանակի համար» նշանաբանից: Շրջանի բնակավայրերում ընթացող շինարարական աշխատանքների շարքում առաջնայնությունը տրվեց դպրոցների
կառուցմանը: Հարկ է նշել, որ նույնիսկ այս դեպքում դպրոցաշինությունը չափազանց դանդաղ էր ընթանում: Այս տեսակետից նույնանման անմխիթար վիճակում էին Բերիայի շրջանի նորակառույց գյուղերի մեծ մասը` Դավիթաշենը,
Նոր Արեշը, Երրորդ գյուղը, Չորրորդ գյուղը և այլն: Նշյալ բնակավայրերում
շինարարական աշխատանքներն ուշացումներով ու ձգձգումներով էր ընթանում [2, թ. 11; 3, թ. 121-122]:
Պատերազմի առաջին օրերից ռազմաճակատ մեկնեցին նաև Դալմայի չորս
գյուղերի երիտասարդ բնակիչները: Աշխատող երիտասարդ ձեռքերից զրկվելն
առանձնապես խաթարեց գյուղատնտեսության զարգացմանն ուղղված քայլերը: Ծանր վիճակում հայտնվեցին նաև Բերիայի շրջանի կոլեկտիվ և
խորհրդային տնտեսությունները: Կարմիր բանակ զորակոչվածների թվում էին
գյուղատնտեսական աշխատանքներում զգալի փորձ կուտակած շատ մասնագետներ: Ամենուր աշխատող ձեռքերի կարիք էր զգացվում: Շրջանի նորաստեղծ չորս գյուղերի պարագայում խնդիրը բարդացնում էր այն հանգամանքը,
որ գյուղացիներն իրենց նախկին բնակավայրերում հմտացել էին անասնապահության, հացահատիկային մշակաբույսերի, կարտոֆիլի, կաղամբի մշակու– 309 –
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թյան գործում: Տևական ժամանակում մասնագետ գյուղատնտեսների շարունակական օգնության պայմաններում միայն նրանք կարող էին արդյունավետ
զբաղվել այգեգործությամբ ու բանջարաբուծությամբ: Սակայն պատերազմական պայմաններում նման հնարավորություն չկար: Արհեստավարժ մասնագետների բացակայությունն ու գյուղացիների անփորձությունը գյուղատնտեսական աշխատանքներում բացթողումների էր հանգեցնում: Բնակավայրերի
գյուղատնտեսական աշխատանքներին խոչընդոտող հանգամանք էր դաշտային աշխատանքներից գյուղացիների զգալի մասի խուսափելու իրողությունը:
Նրանցից որոշները, նոր բնակավայրում դեռևս վերջնականապես չհիմնավորված, երբեմն սոսկ հացի գրքույկ ստանալու համար, ձգտում էին աշխատանք
գտնել Երևան քաղաքի հիմնարկ-ձեռնարկություններում [2, թ. 33-36; 6, թ. 19]:
Գյուղերի բնակիչներին հուզող կարևոր խնդիրներից էր կարմիրբանակայինների ընտանիքների անդամներին օգնելու հարցը, որովհետև շատ ընտանիքներ զրկվել էին իրենց կերակրողներից: Տեղական ղեկավարները բանակ
զորակոչվածների ընտանիքներին օժանդակում էին սննդամթերքով, շինանյութով, անասնակերով [1, թ. 105-106 շրջ.]: Ինչպես հանրապետության, այնպես էլ
Բերիայի շրջանի ղեկավարները կարևորում էին այս խնդիրը: 1943 թ. փետրվարին հիմնվեց կարմիրբանակայինների ընտանիքներին օգնելու գծով
շրջխորհրդի գործկոմի նախագահի տեղակալի պաշտոն: Այդ պաշտոնին նշանակվեց Երվանդ Ներսիսյանը [11, թ. 25]: Դրանից հետո շրջանի բնակավայրերում (այդ թվում` Դալմայի չորս գյուղերում) առավել հաստատուն հիմքերի
վրա դրվեց կարմիրբանակայինների ընտանիքներին օգնելու գործը:
Ինչպես ամբողջ երկրում, այնպես էլ Դալմայի գյուղերում ռազմադաշտ
մեկնած տղամարդկանց ամենօրյա աշխատանքներում փոխարինեցին մեծահասակները, կանայք և դեռահասները: Այդ նպատակով գյուղերի կոմերիտականներից կազմակերպվում էին բարձր բերքի երիտասարդական օղակներ և
այլն: Շրջանային թերթում տպված մի լրատվությունից տեղեկանում ենք, որ
1941 թ. գյուղատնտեսական աշխատանքներին մասնակցում էին տասնյակ
կանայք [13, N 58]:
Դաշտային աշխատանքներին կանանց լիարժեք մասնակցությունն ապահովելու տեսակետից կարևոր էր մանկապարտեզների, մանկամսուրների, երեխաների համար անհրաժեշտ խաղահրապարակների առկայությունը: Բացի
ստացիոնար մանկապարտեզից` գյուղատնտեսական աշխատանքների սկզբում
բնակավայրերում ամառային մանկահրապարակներ և մանկամսուրներ էին
կազմակերպվում` խնդիր ունենալով այդտեղ ընդգրկել գյուղի բոլոր մանկահասակ երեխաներին: Սա տեղի էր ունենում կոլտնտեսության միջոցների
հաշվին: Բերիայի շրջանի ղեկավարությունը հատուկ ուշադրություն էր
դարձնում այս խնդրին: Մանկահրապարակների ու մանկամսուրների սննդի,
խնամքի ու բուժսպասարկման անմխիթար վիճակով պայմանավորված`
երբեմն ծնողներն ավելի նախընտրում էին երեխաներին տանը պահել: Չնայած
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Սուքիասյան Համո
պատերազմական պայմաններում կանանց աշխատուժը լիարժեք օգտագործելու հրամայականին` գյուղերի կոլտնտեսությունների ղեկավարները հաճախ
անուշադրության էին մատնում մանկահրապարակներն ու մանկամսուրները,
առանց շրջանի ղեկավարության գիտության փակում դրանք: Այս իրողությունը
բնորոշ էր շրջանի գրեթե բոլոր բնակավայրերին [9, թ. 38-41; 10, թ. 41-42]:
Մանկապարտեզների և մանկամսուրների ստեղծումով մանկահասակ
երեխաներ ունեցող կանայք հնարավորություն ստացան շարունակել աշխատանքը կոլտնտեսություններում: Կոլտնտեսությունից ստացած չնչին աշխօրը
գյուղացիներին հնարավորություն էր տալիս պահպանել սեփական գոյությունը` սպասելով աշխարհակործան պատերազմի ավարտին:
Պատերազմի տարիներին գյուղերն ապրում էին առօրյա հոգսերով` գյուղատնտեսություն, անասնապահություն, աշխօրերի բաշխում, ռազմաճակատին, կարմիրբանակայինների ընտանիքներին օգնելու քայլեր: Յուրաքանչյուր գարնան սկզբում նախապատրաստվում էին գյուղատնտեսական
աշխատանքներին` հաշվառում, վերանորոգում գյուղատնտեսական գործիքները, պակաս լինելու դեպքում նորերը ձեռք բերում, հաշվառում աշխատանքի
ունակ գյուղացիներին, մոբիլիզացնում եղած աշխատանքային ռեսուրսները:
Կոմունիստական քարոզչության կողմից ներկայացվում էր, որ թիկունքում
արդյունավետ աշխատանքն ու պետության կողմից առաջադրված պարտավորությունների անշեղ կատարումը, տնտեսության զարգացումը կնպաստի
կարմիր բանակի ռազմական հաջողություններին: Պատահական չէ, որ գյուղացիներն իրապես հավատում էին, որ գյուղատնտեսական աշխատանքների հաջող կատարման պարագայում կարմիր բանակն ապահովված կլինի ավելի
սննդամթերքով, ինչը և կմոտեցնի գերմանացիներին պարտության մատնելու և
Խորհրդային Միության սահմաններից դուրս քշելու և իրենց հարազատների՝
տուն վերադառնալու պահը: Իշխող կոմունիստական կուսակցության կողմից
կարևոր խնդիր էր համարվում քաղաքական-մասսայական աշխատանքները
պատերազմի պայմաններին համապատասխան վերակառուցելը, այն է` ռազմադաշտում տեղի ունեցած սխրագործությունները և աշխատանքային ոլորտի
հաջողությունները «մասսաներին հասցնելը»: Այս տեսակետից կարևոր գործառույթներ էր վերապահված գյուղական ագիտատորներին: Կոլտնտեսային աշխատանքները հաջող կազմակերպելու հիմնավորմամբ` ագիտատորներ էին
կցվում նաև կոլտնտեսության բրիգադներին [8, թ. 16 և շրջ.]:
Հայրենական պատերազմի տարիներին Հայաստանի գյուղերի բնակչությունն ապրում էր սոցիալական ծանր պայմաններում, ինչը հաճախ հանգեցնում էր հանրային սեփականությունից կատարվող «գողությունների» կամ «յուրացումների»: Տարածված էին կոլտնտեսությունների դաշտերից հասկեր գողանալու դեպքերը, որոնց մասնակցում էին նաև երեխաները: Այդ տարիներին
հանրապետությունում բազում են մանր գողությունների համար (մեկ դույլ
կարտոֆիլ, մեկ պարկ ցորեն և այլն) գյուղացիներին բանտարկելու, կոմկուսի
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անդամ հանդիսանալու պարագայում կուսակցությունից հեռացման դեպքերը:
Տարածված էին կոլտնտեսությունների դաշտերից ցորենի հասկեր գողանալու
դեպքերը, որոնց մասնակցում էին նաև դպրոցահասակ երեխաները: Հաճախ
միանշանակ պարզ չէր լինում, թե տվյալ անհատն իրականում մեղավոր է, թե`
ոչ: Նման «հանցանքներում» մեղադրվում էին գյուղխորհուրդների, կոլտնտեսությունների, խորհտնտեսությունների ղեկավար աշխատողներից շատերը:
Այսպես` 1943 թ. փետրվարի 28-ին ՀԿ(բ)Կ Բերիայի շրջկոմի բյուրոն «պատերազմական պայմաններում հացի շռայլումներ ու խարդախություններ կատարելու» մեղադրանքով աշխատանքից ազատեց շրջանի Երրորդ գյուղի գյուղխորհրդի նախագահ Հայրապետ Գրիգորյանին և գործը դատարան ուղարկեց:
Վերջինի «մեղքն» այն էր եղել, որ նախատեսվածից ավել ստացած հացը ոչ թե
հետ էր վերադարձրել, այլ գյուղի կոլտնտեսության վարչության նախագահի և
սկզբնական կուսկազմակերպության քարտուղարի համաձայնությամբ բաշխել
էր չքավոր կարմիրբանակայինների ընտանիքներին և կոլտնտեսությունում
աշխատողներին [5, թ. 34; 4, թ. 11]:
Տարածված երևույթ էր նաև ավելորդ վարչարարությունը: Մեկ օրինակ
ներկայացնենք: Որպես շարքային կոլտնտեսականներին օժանդակություն`
նույն Երրորդ գյուղի կոլտնտեսության վարչությունը թույլատրել էր մեկ տնամերձից ավել աշնանացան կատարել` փորձելով դրանով լուծել գյուղացիների
ձմռան հացի խնդիրը: ՀԿ(բ)Կ Բերիայի շրջկոմի բյուրոն 1944 թ. նոյեմբերի 26-ին
կոլտնտեսային հաջողությունների համար դրվատանքի արժանացրեց կոլտնտեսության նախագահ Մկրտիչ Պողոսյանին և սկզբնական կուսկազմակերպության քարտուղար Երվանդ Հովհաննիսյանին, իսկ կոլտնտեսականներին
ցուցաբերած արտոնության համար նրանց խիստ նախազգուշացում հայտարարեց` «կոլխոզային կանոնադրությունը կոպիտ կարգով խախտելու» համար
[7, թ. 217-218]: Նման օրինակները բազում են: Խորհրդային համակարգի բնորոշ
տարրը կազմող ավելորդ վարչարարությունը շատ հաճախ հակոտնյա էր
սովորական քաղաքացու շահերին:
Հայրենական պատերազմում ԽՍՀՄ ժողովուրդների տարած հաղթանակում կարևոր ներդրում ունեցան թիկունքի աշխատողները: Բերիայի շրջանի
«Նոր Կյանք» պաշտոնաթերթը մանրամասն լուսաբանում էր շրջանի բնակավայրերում եղած աշխատանքային հաջողությունները` ներկայացնելով գյուղատնտեսության և անասնապահության մեջ աչքի ընկնող աշխատավորներին
[15, N 15, 22, 36; 16, N 25]: Մեծ հայրենականի ավարտից անմիջապես հետո`
1945 թ. մայիսի 23-ին, Բերիայի շրջխորհրդի գործկոմը պատերազմի ընթացքում «գյուղատնտեսական աշխատանքների բնագավառում լավագույն գործունեություն ցուցաբերելու համար» գովասանագրերով պարգևատրեց շրջանի
45 աշխատավորների (մեկ տասնյակը ներկայացնում էին Դալմայի գյուղերը)
[12, թ. 3 և շրջ.]:
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Պատերազմի ավարտից հետո կարմիր բանակի մյուս զինծառայողների
թվում 1945-1946 թթ. զորացրվեցին և հայրենի բնակավայրեր վերադարձան
նաև Դավիթաշենից, Անաստասավանից, Երրորդ և Չորրորդ գյուղերից զորակոչվածները` ձեռնամուխ լինելով նորաստեղծ բնակավայրերի կայացմանն ու
շենացմանը: Գյուղատնտեսության բնագավառում Դալմայի գյուղերի արձանագրած հաջողությունները վերաբերում են հետպատերազմյան տարիներին: Իսկ
արդեն 1958-1959 թթ. Դալմայի չորս գյուղերը միացվեցին Երևան քաղաքին:
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ СОВЕТСКОЙ АРМЯНСКОЙ ДЕРЕВНИ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
(НА ПРИМЕРЕ ДАЛМИНСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ)

Сукиасян Амо
Резюме

Ключевые слова: работа, победа, семья, строительство, помощь, колхоз,
сельское хозяйство
В сфере сельского хозяйства актуальным для советских властей было
освоение новых земель, что выполнялось в основном за счет плановых переселений крестьянства. В 1939-1940-ых годах путем переселения в окрестностях
Еревана, в заброшенных земельных участках Далма, было основано 4 новых
поселения - Арачин гюх (Первое село) или Давидашен, Еркрорд гюх (Второе
село) или Анастасаван, Ерорд гюх (Третье село) или Спандарян (квартал
Силикян), Чорорд гюх (Четвертое село) или Ахтанак (Победа). Привычный
уклад жизни новооснованных поселений был нарушен 22-го июня 1941 года,
когда началась Великая Отечественная война.
Мерам, предпринятым по развитию сельского хозяйства, помешал тот факт,
что из-за войны поселения лишились рабочей силы. Отправленных на фронт
мужчин в повседневных работах сменили старики, женщины и подростки. В
годы войны население армянских деревень проживало в тяжелых социальноэкономических условиях. Кроме трудностей, обусловленных войной, жизнь
населения осложнялась и излишним бюрократизмом советской системы, идущей
в разрез интересам обычных граждан. В годы войны жители четырёх сел Далма
помогали фронту теплой одеждой, деньгами, разными вещами, протягивали
руку помощи и семьям красноармейцев.
Незаменим вклад работников тыла в победе народов СССР над фашизмом,
они твердо верили, что своим тяжелым трудом приближают заветный час
победы.
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THE EVERYDAY LIFE OF A SOVIET ARMENIAN VILLAGE
DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
(BY THE EXAMPLE OF SETTLEMENTS OF DALMA)

Sukiasyan Hamo
Summary

Key words: work, victory, family, construction, help, collective farm, agriculture
The cultivation of new lands, considered to be actual for the Soviet state in the
sphere of agriculture, mainly took place due to the planned resettlement of the
peasantry. By means of resettlement four new settlements were founded near
Yerevan, in the deserted lands of Dalma during the 1939-1940ss – the First Village or
Davitashen, the Second Village or Anastasavan, the Third Village or Spandaryan
(Silikyan district), the Forth Village or Victory. The everyday life of the newly
established settlements was disrupted due to the Great Patriotic War, which broke out
on June 22, 1941.
The deprivation of the young working hands because of the war seriously
undermined the steps for the agricultural development of the villages. Elderly people,
women and adolescents were replaced by men in the daily routine. During the years
of war, the population of the Armenian villages lived in difficult social conditions. In
addition to the difficulties caused by the war, the life of the population was disturbed
by the unnecessary administration characteristic to the Soviet system, which was
contrary to the interests of the ordinary citizen. In the course of the war, the residents
of four villages of Dalma sent warm clothing, money, various items to help the
soldiers fighting on the front, helped the family members of the Red Army.
In the victory of the Great Patriotic War won by the peoples of the USSR, the
rear workers had an enormous input who were convinced that each moment their
hard work brought closer to the hour of victory.
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ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ЭКОНОМИКА
ECONOMICS

Եղյան Գոհար

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԻ ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ
Եղյան Գոհար
Հանգուցային բառեր՝ ժողովրդագրական ցուցանիշներ,
հավելաճի տեմպ, արտագաղթ, ժողովրդագրական իրավիճակ

հավելաճ,

Ինչպես նշել է ակադեմիկոս Լ. Վալեսյանը. «Բնակչությունը մարդկային
հասարակության հիմքն է, նրանում ընթացող գործընթացների կրողն ու
իրականացնողը, հասարակական արտադրության սուբյեկտը, նյութական և ոչ
նյութական արժեքների սպառողը» [13]:
Այս բնորոշումից բխում է, որ բնակչությունն է այն շարժիչ ուժը, որն ապահովում է երկրի և հասարակության բնականոն զարգացումը: Այստեղից հետևում
է, որ բնակչության թվաքանակին, շարժի օրինաչափություններին վերաբերող
տվյալներն ունեն տնտեսական, քաղաքական և գիտական մեծ նշանակություն:
Ներկա ժամանակաշրջանում, Լոռու մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման պահանջով է պայմանավորված նրա բնակչության և թվաքանակի շարժընթացի համակողմանի ուսումնասիրման, հասարակական զարգացման գործընթացում նրա տեղի և դերի ճիշտ գնահատման կարևորությունն ու անհրաժեշտությունը:
Մասնավորապես, Լոռու մարզի բնակչության թվաքանակի և նրա շարժընթացի մասին տվյալները խիստ անհրաժեշտ են՝
▪ Մարզի ժողովրդագրական իրավիճակի գնահատման, ինչպես նաև բնակչության բնական և մեխանիկական շարժերի ցուցանիշների հաշվարկման համար.
▪ մարզի սոցիալ-տնտեսական զարգացման, տնտեսական աճի պլանավորման.
▪ պարենային և արդյունաբերական արտադրանքի նկատմամբ պահանջարկի հաշվարկման.
▪ մանրածախ և մեծածախ ապրանքաշրջանառության ցուցանիշների
որոշման.
▪ շինարարության և տարբեր ծառայությունների ծավալների պլանավորման.
▪ բյուջեի մուտքերի և ծախսերի հաշվարկման.
▪ բնակչության կենսամակարդակի և այլ սոցիալական ցուցանիշների գնահատման համար:
Այսօր Լոռու մարզը շարունակում է գտնվել տնտեսական և ժողովրդագրական ճգնաժամի մեջ, ուստի գերակա խնդիր է տնտեսության վերականգնումը և
բնակչության կայուն զարգացումը, ինչի համար հրամայական պահանջ է
բնակչության թվաքանակի և բնակչության վերարտադրության գործընթացների կարգավորումը, ժողովրդագրական ճգնաժամի հաղթահարումը: Վերջիննե– 317 –

Բնակչության թվաքանակի շարժընթացի վիճակագրական….
րիս համար անհրաժեշտ է պարզաբանել մարզում ժողովրդագրական իրավիճակը, բացահայտել և վերլուծել բնակչության թվաքանակի շարժընթացի,
ժողովրդագրական գործընթացների և երևույթների օրինաչափություններն ու
արդի միտումները:
Լոռու մարզը ՀՀ ինքնատիպ, սոցիալ-տնտեսական մեծ ներուժ և զարգացման հեռանկարներ ունեցող մարզերից է: 1995թ. ՀՀ մարզերի ձևավորման ժամանակ, Լոռին եղել է Հայաստանի ամենաբազմամարդ մարզը Երևանից հետո՝
330400 մարդ բնակչությամբ [4]: Սակայն շուրջ 30 տարի ՀՀ-ում տիրող սոցիալտնտեսական և քաղաքական անմխիթար իրավիճակների հետևանքներից մեկն
էլ բնակչության թվաքանակի աննախադեպ նվազումն էր՝ 23 տարում 113
հազարով, ներկայումս կազմելով 217400 մարդ (տե՛ս նկար 1): Ընդ որում՝ 62400
մարդով նվազել է մարզի քաղաքային բնակչությունը, 50600 մարդով՝ գյուղականը: Նշենք, որ ՀՀ 11 մարզերի շարքում Լոռու մարզը բնակչության թվաքանակով ներկայումս 7-րդն է, առաջ մնալով միայն Արագածոտնի, Սյունիքի,
Վայոց ձորի և Տավուշի մարզերից [11]:

Նկար 1. Լոռու մարզում բնակչության թվաքանակի շարժընթացը
1995-2018թթ. [1; 4; 7; 11]

Բնակչության թվաքանակի այսպիսի աննախադեպ նվազումը, բնականաբար, ունեցել է ժողովրդագրական անցանկալի հետևանքներ՝ ամուսնությունների, ծնունդների, բնական աճի անկում և այլն, որոնք շարունակական միտում
ունեն և իրենց հերթին՝ փոխկապակցված ավելի են նվազեցնում բնակչության
թվաքանակը՝ էլ ավելի սրելով մարզում ժողովրդագրական իրավիճակը:
Սովորաբար բնակչության թվաքանակի շարժընթացի վերլուծության ժամանակ օգտագործում ենք մի շարք ցուցանիշներ, որոնցից դիտարկենք բնակչության թվաքանակի բացարձակ հավելաճը և բնակչության թվաքանակի աճի
և հավելաճի տեմպերը:
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Եղյան Գոհար
Քննարկենք և համեմատենք մարզի և քաղաքային ու գյուղական բնակչության թվաքանակների բացարձակ հավելաճը 1995-2005թթ. և 2005-2018թթ. ժամանակահատվածների համար: Այսպես, 2005 թվին 1995 թվի համեմատ Լոռու
մարզում բնակչության թվաքանակի բացարձակ հավելաճը կազմել է –57600
մարդ (Բհա =Բ2005-Բ1995, 272800-330400=-57600 մարդ), որտեղ Բ2005-ը բնակչության
միջին թվաքանակն է 2005 թվին, Բ1995-ը՝ 1995 թվին)[1; 4]: Այսինքն՝ բնակչության
թվաքանակն այդ ժամանակահատվածում՝ 10 տարում, նվազել է 57600 մարդով,
որից նույն հաշվարկով 32700 մարդով նվազել է քաղաքային բնակչությունը,
24900 մարդով՝ գյուղականը: 2018թ.՝ 2005 թվի նկատմամբ, բնակչության
թվաքանակի բացարձակ հավելաճը կազմել է –55400 մարդ, այսինքն՝ 13
տարվա ընթացքում մարզի բնակչության թվաքանակը նվազել է 55400 մարդով
(217400-272800=–55400) [4; 6], քաղաքային բնակչությունը 36500 մարդով,
գյուղականը՝ 18900 մարդով: Ինչպես տեսնում ենք, մարզի բնակչության թվաքանակի նվազումը առաջին դեպքում քիչ, բայց գերազանցում է վերջին դիտարկման արդյունքին: Սա մեկնաբանվում է նրանով, որ 1990-2000-ական
թվականներին բնական աճի անկումը և միգրացիան ավելի ինտենսիվ բնույթ
են կրել: Քաղաքային բնակչությունը, հակառակը, երկրորդ դեպքում է ավելի
մեծ, ինչը պայմանավորված է այդ շրջանում քաղաքային բնակչության շրջանում արտագաղթի ինտենսիվացմամբ:
Բնակչության թվաքանակի աճի տեմպը (Բատ) բնութագրում է բնակչության
թվաքանակի բացարձակ աճը որոշակի ժամանակահատվածում: Նույն ժամանակահատվածներում Լոռու մարզում բնակչության թվաքանակի աճի
տեմպերը ևս նվազել են: Այսպես.
Բ2005
272800
Բատ =
∙ 100% =
∙ 100% = 82.6%
Բ1995
330400
Այսինքն՝ 2005թվին 1995թվի նկատմամբ բնակչության բացարձակ
թվաքանակի աճի տեմպը կազմել է 82,6%[1;4], իսկ 2018 թվին՝ 2005 թվի
նկատմամբ՝ 79.7% [4; 6]:
Բ2018
217400
Բատ =
∙ 100% =
∙ 100% = 79.7%
Բ2005
272800
Բնակչության թվաքանակի հավելաճի տեմպը (Բհա) բնութագրում է բնակչության թվաքանակի հարաբերական աճը որոշակի ժամանակահատվածում:
1995-2005թթ. համար մարզի բնակչության թվաքանակի հավելաճի
տեմպը կլինի՝
Բհա =

Բ2005 −Բ1995
Բ1995

∙ 100% =

Իսկ 2005-2018թթ.-ի համար՝
Բհա =

Բ2018 −Բ2005
Բ2000

∙ 100% =

272800 −330400
330400

∙ 100% = 17.4% [4; 8]

217400 −272800
272800

∙ 100% = 20.3% [4; 6]

Այսինքն՝ մարզի բնակչության բացարձակ թվաքանակն այդ ժամանակահատվածներում նվազել համապատասխանաբար 17.4 և 20.3%-ով:
Քաղաքային բնակչության թվաքանակը նույն ժամանակահատվածներում
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Բնակչության թվաքանակի շարժընթացի վիճակագրական….
նվազել է համապատասխանաբար 16.4 և 21.8%-ով, իսկ գյուղականը՝ 19.1 և
17.9%-ով: Վերջին շրջանում քաղաքային բնակչության թվաքանակի առավել
ինտենսիվ նվազումը, ինչպես նշեցինք, վերարտադրողական տարիքի
մարդկանց արտագաղթի ինտենսիվացման արդյունք է, ինչի պատճառով խիստ
ընկավ նաև բնական աճի մակարդակը:
Ինչպես նշել է ակադեմիկոս Վ. Խոջաբեկյանը. «Ազգը կանգուն է ոչ միայն
իր մշակույթով, ստեղծած նյութական և հոգևոր արժեքներով, այլ նաև
սերունդների հաջորդափոխությամբ, նրա բնական աճով»[3]:
Վերջին 25 տարիների վիճակագրական տվյալների ուսումնասիրությունները վկայում են, որ մարզում շարունակում է ցածր մնալ ծնելիությունը,
բարձր՝ մահացությունը, փոխարենը անկում ապրել բնական աճը (տե՛ս
աղյուսակ 1):

Աղյուսակ 1
1995թ. 2000թ. 2005թ. 2010թ. 2011թ. 2012թ. 2013թ. 2014թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ.
Ծնելիութ.

15.4

11.7

11.4

12.3

13.1

12.0

13.6

13.8

13.6

13.6

12.7

Մահաց.

8.8

9.2

9.5

10.3

10.4

10.3

12.1

12.0

12.5

12.9

12.4

Բնական աճ

6.6

2.5

1.9

2.0

2.7

1.7

1.5

1.8

1.1

0.7

0.3

Լոռու մարզում բնակչության բնական շարժի պատկերը
1995-2017թթ./‰ [1; 4; 7; 10]

Աղյուսակի տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 1995-2005թթ. ժամանակահատվածում ծնելիությունն անկում է ապրել 1.4 անգամ, 2005-2017թթ.
ընթացքում՝ չնչին տատանումներ է տվել: Մահացության ցուցանիշն առաջին
դեպքում աճել է 1.1, երկրորդ դեպքում՝ 1.3 անգամ: Փոխարենը բնական աճը
առաջին դեպքում նվազել է 3.5 անգամ, իսկ երկրորդ դեպքում՝ 6.3 անգամ:
Պետք է արձանագրել, որ ըստ ծնելիության հատուկ գործակիցների գնահատման սանդղակի (ըստ [12] աղբյուրի)՝ մարզում ցածր է նաև ծնելիության
հատուկ գործակիցը՝ Ծհգ-ն (տվյալ ժամանակահատվածում ծնված երեխաների
և պտղաբեր հասակի՝ 15-49 տարեկան կանանց թվաքանակների հարաբերությունը): Ըստ հաշվումների՝ Լոռու մարզում 2017թվին այն կազմել է 51,1‰ [9]:

Ծհգ = Կ

Ծ
15−49

2800

× 1000‰ = 54794 × 1000‰ = 51,1‰

Այս ամենը վկայում են, որ մարզում դեռևս պահպանվում է լարված
ժողովրդագրական իրավիճակը, ինչը պայմանավորված է ձևավորված
ժողովրդագրական գործընթացների, ժողովրդագրական երևույթների և
ժողովրդագրական կառուցվածքների բացասական զարգացումների համալիր
ազդեցությամբ, որի գնահատման ամբողջական սխեման տե՛ս նկար 2-ում:
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Նկար 2. Լոռու մարզի արդի ժողովրդագրական իրավիճակի գնահատումը [1]

Եղյան Գոհար
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Մարզում դեռևս զգացվում են ժողովրդագրական և միգրացիոն բացասական գործընթացների հետևանքները. շարունակում է նվազել բնակչության
թվաքանակը: Դրա հաստատումն է, որ 01.01.2018թ. դրությամբ՝ 01.01.2017թ.
նկատմամբ, 1 տարում, մարզի բնակչության թվաքանակի բացարձակ հավելաճը կազմել է -3700 մարդ [10]:
Մարզի բնակչության թվաքանակի նվազման և ժողովրդագրական գործընթացների բացասական զարգացումներում իր ուղղակի և անուղղակի դերն
ունեցավ և հիմա էլ ունի արտագաղթը: Միգրացիայի բացասական մնացորդի
ցուցանիշի ազդեցությամբ մարզի մշտական բնակչության թվաքանակը շարունակում է նվազել (տե՛ս աղյուսակ 1, նկար 3):

Նկար 3. Միգրացիոն շարժընթացը Լոռու մարզում 1998-2010թթ.[2; 12]

Միայն 2012-2015թթ. մարզից 15 տարեկանից բարձր տարիքի անվերադարձ
մեկնել է 25774 մարդ, կամ մարզի բնակչության 16.2%-ը [8]:
Արտագաղթը խորացրել է մարզի բնակչության սեռային կազմի ու
տարիքային կառուցվածքի անհամամասնությունը: Մեկնողների գերակշիռ
մասը վերարտադրողական հասակի աշխատունակ տղամարդիկ են, ինչն
ավելի է բարդացնում ժողովրդագրական պատկերը: Եթե տղամարդկանց
արտահոսքը 1990-ական թթ. սկզբին պայմանավորված էր երկրում տիրող քաղաքական իրավիճակով, ապա հետագայում՝ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակով: Այսպես, եթե 2007թ. մարզի բնակչության սեռային կազմում տղամարդկանց մասնաբաժինը եղել է 48.3%, իսկ կանանց մասնաբաժինը 51.7% [1], ապա
10 տարի անց՝ 2017թվին այդ համամասնությունը եղել է համապատասխանաբար 46.2% և 53.8%[5]: Սա խոսում է տղամարդկանց շրջանում շարունակվող
արտագաղթի մասին:
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Նույն պատկերն է նաև տարիքային կառուցվածքում: Ըստ [5] աղբյուրի
տվյալների վերլուծության՝ 01.01.2018թ. դրությամբ, մարզի բնակչության 22.4%-ը
կազմել են մինչև 15 տարեկանները, 66.1%-ը՝ աշխատունակ բնակչությունը,
14.6%-ը՝ տարեցները (2007թ. դրանք համապատասխանաբար եղել են 20.6%,
64.9% և 14.5%)[1]:
Ինչպես տեսնում ենք, բնակչության ընդհանուր թվաքանակում առկա է
տարեցների բարձր տեսակարար կշիռ, ինչն ավելանալու միտում ունի և
հիմնականում կապված է ցածր ծնելիության, երիտասարդների և միջին
տարիքի մարդկանց արտագաղթի հետ: Այս ամենը կհանգեցնի նրան, որ
բնակչության նվազող թվաքանակի պայմաններում մենք կունենանք «ծերացող
հասարակություն», որը հղի է տնտեսական և սոցիալական անկանխատեսելի
հետևանքներով:
Ծնելիության մակարդակի վրա ազդող կարևոր գործոն են ամուսնությունների նվազումը և ամուսնալուծությունների շարունակվող աճը (տե՛ս աղյուսակ 2):

Աղյուսակ 2
1995թ.

2000թ.

2005թ.

2008թ.

2010թ.

2012թ.

2016թ.

Ամուսնություն

4.7

3.6

5.0

5.6

5.8

5.6

5.0

Ամուսնալուծություն

0.8

0.5

0.8

1.7

1.9

1.8

2.4

Լոռու մարզում ամուսնությունների և ամուսնալուծությունների
շարժընթացը, ‰[1; 4]

Աղյուսակ 2-ի տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ եթե
ամուսնությունների մակարդակը քիչ տատանումներ է տվել, ապա ամուսնալուծությունների մակարդակն անշեղորեն աճել է՝ 10 տարում ավելի քան 1.7
անգամ: Սա արձագանքն է այսօրվա սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի:
Այսպիսով, Լոռու մարզի բնակչության թվաքանակի շարժընթացի և ժողովրդագրական գործընթացների վերլուծությունից պարզ երևում է, որ ժողովրդագրական ներկայիս իրավիճակը իրական վտանգ է սպառնում ինչպես
մարզի, այնպես էլ երկրի տնտեսական անվտանգությանը: Դրանից խուսափելու համար հարկավոր է ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման կառավարական մակարդակով ծրագրերի մշակում:
Ինչպես ողջ քաղաքակիրթ աշխարհում, Հայաստանում ևս ժողովրդագրական գործընթացների կարգավորումը պետք է լինի պետության և հասարակության կարևորագույն խնդիրներից մեկը: Ուստի ժամանակն է մշակել նոր, արդի
պայմաններին համապատասխանող ժողովրդագրական քաղաքականություն,
իրականացնել սոցիալ-տնտեսական միջոցառումներ, որոնք հնարավորություն
կընձեռեն համարժեքորեն արձագանքելու ժողովրդագրական մարտահրավերներին:
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Егян Гоар
Резюме

Ключевые слова: демографические показатели, прирост, темпы прироста,
эмиграция, демографическая ситуация
В статье рассматриваются перемещения населения в Лорийской области.
Важность населения представлена в планировании и развитии экономики
области (также страны). На основе статистических данных проведен анализ
изменений прироста населения и темпов прироста по сравнению с демографическими показателями 1995-2017 гг. С середины 1990-х годов население в
области сократилось, и в результате оно переместилось с первого по горизонтали
в седьмое место в Армении, где в настоящее время из 330 400 человек проживает
21 400 жителей. Такое беспрецедентное сокращение населения обусловлено
напряженной демографической ситуацией в области, которая является следствием комплексного негативного влияния демографических процессов и демографических явлений.
Представлена роль эмиграции в сокращении населения и ухудшении
демографической ситуации.
На основе сочетания различных демографических показателей для оценки
демографической ситуации в области был дан анализ изменений рождаемости,
смертности, естественного движения, браков и разводов, половой и возрастной
структуры.
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STATISTICAL ANALYSIS OF THE POPULATION MOVEMENT
BY THE EXAMPLE OF LORI REGION

Yeghyan Gohar
Summary

Key words: demographic indicators, growth, growth rate, emigration,
demographic situation
The article discusses the population movements in Lori Region. The importance
of the population in the process of planning and development of the economy
branches of region (also country) is presented. Based on statistical data, the analysis of
changes in the population growth and the rate of growth has been made, comparing
with 1995-2017 demographic indexes. Since the mid-1990s, the population of the
region has decreased, and as a result, it has moved from the first horizontally to the
seventh in Armenia, with 21,400 residents now out of 330,400. Such unprecedented
decline in the population is conditioned by the tense demographic situation in the
region, which is a consequence of the complex influence of demographic processes,
demographic phenomena and demographic developments.
The role of emigration in the reduction of the population and deterioration of the
demographic situation has been shown.
Based on the combination of different demographic indicators for the assessment
of the demographic situation of the region, analysis of changes in birth rate, mortality,
natural movement, marriages and divorces, sex and age structure were given.
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Թադևոսյան Գագիկ
ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՈՒՄ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Թադևոսյան Գագիկ
Հանգուցային բառեր՝ ծառայություններ, ճանաչողական և ռեկրեացիոն
զբոսաշրջություն, զբոսաշրջային օբյեկտներ
Ցանկացած տարածքում զբոսաշրջային ինդուստրիայի ձևավորման, զբոսաշրջության զարգացման գրավականը զբոսաշրջային նշանակության ռեսուրսների առկայությունն է: Լոռու մարզն աչքի է ընկնում իր ինքնատիպ
բնաշխարհով և պատմա-մշակութային հարուստ ռեսուրսներով, որոնք զբոսաշրջային գրավչության հսկայական ներուժ են, սակայն անբավարար լուսաբանման և ենթակառուցվածքների թույլ զարգացվածության պատճառով դեռևս
մնում է զբոսաշրջային պասիվ գոտի:
Այսօր, ինչպես ողջ ՀՀ-ում, Լոռու մարզում ևս պահանջ է զբոսաշրջությունը
դարձնել տնտեսության գերակա ուղղություն, ինչի համար անհրաժեշտություն
կա բացահայտել, վերլուծել և գնահատել Լոռու մարզում զբոսաշրջային նշանակության ռեսուրսների որակավորման հատկանիշները, դրանց օգտագործման մատչելիությունը և հնարավորությունները: Բնականաբար, դրանք խելամիտ օգտագործելու և զբոսաշրջության ժամանակակից ամբողջական համակարգ ստեղծելու դեպքում հնարավոր է Լոռին դարձնել զբոսաշրջության խոշոր
և գրավիչ տարածաշրջան:
Զբոսաշրջության զարգացման տարածքային պլանավորման և մարզային
մակարդակով ստրատեգիական որոշումներ կայացնելու, ինչպես նաև զբոսաշրջային ծառայությունների շուկայի մարկետինգային ուսումնասիրության համար սպառողների և փորձագետների շրջանում անց ենք կացրել հարցումներ և
կատարել արդյունքների բազմակողմանի վերլուծություն: Բացի այդ վերլուծել
ենք նաև զբոսաշրջային գործունեության կազմակերպիչների՝ փորձագետների
(կառավարման տարածքային օրգաններ, հասարակական կազմակերպություններ և զբոսաշրջության ոլորտի հիմնարկներ) կարծիքները: Հարցմանը մասնակցել են 14 փորձագետներ: Փորձագետների կարծիքների ստացված արդյունքների համապատասխանության (կոնկորդացիայի) գործակիցը կազմել է
0.69: Սպառողների շրջանում անցկացված հարցումներին մասնակցել են 82
մարդ՝ Վանաձոր, Ստեփանավան, Ալավերդի, Սպիտակ քաղաքներից, Օձուն
համայնքից:
Մարկետինգային հետազոտության արդյունքների վերլուծությունից
պարզվել են զբոսաշրջության այն տարատեսակների շրջանակները, որոնց նախապատվություն են տալիս մարզի բնակիչները: Միաժամանակ ստացել ենք
նաև Լոռու մարզում զբոսաշրջության առանձին տեսակների հեռանկարայնության գնահատականը:
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Հարցման մասնակիցների կարծիքով Լոռու մարզում զբոսաշրջության
առավել մասսայական տեսակներն են ճանաչողականը (հարցվածների 60%-ը)
և ռեկրեացիոնը (25%-ը): Բացի այդ հարցվածների 47.5%-ը նախապատվությունը տալիս են հասարակական զբոսաշրջության ձևին (այցելություններ ընկերներին և բարեկամներին) և զվարճանքի տեսակներին (35%):
Հարցման մասնակիցների 51.3%-ը Լոռու մարզում զբոսաշրջության զարգացման հիմնական խոչընդոտ է համարում հյուրանոցների անբավարար քանակը, 46.2%-ը՝ ցուցադրվող օբյեկտների ցածր գրավչությունը, 41%-ը՝ ծառայությունների թանկությունը, 38.5%-ը՝ ճանապարհների վատ վիճակը, 30.8%-ը
ծառայությունների ցածր որակը (նկ. 1):

Նկ. 1 Լոռու մարզում զբոսաշրջության զարգացման գլխավոր խոչընդոտները

Լոռու մարզում զբոսաշրջային օբյեկտներից առավել մեծ մասսայականություն են վայելում Սանահինը (66.7%), Հաղպատը (59.3%), Լոռի բերդը
(59.1%), Օձունը (40.7%), Ախթալան (37%) և Դսեղը (37%) (նկ. 2):

Նկ. 2 Լոռու մարզում առավել մեծ մասսայականություն վայելող
օբյեկտները և բնակավայրերը
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Հարցվածները, զբոսաշրջության առումով, մարզի առավել գրավիչ
համայնքներ են համարել Օձունը (50%), Ստեփանավանը (43.8%), Վանաձորը,
Սանահինը, Ախթալան՝ (31.3%), Դսեղը (28.1%) (նկ. 3):

Նկ. 3 Լոռու մարզի զբոսաշրջության զարգացման
առավել գրավիչ համայնքները

Փորձագետներին բաժանված երկու հարցաթերթիկները պարունակում են
Լոռու մարզում զբոսաշրջության տեսակների զարգացման հեռանկարների
մասին հարցեր, հանձնարարականներ և առաջարկություններ՝ գնահատելու
զբոսաշրջության տեսակների զարգացման հեռանկարայնությունը՝ 10 միավորանոց համակարգով:
Հարցումների արդյունքներից երևում է, որ Լոռու մարզում մշակութայինճանաչողական զբոսաշրջությունն ունի հետևյալ ուղղությունները. ազգագրական, պատմաճարտարապետական, հնագիտական: Փորձագետները բավականին բարձր են գնահատել նաև Լոռու մարզում գյուղական (7.8 միավոր), էկոլոգիական (7.2 միավոր), մարզական (7 միավոր) և արկածային (6.9 միավոր) զբոսաշրջության հեռանկարները:
Հարցվածների կարծիքով Լոռու մարզը կարող է մասնագիտանալ զբոսաշրջության հետևյալ ուղղություններով. ռեկրեացիոն, բուժաառողջարարական,
մարզական-արկածային, իրադարձային, ճանաչողական: Մարզի առանձին
շրջանների և համայնքների ռեսուրսների հետագա համալիր վերլուծությունը
թույլ կտա վերհանել դրանց զբոսաշրջային մասնագիտացման հիմնական
ուղղությունները:
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Այսպիսով՝ կատարված հարցումների արդյունքների վերլուծությունը և
մարզի տարածքում առկա զբոսաշրջային ռեսուրսների բազմազանությունը
թույլ է տալիս ենթադրել, որ Լոռին ունի զբոսաշրջության համալիր զարգացմանն անհրաժեշտ բոլոր նախադրյալները և ռեսուրսները, որոնք այժմ ոչ բավարար են օգտագործվում: Ռեկրեացիոն զբոսաշրջային ռեսուրների համալիր
գնահատականից երևում է, որ հեռանկարում Լոռին կարող է դառնալ հանրապետության հիմնական ռեկրեացիոն շրջաններից մեկը: Մարզի բնական,
տնտեսական և պատմամշակութային ներուժը թույլ է տալիս հայրենական և
արտասահմանյան զբոսաշրջիկների համար ամենաբարձր մակարդակով կազմակերպել բազմաբովանդակային ծառայություններ, ինչը զգալիորեն կավելացնի ինչպես հանրապետության, այնպես էլ մարզի բյուջեի շահույթները, զբոսաշրջությունը վերածելով արտարժույթային մուտքերի կարևոր աղբյուրի:
Այսպիսով՝ բացառիկ արժեքավոր և բազմազան ռեկրեացիոն ռեսուրսների,
ինչպես նաև հարուստ էթնոմշակութային առանձնահատկությունների շնորհիվ
հանգստի, զբոսաշրջության և սանատորառողջարանային բուժման շատ տեսակներ մարզում կարող են ձեռք բերել զարգացման բարձր մակարդակ: Այդ
մասին են վկայում ոչ միայն սպառողների, այլև փորձագետների կարծիքների
վերլուծությունը:
Հաշվի առնելով անցկացված հարցման արդյունքների վերլուծությունը՝
կարելի է առանձնացնել Լոռու ռեկրեացիոն մասնագիտացման հետևյալ ուղղությունները՝ սանատոր առողջարանային բուժում, առողջարարական զբոսաշրջություն, լեռնամարզական զբոսաշրջություն, գյուղական, էթնոմշակութային
զբոսաշրջություն, էքսկուրսիոն ճանաչողական հանգիստ, էկոզբոսաշրջություն: Հաշվի առնելով բնական միջավայրի խոցելիության բարձր ռիսկերը, անհրաժեշտ է նախատեսել նաև բնապահպանական տարածքների ցանցի կազմակերպումը և կատարելագործումը, որտեղ պետք է բացառել ցանկացած
բնույթի տնտեսական գործունեություն:
Զբոսաշրջային ծառայություների իրականացման հնարավորությունները
որոշվում են զբոսաշրջային ռեսուրսները և ծառայությունները սպառողի պահանջներին համապատասխանեցնելու կարողությամբ: Այդ պատճառով ժամանակակից զբոսաշրջային ապրանքներ ստեղծելու համար կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարում անհրաժեշտ է ձևավորել տեղացի և արտասահմանցի զբոսաշրջիկների պահանջները բավարարող ենթակառուցվածքային և
ինստիտուցիոնալ պայմաններ[2]:
Լոռու մարզի՝ որպես զբոսաշրջության բարենպաստ տարածաշրջանի
վարկանիշ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է հաշվառել, գույքագրել և գնահատել զբոսաշրջային ռեսուրսները, այսինքն՝ կազմել զբոսաշրջային ռեսուրսների
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կադաստր: Միաժամանակ անհրաժեշտ է զբոսաշրջիկների համար ստեղծել և
անընդհատ թարմացնել տվյալների տեղեկատվական բազան:
Զբոսաշրջության համալիր զարգացման կարևոր նախադրյալ է հանդիսանում նաև Լոռու բրենդների միջազգային համբավը, որոնց թվին են պատկանում ՅՈւՆԵՍԿՕ-ի` համաշխարհային ժառանգության ցանկում ընդգրկված
Հաղպատը և Սանահինը, Դսեղը, Գյուլագարակի մոտ գտնվող «Սոճուտ» բուսաբանական այգին և ռելիկտային սոճու հանրապետությունում (նաև Կովկասի) ամենամեծ` 116 հա զբաղեցնող անտառպուրակը, Դեբեդի և Ձորագետի կանիոնները, «Հայաստան» առողջարանը, Վահագնիի (Զամանլուի) երկաթուղային կամուրջը: Մարզի ներհանրապետական բրենդների թվին են պատկանում
Վանաձոր քաղաքի հարավային մասում գտնվող Վանաձորի կիրճն իր
հանգստավայրերով և առողջարանով, վարպետ Մեհրաբի կառուցած ինքնատիպ աղբյուր-հուշարձանները, Վանաձորի «Վանաձոր» բուսաբանական
այգին, «Խանդակ» տեղամասում գործող ճոպանուղին, Լոռու-Փամբակի երկրագիտական թանգարանը, Վ. Թայիրովի ամառանոցը, Շառլ Ազնավուրի անվան
մշակույթի պալատը, Ղարաքիլիսայի ճակատամարտի հուշ-կոթողը, Լոռի բերդը, Սբ. Սարգիս (Ծովեր) լիճը` Դսեղի մոտ, «Լոռի» հանգստյան տունը, Քոբայրի, Օձունի վանական համալիրները և այլն[1]:
Իրադարձային զբոսաշրջության զարգացման համար կարող են հիմք
հանդիսանալ «Լոռվա ձմեռ», «Երգի տոն», «Ծաղկի տոն», «Քաղաքի տոն»
«Բերքի տոն» ամենամյա միջոցառումները, որոնք Լոռիում և մասնավորապես
Վանաձորում անցկացվում են աշնանային և ձմեռային սեզոններին: Այս
բրենդները պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակով կազմակերպման դեպքում
կարող են ձեռք բերել միջազգային համբավ[1]:
Միաժամանակ զբոսաշրջության ինդուստրիան կնպաստի նաև ձեռնարկատիրական գործունեությանը, հատկապես փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանը, ներդրումների համար կծառայի որպես կատալիզատոր: Մարզում զբոսաշրջության զարգացումը կխթանի գյուղական համայնքների սոցիալական
զարգացման արագացմանը և կապահովի կրթության ու շրջակա միջավայրի
պահպանության բարձր մակարդակ: Կարևոր խնդիր է զբոսաշրջության զարգացմանը նպաստող հարկային քաղաքականության մշակումը և իրականացումը, սպասարկման և ծառայությունների միջազգային չափանիշներին համապատասխանող կադրերի պատրաստման միացյալ համակարգի ստեղծումը,
ինչպես նաև ոլորտի զարգացման համար հայրենական և արտասահմանյան
կապիտալի ներգրավման ուղղությամբ գործնական քայլերի մշակումը և իրականացումը:
Այսպիսով, ամփոփելով վերը շարադրածը, շեշտենք, որ մարզում զբոսաշրջության զարգացման հեռանկարները լիարժեքորեն կյանքի կկոչվեն միայն
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ենթակառուցվածքային ցանցի կատարելագործման դեպքում, որոնց թվին են
պատկանում տրանսպորտի, կապի, հյուրանոցների համակարգերի, տեղաբաշխման ու սպասարկման այլ օբյեկտների ցանցերը: Այս բոլորի հիմքում
ընկած է զբոսաշրջության զարգացման ողջ ներուժի՝ զբոսաշրջային ռեսուրսների լիարժեք, համակողմանի ուսումնասիրումը, գնահատումը և խելամիտ
օգտագործումը [2]:
Վերջապես, զբոսաշրջության զարգացումը կարող է տարածաշրջանային
տնտեսական և սոցիալական զարգացման կարևոր խթան հանդիսանալ:
Մասնավորապես, Լոռու մարզում զբոսաշրջության սպասարկման ոլորտում
իրականացվելիք բարեփոխումները կնպաստեն մարզում աշխատատեղերի
քանակի ավելացմանը, բնակչության զբաղվածության մակարդակի բարձրացմանը, որն էլ, բնականաբար, դրականորեն կանդրադառնա բնակչության կենսամակարդակի վրա: Գյուղական բնակավայրերում էթնոզբոսաշրջության
զարգացումն ու զբոսաշրջության կազմակերպման ընտանեկան տարբերակի
տարածումը կնպաստեն բնակչության գործազրկության կրճատմանն ու
եկամուտների ավելացմանը:
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АНАЛИЗ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕСУРСОВ
ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТИ, ИМЕЮЩИХ ТУРИСТИЧЕСКУЮ
НАПРАВЛЕННОСТЬ

Тадевосян Гагик
Резюме

Ключевые слова: обслуживание, познавательный и рекреационный туризм,
объекты туризма
В статье представлен анализ результатов опросов, проведенных среди
потребителей и экспертов с целью развития туризма Лорийской области.
Поскольку существует проблема с туризмом в Лорийской области, важно
определить, проанализировать и оценить качество туристических ресурсов в
области, наличие и доступность их использования. С этой целью были проведены различные опросы и анализ мнений. По мнению респондентов наиболее
популярными в Лорийской области являются познавательный, рекреационный,
этнический и развлекательный виды туризма.
Основным барьером для развития туризма считается низкий уровень привлекательности объектов, дороговизна и низкое качество обслуживания и плохое
состояние дорог.
В Лорийской области наибольшей популярностью пользуются Санаин,
Ахпат, Лори-Берд, Одзун, Ахтала и Дсех.
Перспективы развития туризма в области будут реализованы только в случае
совершенствования инфраструктуры: сетей транспорта, связи, гостиничных
систем и других объектов обслуживания и размещения. В основе всего этого
лежит весь потенциал туризма, разностороннее и полное исследование туристических ресурсов, их оценка и разумное использование.
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ANALYSIS OF TOURISM-ORIENTED RESOURCE QUALITY IN LORI REGION

Tadevosyan Gagik
Summary

Key words: services, cognitive and recreational tourism, tourism’s objects
The article analyzes the results of surveys conducted by consumers and experts in
tourism development in Lori Region.
Since there is a problem in Lori Region for tourism to become a priority
destination for the economy, there is a need to identify, analyze and evaluate the
quality of tourism resources in the region, their accessibility and capabilities. Various
polls have been conducted and a review of opinions was conducted. According to the
survey participants, the most popular types of tourism in Lori are cognitive,
recreational, ethnic and entertainment types.
The main obstacles to the development of tourism are the low attractiveness of
the exhibit objects, the high cost of services, poor roads, the high quality of services.
Sanahin, Haghpat, Lori Fortress, Odzun, Akhtala and Dsegh are the most popular
tourist destinations in Lori Region.
The development prospects of tourism in Lori Region will be fully implemented
by Sanahin, Haghpat, Lori Fortress, Odzun, Akhtala and Dsegh.
Prospects for the development of tourism in the region will be fully lost only in
case of improvement of the infrastructure network, among which are the networks of
transport, communication, hotel systems, placement and other objects of service. All
of this is based on the full potential of tourism, full-scale exploration, evaluation and
rational use of tourism resources.
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Հարությունյան Վիկտորյա

ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ
Հարությունյան Վիկտորյա
Հանգուցային բառեր և արտահայտություններ՝ կրթություն, աշխատանք,
կառավարում, շուկա, մրցակցություն, վերլուծություն, մեթոդ, հետազոտություն, տնտեսություն, համակարգ
«Կառավարումը տնտեսական օրենքների պահանջներին համապատասխան, նյութական և հոգևոր բարիքների, ծառայությունների ստեղծմանը նպատակաուղղված աշխատանքի վրա համակարգված կարգավորիչ ներգործությունն է: Կառավարումը բազմաբնույթ և բազմաբովանդակ է: Այն կարող է
բնութագրվել որպես մարդկային գործունեության տեսակ, գործընթաց, կազմակերպության հիերարխիկ կառուցվածք, գիտություն, տարբեր գիտությունների
սինթեզ և արվեստ» [1]: Կառավարման գիտության հիմնական գործառույթներն
են պլանավորումը, կազմակերպումը, շահադրդումը, վերահսկողությունը: Ժամանակակից ձեռնարկություններում կիրառվում են նյութական և սոցիալ-հոգեբանական խթաններ: Նյութական խթաններն են աշխատավարձը, պարգևատրումները, հավելավճարները: Սոցիալ- հոգեբանական խթաններն են բժշկական ապահովագրումը, երեխայի ուսման վարձի հատկացումը, մասնագիտական և ծառայողական առաջխաղացման ապահովումը: Կազմակերպությունը
պետք է աշխատակիցներին պաշտոնի առաջքաշման հնարավորություն ընձեռի` հաշվի առնելով նրանց հմտությունների հետագա զարգացման անհրաժեշտությունը: Պաշտոնի առաջքաշման նպատակն է նպաստել աշխատակցի կարիերայի զարգացմանը: Կարիերայի առաջընթացի նպատակների վերաբերյալ
պատկերացումները կարող են տարբեր լինել: Անհատական կարիերան ենթադրում է ինչպես առաջընթաց, այնպես էլ անձի զարգացում, որ յուրաքանչյուր
պաշտոնում պետք է հաստատվի կոնկրետ ձեռքբերումներով և արդյունքներով:
Մարդկանց հիմնական ձգտումները իրականանում են կառավարման համակարգում: Այն հնարավորություն է տալիս իրականացնել ավելի ակտիվ, անկախ և ինքնավստահ գործունեություն: Ներկա պայմաններում էապես փոխվել
են ժամանակակից կառավարչին ներկայացվող պահանջները, տեղեկատվական դաշտում նրանց կողմնորոշվելու ունակությունները: Կառավարիչը պետք
է կարողանա ազդել բնական և հասարակական միջոցների օգտագործման
արդյունավետության վրա, մշակել ռազմավարություն, իրականացնել հեռանկարային պլանավորում` հաշվի առնելով հասարակական զարգացման
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խնդիրները: Կարիերայի խնդիրները դիտարկվում են կազմակերպություններում տեղի ունեցող գլոբալ փոփոխությունների համատեքստում: Ժամանակակից պայմաններում այդ փոփոխությունները կապված են արդյունաբերական
հասարակությունից տեղեկատվականին անցման հետ: Մասնագետների գնահատմամբ աշխատանքային ժամանակի մինչև 60 տոկոսը ծախսվում է ինֆորմացիայի ստեղծման, հաղորդման և օգտագործման վրա: Նոր ինֆորմացիոն
տեխնոլոգիաները նպաստում են գիտելիքների փոխանակմանը, հմտությունների և կարողությունների ձևավորմանը, ծառայում են որպես տեղեկատվության ձեռքբերման միջոց: Կառավարման ժամանակակից մոդելում ուղղահայաց պաշտոնակարգը հետզհետե իր տեղը զիջում է հորիզոնականին: Առաջին
հայացքից թվում է, թե այն փոքրացնում է կառավարչական կարիերայի հետազոտությունների արդիականությունը, բայց իրականում այն ընդգծում է կարիերայի բազմապլանավորումը, կարիերայի պաշտոնակարգում մենեջերների ոչ
միայն առաջընթացի հնարավորությունը, այլև նրանց ազդեցության ընդլայնումը: Այսօր շատ մարդիկ մտածում են աշխատելու կամ չաշխատելու մասին: Այս
դարաշրջանին հատուկ է կառավարման մոտիվացիայի ճգնաժամը: Անհրաժեշտություն է առաջանում առավել ուշադրություն դարձնել աշխատողների
կյանքի և աշխատանքի բավարարման խնդիրներին: Կարիերայի կառավարման կարևոր առանձնահատկություններից է անցումը գլոբալ կազմակերպություններին, ազգային կորպորացիաներին, որոնք ստեղծել են «գլոբալ մենեջերներ» երևույթը: Նրանք չեն սահմանափակվում ազգային շրջանակներով, հաշվի
են առնում այն երկրի մշակութային առանձնահատկությունները, որտեղ
աշխատում են տվյալ պահին: Բազմազգ կորպորացիաների մեծամասնությունում մայր ձեռնարկությունը գտնվում է մի երկրում, իսկ քույր ձեռնարկությունները կամ մասնաճյուղերը` մեկ այլ երկրում: Այսպիսի ձեռնարկությունները պաշտպանում են այն երկրի շահերը, որտեղ գտնվում է մայր ձեռնարկությունը: Կորպորացիաների կառավարման ֆունկցիաների մի մասը կենտրոնացված է (ներդրումների պլանավորում, գիտահետազոտական աշխատանքների ֆինանսավորում), իսկ մյուս մասը ապակենտրոնացված է (կադրերի ընտրություն, պահանջարկի տեղային առանձնահատկությունների ուսումնասիրություն և այլն): Համաշխարհային շուկայի զարգացման առաջընթացի և
քաղաքականության փոփոխությունների արդյունքում առաջացան մի շարք
խոշորագույն, նոր մակարդակի բազմազգ կորպորացիաներ: Կառավարման
գործընթացը կապված է կազմակերպական և իրավիճակային կտրուկ փոփոխությունների հնարավորության հետ, որոնք նշանակալիորեն ազդում են կա– 336 –
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ռավարչական կարիերայի վրա և պայմանավորում են ղեկավարների օպերատիվ կողմնորոշման անհրաժեշտությունը հանկարծակի փոփոխման կարիերային իրավիճակում: Ժամանակակից աշխարհում տեղի ունեցող աննախադեպ փոփոխությունները շոշափում են քաղաքականությունը, տեխնոլոգիաները, կրթությունը, մշակույթը, սոցիալական հարաբերությունները և ազդում են
կառավարչական գործունեության վրա: Շատ երկրներում այդ փոփոխությունները պարունակում են անկայունության էֆեկտ, լարվածություն, ազդում են
գործունեության արդյունավետության վրա:
Կազմակերպությունների գործունեության, անձնակազմի և կարիերայի
կառավարման վրա հսկայական ազդեցություն են ունենում տվյալ երկրի արտադրական, տնտեսական և սոցիալ-մշակութային արժեքները: Օրինակ,
Չինաստանի կառավարման մշակույթին բնորոշ են անհատական կարիերայի
վրա ազդող հետևյալ մոտեցումները.
1. հարգալից վերաբերմունք մեծահասակ և ավելի բարձր պաշտոնական
դիրք ունեցող ղեկավարների նկատմամբ՝ հիմնվելով նրանց կողմից
կուտակած կառավարչական փորձի վրա,
2. խմբային աշխատանքի առաջնայնություն անհատականի նկատմամբ,
3. ղեկավարի սոցիալական կարգավիճակի ընդունում և ճանաչում
մյուսների կողմից և այդ կարգավիճակի պահպանման ձգտում,
4. երկարատև փոխհարաբերությունների պահպանման կարևորություն,
սոցիալական միջավայրի կայունություն:
Համաշխարհային սոցիալ-տնտեսական գործընթացների ուսումնասիրությունների համատեքստում հետաքրքրություն են ներկայացնում կարիերայի
կառավարման ճապոնական, ամերիկյան մոդելները: Ճապոնացիները հետպատերազմյան ժամանակահատվածում ստեղծեցին կառավարման յուրօրինակ,
արդյունավետ համակարգ, որի հիմքում նվիրվածությունն էր ազգային, մշակութային, ընտանեկան արժեքներին: Ճապոնացիները մշակեցին կառավարման իրենց սեփական մոդելը: Այսօրվա ճապոնական կառավարման առանցքային սկզբունքներն են` «ցմահ ծառայության համակարգը», «ծառայողական և
վճարման առաջընթաց՝ ըստ ավագության» համակարգը: Այս համակարգի
գլխավոր առանձնահատկությունն այն է, որ նպաստում է նոր մտքերի առաջացմանը և ուսումնասիրվող նախագծերի ազատ, անկաշկանդ քննարկմանը:
Մեթոդի հիմքում ընկած է կառավարչական յուրօրինակ փիլիսոփայություն,
հեռատեսություն, զգուշավորություն, կոլեկտիվ պատասխանատվություն: Այս
մեթոդն օգնում է ճապոնացիներին հաշվառելու այս կամ այն հիմնախնդրի
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բոլոր մանրամասնությունները: Խմբային քննարկումների ժամանակ առաջարկվում են մեծ քանակությամբ տարբերակներ, որոնցից էլ ընտրվում է լավագույնը՝ ապահովելով բարձր որակ: Որպեսզի աշխատողներն առավել մեծ արդյունավետությամբ ինքնադրսևորվեն, ղեկավարից պահանջվում է ստեղծել
կոլեկտիվում բարոյահոգեբանական առողջ մթնոլորտ, միջանձնային ներդաշնակ հարաբերություններ և համապատասխան մոտիվացիա: Ճապոնական
կառավարման համակարգը պարտադրում է ղեկավարներին տիրապետել
խմբային աշխատանքի կազմակերպմանը և ղեկավարմանը, ուշադիր լինել ենթակաների նկատմամբ: Ճապոնական կառավարման փիլիսոփայությունը՝ սոցիալական պատասխանատվությունն է: Յուրաքանչյուր ղեկավար պարտավոր
է իր աշխատակիցներին վերաբերվել ինչպես սեփական ընտանիքի անդամի:
Աշխատակիցները ևս, երկրորդական համարելով իրենց անձնական խնդիրները, աշխատանքային գործընթացում ցուցաբերում են մեծ նվիրվածություն և
պատասխանատվություն: Ճապոնական ընկերություններում բարձրագույն ղեկավարները հաճախակի կողք կողքի աշխատում են շարքային աշխատողների
հետ` ձևավորելով միմյանց նկատմամբ հարգալից վերաբերմունք, փոխադարձ
վստահություն: Ի տարբերություն աշխարհի բոլոր երկրների` Ճապոնիայում
առաջին հերթին ուշադրություն են դարձնում ոչ թե աշխատողի, այդ թվում նաև
ղեկավարի որակավորմանը, այլ հետաքրքրվում են նրանց մարդկային որակներով, խմբային աշխատանքում նրանց դրսևորած ունակություններով, անմնացորդ աշխատելու պատրաստակամությամբ, ընդունակություններով և
կրթական ներուժով: Ճապոնական բիզնեսի ուսուցումն ուղղված է ոչ թե բուն
մասնագետի, այլ մարդու ձևավորմանը: Այսպիսով, ճապոնական ղեկավարի
մոդելը ունի հետևյալ տեսքը. կարողանում է արդյունավետ ղեկավարել կոլեկտիվը, յուրաքանչյուր աշխատանք կատարվում է «հանուն բոլորի» սկզբունքով,
մարդկանց հաջողությունները պայմանավորված են համատեղ կատարած
արդյունավետ գործունեությամբ:
Ի տարբերություն Ճապոնական մոդելի` ամերիկյան կառավարման համակարգում պաշտոնի առաջխաղացումը հիմնվում է անհատական արդյունքների
վրա, խրախուսվում է նախաձեռնողականությունը, ակտիվությունը և անկախությունը: Որոշում ընդունելու գործընթացում ամերիկացի ղեկավարները կայացնում են անհատական որոշումներ և կրում են անձնական պատասխանատվություն` երբեմն առանց հաշվի առնելու ենթակաների տեսակետները և նրանցից ստացված տեղեկատվությունը: Ամերիկացի ղեկավարների ընդունած որոշումներում բարձր է ռիսկը: Չնայած կարիերայի կառավարման ամերիկյան և
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ճապոնական մեթոդները տարբեր են, ժամանակի ընթացքում նրանք ենթարկվել են փոխադարձ ազդեցությունների` ձեռք բերելով բազմաթիվ ընդհանրություններ և մոտեցումներ: Կարիերայի կառավարման գործընթացում այս կամ
այն մոդելի կիրառելը ընդունելի չէ, քանի որ անհրաժեշտ է հաշվի առնել տվյալ
երկրին բնորոշ առանձնահատկությունները:
«Շուկայական տնտեսությանն անցման շրջանում աշխատանքային հարաբերությունների և սոցիալական քաղաքականության կարգավորումը չափազանց հիվանդագին ձևով է տեղի ունենում նախկին ԽՍՀՄ-ի երկրներում» [2]:
Ռուսաստանի Դաշնությունում շուկայական մեխանիզմների անկատարությունը, ստվերային տնտեսության բարգավաճումը, սոցիալ-տնտեսական պայմանները զգալի ազդեցություն ունեցան կառավարման համակարգի վրա` խոչընդոտելով փոքր և միջին բիզնեսի ոլորտում գործունեություն ծավալող մենեջերների պաշտոնական առաջխաղացմանը: Արդյունքում առաջացավ անորոշության, անկայունության, անվստահության մթնոլորտ, որը թուլացրեց պետության և հասարակության վերահսկողությունը, մեծացավ անձնական կապերի և
փոխհարաբերությունների կարևորությունը, ինչպես նաև ուժեղացավ պաշտոնի առաջխաղացման և ազդեցության ընդլայնման դերը: Բիզնես միջավայրի
ձևավորման, ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման անհրաժեշտությունը պայմանավորեցին ձեռնարկության կայունության ու կառավարչի
ինքնավստահության ապահովման գիտակցումը շուկայական տնտեսության
օրինականության ապահովման և արտասահմանյան դրական փորձի օգտագործման պայմաններում:
Կառավարչական գործունեությանն են անդրադարձել բազմաթիվ հայ
գրողներ: Բավական է հիշել Ալ. Շիրվանզադեի «Քաոս» վեպում Մարկոս Ալիմյանի անցած կյանքի ուղին: «Ամենքն աշխատում էին որսալ նրա հայացքը,
որպեսզի բարևեն խոնարհ և արժանանան նրա արհամարհական պատասխանինֈ Այնինչ Մարկոսը, այդ նախկին ջրկիրը, դռնապանը, ինքը ոչ ոքի բարևին
չէր սպասում, բացի մեկից, և այդ մեկը երկրի իշխանն էր – նահանգապետըֈ
Քսանուհինգ տարի էր, որ վերադարձնում էր իր ինքնասիրության ու պատվի
կորուստները, ընդունելով ուրիշներից այն, ինչ որ ինքը քսանուհինգ տարի
շարունակ շռայլել էր իրենից մեծերին ու զորավորներին» [3, 4-5]:
Հայաստանում ժամանակակից կառավարման համակարգի վրա մեծ ազդեցություն է ունեցել կարիերայի կառավարման սովետական մոդելը, որի հիմքում ներկազմակերպական կարիերան է: Այն ենթադրում է անցում կարիերայի
բոլոր աստիճաններով (ուսուցում, աշխատանքի անցում, մասնագիտական աճ,
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անհատական ընդունակությունների և մասնագիտական կարողությունների
պահպանում և զարգացում, անցում կենսաթոշակի) մեկ կազմակերպության
սահմաններում: Պաշտոնի առաջքաշումը իրականացվում էր կուսակցական
պատվերի շրջանակներում, որը նպաստում էր այդ համակարգում կոռուպցիոն
և հովանավորչական գործունեության իրականացմանը: Շուկայական տնտեսության անցումը, սեփականաշնորհման գործընթացը, պետության կադրային
քաղաքականությունը էապես ազդեցին կազմակերպություններում աշխատանքային գործընթացի վրա: Աշխատանքային հարաբերություններ ներմուծվեցին
«խաղի» նոր կանոններ, նոր սկզբունքներ, սեփականատերեր դարձան մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ չունեցող անձինք, որոնց իրականացրած կադրային քաղաքականության արդյունքում տեղի ունեցավ «ուղեղների
արտահոսք» հանրապետությունից, փակվեցին բազմաթիվ գործարաններ ու
ֆաբրիկաներ` դառնալով երկրում արտագաղթի հզոր ալիքի պատճառ: Հայաստանում որոշ կազմակերպություններ կիրառում են կարիերայի կառավարման
այնպիսի մեթոդներ, որոնք շատ հաճախ չեն նպաստում աշխատակիցների շահադրդմանը, մրցակցային առողջ մթնոլորտի ձևավորմանը, արդարացի
որոշումների ընդունմանը: Մեր երկրում առաջնահերթ խնդիրներից է կառավարման ժամանակակից այնպիսի մեթոդների ուսումնասիրումը և ներդրումը,
որոնք ուղղված կլինեն կառավարման համակարգի արդյունավետության
բարձրացմանը և կարիերայի կառավարման գործընթացներում բարեփոխումների իրականացմանը:
Գրականություն
1. Գ.Ասրյան, Բանկի կառավարման հիմունքներ, Ուս. ձեռնարկ, Երևան,
2003:
2. Ա.Մարկոսյան, Ռ.Սաֆարյան, Շուկայական տնտեսության հիմունքները,
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ОСОБЕННОСТИ КАРЬЕРЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Арутюнян Виктория
Резюме

Ключевые слова: образование, работа, управление, рынок, конкуренция,
анализ, метод, исследоваие, экономика, система
Изменения в современном мире также влияют на процесс управления.
Экономические, социальные и культурные ценности страны оказывают
огромное влияние на деятельность организаций, управление персоналом и
карьерой. В современном мире японские и американские модели карьеры
представляют большой интерес. Японцы создали свою собственную модель
управления, основанную на принципе коллективной ответственности и
приверженности национальным, культурным и семейным ценностям. Одной из
важнейших функций руководителя является создание здоровой моральнопсихологической атмосферы и бережного отношения к сотрудникам.
Сотрудники, в свою очередь, проявляют большую самоотдачу и ответственность.
В отличие от японской модели, руководитель в США поощряется за собственную
инициативу и предприимчивость в принятии самостоятельных решений.
Американский лидер несет личную ответственность за решения, которые он
принимает. Отношения «руководитель-подчиненный» – это деловые отношения,
которые имеют вертикальную характеристику. Различные армянские
организации используют методы управления карьерой, которые часто не
способствуют мотивации сотрудников, здоровой конкурентной среде и
справедливому принятию решений. Одним из приоритетных вопросов в нашей
стране является изучение и внедрение современных методов управления,
которые будут направлены на повышение эффективности управления и
проведение реформ в процессах управления карьерой.
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PECULIARITIES OF CAREER MANAGEMENT
IN THE MODERN WORLD

Harutyunyan Viktorya
Summary

Key words: education, labor, management, market, competition, analysis,
method, research, economy, system
Changes in the modern world also affect management practices. The economic,
social and cultural values of the country have a huge impact on the activities of the
organizations, personnel and career management. Japanese and American career
models are of great interest in the modern world. The Japanese have created their
own model of governance, which is based on the principle of collective responsibility
and commitment to national, cultural and family values. One of the most important
functions of the leader is the creation of a healthy moral-psychological atmosphere
and a careful attitude towards employees. Employees, in their turn, show great
dedication and responsibility. Unlike the Japanese model, the head of the US
government is encouraged by his personal initiative and entrepreneurship to make
independent decisions. The American leader is personally responsible for the
decisions he makes. Superior-subordinate relationships are business relationships that
have vertical character. Different Armenian organizations use career-management
methods that often do not promote employee motivation, a healthy competitive
environment, and fair decision-making. One of the prioritized issues in our country is
the study and investment of modern management methods that will be aimed at
enhancing the effectiveness of governance and implementing reforms in the processes
of career management.
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Ստեփանյան Արինե

ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ
ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
Ստեփանյան Արինե
Հանգուցային բառեր` տնտեսական աճ, հարկային քաղաքականություն,
զբաղվածություն, պետական աջակցություն, շրջանառություն, ՀՆԱ
ՀՀ աշխատանքի շուկայի կարգավորման կարևոր մեխանիզմներից մեկը
փոքր և միջին ձեռնարկությունների (ՓՄՁ) զարգացումն է, ինչը պայմանավորված է նոր աշխատատեղերի ստեղծման ճկունությամբ և, հետևաբար, զբաղվածության մակարդակի բարձրացմամբ: Այս ամենը իր հերթին կապահովի հասարակությունում միջին խավի ստեղծում, աղքատության մակարդակի կրճատում և տնտեսական կայունության ապահովում:
Պետությունն այս ոլորտի զարգացմանն ուղված քաղաքականությունն
ամուր հիմքերի վրա դնելու նպատակով 2000թ. մշակեց ՀՀ-ում ՓՄՁ-ի զարգացման ռազմավարական քաղաքականություն, ինչն էլ հնարավորություն տվեց
ընդունելու «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության
մասին» ՀՀ օրենքը [1]:
ՀՀ կառավարության կողմից շարունակական քայլեր են իրականացվում
ոլորտի զարգացման, մասնավորապես` ՓՄՁ պետական աջակցության համակարգի զարգացման ուղղությամբ: «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքով ամրագրված ՓՄՁ ոլորտի պետական
աջակցության ուղղություններն են`
▪ ՓՄՁ-ի սուբյեկտներին աջակցության ենթակառուցվածքների պահպանում և ամրապնդում,
▪ Գործարար ուսուցողական աջակցություն (կարողությունների զարգացում), ՓՄՁ-ի սուբյեկտներին գործարար տեղեկատվական և խորհրդատվական աջակցություն
▪ Ֆինանսական և ներդրումային, ոլորտային բիզնեսներին և կանանց ձեռներեցության աջակցություն,
▪ Տեղական արտադրանքի արտահանման աջակցություն և տեղական
տնտեսական զարգացում,
▪ ՓՄՁ-ի սուբյեկտների միջազգային համագործակցության ընդլայնման
ապահովում, միջազգային և օտարերկրյա դոնոր կազմակերպությունների հետ ՓՄՁ-ի զարգացման համատեղ (համաֆինանսավորման սկզբունքով) ծրագրերի մշակում և իրականացում:
ՓՄՁ ոլորտի բոլոր խնդիրների համար չկա մեկ միասնական լուծումֈ Շատ
երկրներ հասել են հաջողության ՓՄՁ զարգացման ապակենտրոնացված քաղաքականության շնորհիվ, մյուսները` հատկապես փոքր երկրները, կարողացել են խթանել ՓՄՁ-ի մրցունակությունը ավելի կենտրոնացված մոտեցումների միջոցով:
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Ըստ վերը նշված օրենքի ՀՀ-ում ՓՄՁ սուբյեկտները դասակարգվում են.
▪ գերփոքր՝ առևտրային կազմակերպություններ և անհատ ձեռնարկատերեր, որոնց աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը կազմում է մինչև
10 մարդ, իսկ նախորդ տարվա գործունեությունից ստացված հասույթը կամ
նախորդ տարեվերջի դրությամբ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցում 100 մլն դրամը.
▪ փոքր՝ առևտրային կազմակերպություններ և անհատ ձեռնարկատերեր,
որոնց աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը կազմում է մինչև 50
մարդ, իսկ նախորդ տարվա գործունեությունից ստացված հասույթը կամ նախորդ տարեվերջի դրությամբ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը չի գերազանցում 500 մլն դրամը.
▪ միջին՝ առևտրային կազմակերպություններ և անհատ ձեռնարկատերեր,
որոնց աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը կազմում է մինչև 250
մարդ, իսկ նախորդ տարվա գործունեությունից ստացված հասույթը կամ նախորդ տարեվերջի դրությամբ ակտիվների հաշվեկշռային արժեքը չեն գերազանցում համապատասխանաբար 1500 մլն դրամը և 1000 մլն դրամը [2]ֈ
2002 թ. սկսած ՀՀ կառավարության որոշմամբ ՓՄՁ զարգացման ազգային
կենտրոն հիմնադրամի կողմից ՀՀ-ում իրականացվում է ՓՄՁ-ի աջակցման
ծրագիրը: ՓՄՁ ոլորտի աջակցությանը պետբյուջեից հատկացված միջոցները
2013-2017թթ. ընկած ժամանակահատվածում աճել են:
Գրաֆիկ1. ՓՄՁ ոլորտի աջակցությանը պետբյուջեից
հատկացված միջոցները (մլն դրամ)[3]

Այժմ ուսումնասիրենք ՓՄՁ ոլորտը բնութագրող ցուցանիշների փոփոխությունները վերջին 4 տարիների ընթացքում:
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ՓՄՁ ոլորտում
զբաղվածների
թվաքանակը
(միջին ցուցակային)

ՓՄՁ-ում
զբաղվածության
տոկոսը զբաղվածների
ընդհանուր
թվաքանակում

ՀՆԱ (մլն դրամ)

ՓՄՁ սուբյեկտների
շրջանառության
ծավալը(մլն դրամ)

ՓՄՁ ոլորտի
տեսակարար
կշիռը ՀՆԱ-ի մեջ
տոկոսներով

2014
2015
2016
2017

Զբաղվածների
թվաքանակը
տնտեսապես ակտիվ
բնակչության մեջ

Աղյուսակ 1. Զբաղվածների ընդհանուր թվաքանակում ՓՄՁ-ում զբաղվածության
մակարդակը (%) և ՓՄՁ ոլորտի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ի մեջ (%)

1133500
1072500
1006200
1011700

370269
365262
302001
253939

32,6
34
30
25,1

4828626,3
5043633,2
5067293,5
5568901,5

1565934
1610722
1817268
2110820

32,4
31,9
35,8
37,9

2017 թ. ՓՄՁ տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում կազմել է 37,9 %: Եթե բազիսային տարի դիտարկենք 2014 թ., ապա կարող ենք ասել, որ 5,5 տոկոսային
կետով աճ ենք գրանցել դիտարկվող ժամանակահատվածում:
Գրաֆիկ 2. ՓՄՁ ոլորտի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ի մեջ (%)

ՀՀ-ում ՓՄՁ սուբյեկտները 2014-2017թթ. ընկած ժամանակահատվածում
զբաղվածությամբ են ապահովել միջինում շուրջ 301.430 մարդու, որը կազմում
է ընդհանուր զբաղվածության 30.5%: Շուրջ 101.000 մարդ զբաղված են
մեծածախ և մանրածախ առևտրում [4]:
Սակայն նկատում ենք, որ դիտարկվող ժամանակահատվածում ՓՄՁներում զբաղվածության տոկոսը զբաղվածների ընդհանուր թվաքանակում
միջինում կրճատվել է 7,5 տոկոսային կետով:1
1

Հաշվարկները կատարվել են հեղինակի կողմից
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Փոքր և միջին ձեռնարկությունների դերը զբաղվածության….
Գրաֆիկ 3. ՓՄՁ-ում զբաղվածության տոկոսը զբաղվածների
ընդհանուր թվաքանակում

Սակայն նույն ժամանակահատվածում նկատում ենք, որ ՓՄՁ սուբյեկտների շրջանառությունը և ակտիվ հարկ վճարողների թվաքանակն ավելացել է:
Երբ համադրում ենք ՓՄՁ սուբյեկտների շրջանառությունը և ակտիվ հարկ
վճարողների թվաքանակը ՓՄՁ ոլորտում ներգրավված աշխատողների թվի
դինամիկայի հետ, ապա պարզվում է, որ ոլորտում զբաղվածների թիվն անկում
է գրանցել, ինչն էլ պայմանավորված է ոլորտում և տնտեսությունում առկա
հիմնախնդիրներով:

2014
2015
2016

74365
75956
78246

237710,1
275529,5
393855,2

1565934
1610772
1817268

Հարկերի
մասնաբաժինը
շրջանառության
մեջ %

ՓՄՁ սուբյեկտների
շրջանառության
ծավալները
(մլն ՀՀ դրամ)

ՓՄՁ սուբյեկտների
կողմից
վճարված հարկերը
(մլն ՀՀ դրամ)

ՓՄՁ սուբյեկտ
համարվող ակտիվ
հարկ վճարողների
քանակը

Աղյուսակ 2. ՓՄՁ սուբյեկտ համարվող ակտիվ հարկ վճարողների
քանակը, վճարված հարկերը, շրջանառության ծավալը և
հարկերի մասնաբաժինը շրջանառության մեջ(%)[5]

15,1
17,1
21,6

Աշխատողների թվաքանակի կրճատման պատճառ կարող են լինել թե
հարկային ոչ ճկուն քաղաքականությունը, ինչը նպաստում է ոչ ֆորմալ
զբաղվածության աճին, թե ոլորտի ավտոմատացումը:
ՓՄՁ-ների զարգացման և զբաղվածության մակարդակի բարձրացման
համար շատ կարևոր է տեղական արտադրության աջակցությունը և ՓՄՁ-ի
մասնաբաժնի ավելացումը արտաքին առևտրում: Այս քաղաքականության
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զարգացման համար անհրաժեշտ է վերանայել ՓՄՁ-ի աջակցման ծրագիրը: ՀՀ
մի շարք ձեռնարկություններ ժամանակակից սարքավորումների ներդրման
կարիք ունեն: Այս առումով այդ սարքավորումների օգտագործումը, ինչպես
նաև ՓՄՁ-ի գիտական ուղղվածություն ունեցող անձնակազմի զարգացումը և
վերապատրաստումը շատ մեծ կարևորություն է ստանում: Անհրաժեշտ է, որ
ՓՄՁ սուբյեկտների ֆինանսական աջակցությունը գտնվի կառավարության
ուշադրության կենտրոնում, քանի որ ՀՀ-ում աջակցության տրամադրումը
վարկերի և գրավադրման տեսքով բավականին բարդ գործընթաց է հատկապես
նոր ստեղծվող ձեռնարկությունների համար:
ՓՄՁ սուբյեկտների կադրային ներուժի զարգացման համար անհրաժեշտ
են պետության կողմից մշակված հստակ ծրագրեր, քանի որ գիտելիքահենք
տնտեսության ձևավորման համար անհրաժեշտ է նորարարական մտածելակերպով օժտված և կոմպետենտ աշխատուժ, ինչն էլ կնպաստի երկրի մրցունակության բարձրացմանը, տեղական արտադրանքի նկատմամբ պահանջարկի
բարձրացմանը թե ներքին, թե արտաքին շուկաներում, ինչն էլ կբարձրացնի
զբաղվածության մակարդակը տնտեսությունում: Ակնկալվում է, որ տեխնոլոգիապես արդիական ՓՄՁ-ը կխթանեն ինովացիոն արտադրական ոլորտները
և մրցունակ կլինեն թե տարածաշրջանում և թե միջազգային այլ շուկաներում:
Ձեռնարկատիրական միջավայրը գնահատելու և ՓՄՁ հիմնախնդիրները
բացահայտելու համար կարևորվում է Doing Business ամենամյա ժողովածուն և
Համաշխարհային բանկի կողմից առաջարկվող ցուցանիշները, որոնք 2019-ին
արդեն հաշվարկվել են 190 երկրների համար, ինչպես նաև տնտեսական գործունեություն իրականացնելու ազատության ինդեքսը: ՀՀ-ն ձեռնարկատիրական գործունեության վարման ազատության համաթվում գտնվում է 41 տեղում,
իսկ մեր հարևան Վրաստանը 6-րդ տեղում, այսինքն վարկանիշով բավականին
բարձր է մեզնից:[6]
Զբաղվածության խնդիրը լուծելու և միջազգային շուկայում ՓՄՁ սուբյեկտների վարկանիշը և զարգացման ինդեքսը բարձրացնելու համար անհրաժեշտ է
նաև ընդլայնել ստարտ-ափերին տրամադրվող գրանտային և վենչուրային ֆինանսավորման հնարավորությունները, քանի որ խիստ սահմանափակ են
սկսնակ բիզնեսի ֆինանսավորման հնարավորությունները: 2013 թվականին
Հայաստանի առաջին վենչուրային հիմնադրամը՝ Granatus Ventures-ը, սկսեց
ներդրումներ կատարել ՏՏ ոլորտի սկսնակ ձեռնարկություններում: Չկա
բիզնես «հրեշտակների» ինստիտուցիոնալ ցանց, սակայն կան ներդրողներ,
մասնավորապես, հայկական սփյուռքից:
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РОЛЬ СРЕДНИХ И МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (СМП) В
УРЕГУЛИРОВАНИИ ПРОБЛЕМ ЗАНЯТОСТИ

Степанян Арине
Резюме

Ключевые слова: экономический рост, налоговая политика, занятость,
государственная поддержка, оборот, валовой внутренний продукт (ВВП)
В любой стране одним из важных условий обеспечения экономического
роста и занятости является наличие СМП. Поскольку СМП представляют собой
один из важнейших элементов современной экономики, следовательно, цели его
развития соприкасаются с экономическим ростом. Рост СМП может способствовать снижению уровня бедности и формированию в обществе среднего класса.
Одним из основных факторов, влияющих на развитие предприятий, является
осуществление правильной и гибкой налоговой политики. Благодаря этой политике становится возможным обеспечение стойкого экономического развития.
Для претворения в жизнь всего указанного необходимо возвращаться к
правовому налоговому регулированию СМП сферы, а также изучить лучший
зарубежный опыт и пробовать перевести его на национальную экономику. Для
обеспечения стабильного уровня занятости и сокращения бедности важно выявление всех препятствий, связанных с развитием СМП, и внедрение эффективных
механизмов управления.
Поскольку СМП являются одной из приоритетных областей развития экономики Республики Армения (РА), то для этой отрасли необходимо предоставление некоторых налоговых льгот и доступность финансовых средств. Необходимо
также не ставить целью только количественное увеличение СМП, а нужно
уделять внимание повышению производительности труда, приобретению знаний и конкурентных преимуществ как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
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THE ROLE OF MEDIUM AND SMALL BUSINESS
IN RESOLVING EMPLOYMENT ISSUES

Stepanyan Arine
Summary

Key words: economic growth, tax policy, employment, government support,
economic turnover, gross domestic product (GDP)
One of the most important conditions for economic growth and employment in
any country is the availability of SMEs. As SMEs are one of the essential elements of
modern economy, development goals are related to economic growth. SME growth
can contribute to the low poverty level and the formation of middle class in society.
One of the main factors influencing the development of the enterprise is the
implementation of tax and correct policies. This policy can provide sustainable
economic growth. To put it into effect, there is therefore need to focus on tax
legislation governing SMEs, as well as research the best international practices and try
to localize the national economy. Identification of barriers to SME development and
introduction of effective tools are crucial to ensuring a stable level of employment and
poverty reduction. Since SME sector is one of the priorities of Armenia's economic
development, this sector needs certain benefits for the tax system and access to
finance. It is also important to focus not only on the increase of SMEs, but also on the
increase of labor productivity, acquisition of knowledge and competitive advantages
in domestic and foreign markets.
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EMERGING COUNTRIES IN THE CONTEXT
OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEM:
POLICY AND MANAGEMENT OPPORTUNITIES
Trofimov Victoria
Opinca Ina
Key words: banking system, financial management, international financial
organizations, emerging economies
Introduction
International financial and monetary relations are an important component of
international economic relations in general. The interdisciplinary approach links the
management of international relations, international financial institutions and
international financial and monetary relations between them. Such an approach is
determined by the realities of the globalization process, the international monetary
and financial system, the international financial vulnerability in the context of the
increasingly frequent economic crises, in which financial institutions play an
important role as counselors and support. Economic globalization has a particular
impact on emerging market economies, such as the Republic of Moldova, in their
efforts to generate economic growth, stability and poverty reduction.
The purpose of this research is to analyze the influence of the international
financial framework on the development of emerging countries and, on the case study
of the Republic of Moldova, the opportunities it offers throught the collaboration
with the international financial institutions.
Conceptual aspects of the modern international financial environment
In the stated context, international financial and monetary relations are an
element of international economic relations and can be defined as a set of mechanisms
and instruments used by different financial institutions or directly by economic
operators to mobilize the financial resources required to carry out commercial
operations, or international cooperation, or within an investment project in another
country. [5] In our opinion, a number of important features defining international
financial-monetary relations are well-defined in the literature, such as: [8]
- they are manifested between two or more States or between a State and various
international financial institutions and bodies;
- they reflect transfers of public or private financial resources made to public or
private entities from abroad or international bodies;
- they reflect transfers of public or private financial resources from abroad;
- they may be of bilateral or multilateral nature depending on the number of
participants involved in the implementation of these flows;
- private financial flows or beneficiaries of a private economic entity may be
carried out with or without guarantee from the State where the beneficiaries of
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financial transactions are located;
- they enhance the volume of international financial exchanges;
- they determine the development of the international credit relationship.
In relation to the type and number of participants involved in the conduct of
international financial and monetary relations, they can take the following forms: [9]
• financial relations between sovereign states and international financial
organizations with universal vocation (IMF);
• financial relations between sovereign states and other international
organizations (EIB, EBRD);
• bilateral or multilateral financial relations that occur between sovereign states
(monetary arrangements);
• financial relations established between private entities and various foreign
financial institutions (public or private).
Depending on the regularity with which these flows occur, we distinguish:
- international financial relations that are permanent (generated by the
participation of a country in various international bodies and organizations);
- international financial relations that are of accidental nature (private financial
flows in general).
Carrying out international transactions requires the use of different sources of
funding. Depending on the bodies that manage them, the usable resources are divided
into:
• resources managed by international financial and monetary organizations
(World Bank, IMF, EBRD, etc.);
• resources managed by commercial banks located on the territory of member
countries, participating in international exchanges, state governments, national
economic agents involved in transactions with the international environment.
The deepening of the relations between the national economies is also
determined by a growing proportion of international investments, which can be
presented as capital allocations currently made by participants from different
countries, in order to obtain future revenues. They implicitly assume the existence of
two distinguished actors. These, although they are forced to collaborate and have a
common element in their behaviour, namely maximizing the satisfaction of the
transaction, in fact, have diametrically opposed goals - the investor is willing to get
maximum profit and the beneficiary of the investment wants minimal expenses.
International investment, in its capacity of capital import, is devalued by all
national economies, as it is capable of generating both economic benefits and financial
advantages for the parties involved. [3] It is worth mentioning the following
economic advantages of international investment:
- for non-residents: entering a national market, avoiding tariff or non-tariff
barriers; eliminating transport costs by using the necessary resources in that country;
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penetrating into new markets in countries neighboring the one in which the
investment was made;
- for residents: assimilating the technical progress; increasing sales under the
brand of the foreign investor and conquering new market segments; an increased
capitalization of material and human resources.
The financial benefits include:
- for non-residents: obtaining income in the form of dividends; benefitting from
tax cuts or exemptions in accordance with the laws of the two countries; the
possibility of obtaining some profits from the exchange of the currency of the country
in which the investment was made with its own currency;
- for residents: the possibility of obtaining a higher profit.
Advantages of international financial flows for the emerging countries
At the same time, the processes of globalization, which have achieved a major
dimension in the last decades, although they generate more problematic processes,
induce a significant number of advantages, especially for emerging countries,1 which
suffer from a serious deficit of historical good practices, implicitly in the
implementation of financial processes. Thus, attracting them into the international
circuit, including collaborating with international financial institutions – the IFIs,
forces them to adopt a lucrative management culture in these institutions for a long
periods of time.
In our opinion, such a transfer of culture and good international practices to the
emerging countries’ business environment is the main advantage of globalization
processes for these countries, as it has a beneficial influence on the transformation of
mentality and behaviour, which is well-known, represent weaknesses in systemic
transformation processes. At the same time, the literature also mentions other positive
effects generated by the internationalization processes in the field of financial
relations [6]:
- national economies benefit from efficient mechanisms for managing external
balance;
- the liberalization of capital movements ensures a more efficient allocation of
resources;
- financial assets are diversified;
- modernizing national financial systems due to competition in the international
environment, etc.
International investments for emerging countries which are in a precarious
situation, including financially, are especially important and desirable. But through
international funding, not only economic development and modernization, but also
1 Emerging economy – an economy with low-income and medium-income per capita. The term was
invented in 1981 by Antoine W. Van Agtmael from the International Finance Corporation of the World
Bank. - https://ro.talkingofmoney.com/what-is-an-emerging-market-economy
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social-cultural actions, universal support for developing countries, including
international image and credibility, are also taking place, but grants are also being
awarded for various social purposes. Another important asset of international
financial relations for emerging countries is access to international loans for different
purposes and usually on advantageous terms regarding credit terms and costs. Such
lending is carried out through the international financial system, the main actors of
which are the World Bank, the International Monetary Fund, the International Bank
for Reconstruction and Development, the European Bank for Reconstruction and
Development.2 International bodies perform an important function of reallocation of
resources from developed countries to developing countries. At the same time, the
allocation of funds with the fulfillment of certain indicators, the IFIs urges emerging
countries to comply with international business standards.
As it has been mentioned, attracting in the international financial circuit is very
important for the emerging countries, which is also the current country status for the
Republic of Moldova. The geographical location of the Republic of Moldova is a
special subject, quite controversial, worth discussion. Although it is located in the
centre of Europe, it has a favourable climate and picturesque settlements. From
ancient times Moldova has been considered to be a “land in the way of all evils”, as
chronicler Grigore Ureche used to say.3 At present, it is said that it is a “country in the
way of all the wicked”,4 attesting that Moldova faces many problems in its afterindependence process and in search of national and local identity in the
contemporary world economy. However, due to favourable geographic positioning
and the fact that it has become an open country and is a member of several
international bodies, the Republic of Moldova becomes attractive and represents a
potential bridge for business between the Western and Eastern markets. The
Association Agreement between the Republic of Moldova and the European Union
was signed in the summer of 2014, which gives credibility to the country’s cooperation with international financial institutions. By 2018, the Republic of Moldova
had become member of over 70 international organizations.5 In view of the above, we
consider that from a strategic point of view, it is important for Moldova to learn to
capitalize on its strengths and to negotiate the same value in its relations with
international partners.
2 Of course, also other international financial institutions play an important role in the architecture
of the international financial system: European Investment Bank – EIB, International Finance
Corporation - IFC, Black Sea Trade and Development Bank - BSTDB, etc. –
https://ro.talkingofmoney.com/what-is-an-emerging-market-economy
3 Grigore Ureche. Letopisul Ţării Moldovei. https://bibliotecapemobil.ro/content/scoala/pdf/Grigore%20Ureche%20%20Letopisetul%20Tarii%20Moldovei.pdf
4 https://www.ziarulnational.md/victor-ciobanu-moldova-in-calea-tuturor-railor/
5 https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr09_1_9.pdf
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Conclusions
In this article the authors have tried to analyze the configuration of international
financial relations in the modern economy and to present the advantages offered by
the readiness of the countries of the world to cooperate with financial organizations
with international vocation. It has been argued that such a collaboration is
particularly important for emerging countries, which are facing serious challenges in
their development. Taking advantage of the complex international support, such
countries receive not only financial resources for development, but they also gain
image and credibility in the global arena, which enables them to increase their
chances of becoming wealthy and prosperous societies.
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Զարգացող տնտեսությամբ երկրները միջազգային ֆինանսական….

ԶԱՐԳԱՑՈՂ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՄԲ ԵՐԿՐՆԵՐԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ.
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Տրոֆիմով Վիկտորյա
Օպինկա Ինա
Հանգուցային բառեր՝ բանկային համակարգ, ֆինանսական մենեջմենթ,
միջազգային ֆինանսական կազմակերպություններ, զարգացող տնտեսություններ
Միջազգային ֆինանսական հարաբերությունները ընդհանուր միջազգային
տնտեսական հարաբերությունների կարևոր բաղադրիչ են: Միջառարկայական
մոտեցումը կապ է ստեղծում միջազգային հարաբերությունների կառավարման, միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների, միջազգային ֆինանսական
և արժութային հարաբերությունների միջև: Նմանատիպ մոտեցումը պայմանավորված է գլոբալիզացիայի, միջազգային արժութաֆինանսական համակարգի,
միջազգային ֆինանսական խոցելիության իրական գործընթացով, որն անցնում է հաճախակի տեղի ունեցող տնտեսական ճգնաժամերի պայմաններում:
Նման իրավիճակներում, որպես քոնսալթինգային և օժանդակ միջոցներ,
կարևոր դեր են ստանձնում ֆինանսական ինստիտուտները: Տնտեսական
գլոբալիզացիան մեծ ազդեցություն է թողնում ձևավորվող շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրների վրա: Այդպիսի երկրներից է Մոլդովայի Հանրապետությունը, որտեղ տնտեսական աճ, կայունություն և աղքատության կրճատման մակարդակ ապահովելու ջանքեր են գործադրվում:
Տվյալ ուսումնասիրության նպատակը զարգացող տնտեսություն ունեցող
երկրների զարգացման վրա միջազգային ֆինանսական ոլորտի ազդեցության
վերլուծությունն է: Մոլդովայի Հանրապետության օրինակով ի ցույց են հանվում այն կարողությունները, որոնք երկիրն առաջարկում է հաշվի առնել միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների հետ համագործակցության
ընթացքում:
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Տրոֆիմով Վիկտորյա, Օպինկա Ինա

СТРАНЫ С РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКОЙ В КОНТЕКСТЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ:
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПОЛИТИК И УПРАВЛЕНИЯ

Трофимов Виктория
Опинка Ина
Ключевые слова: банковская система, финансовый менеджмент,
международные финансовые организации, развивающиеся экономики
Международные финансовые отношения являются важной составляющей
международных экономических отношений в целом. Междисциплинарный
подход связывает управление международными отношениями, международными финансовыми институтами и международными финансовыми и валютными отношениями между ними. Такой подход обусловлен реалиями процесса
глобализации, международной валютно-финансовой системы, международной
финансовой уязвимостью в условиях все более частых экономических кризисов,
в которых финансовые институты играют важную роль в качестве консалтинга и
поддержки. Экономическая глобализация оказывает особое влияние на страны с
формирующейся рыночной экономикой, такие как Республика Молдова, где
прилагаются усилия по обеспечению экономического роста, стабильности и
сокращения масштабов бедности. Целью данного исследования является анализ
влияния международной финансовой сферы на развитие стран с развивающейся
экономикой и, на примере Республики Молдова, возможностей, которые она
предлагает при сотрудничестве с международными финансовыми институтами.
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ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
ФИЛОСОФИЯ
PHILOSOPHY

Հովհաննիսյան Սիլվա

ՄԱՐԴՈՒ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՓԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ-ՄՇԱԿՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ
ՈՐՈՆՈՒՄՆԵՐՈՒՄ
Հովհաննիսյան Սիլվա
Հանգուցային բառեր՝ արխաիկ աշխարհընկալում, մարդ-բնություն, մարդհասարակություն, ազատություն
Ո՞վ է մարդը, որպես մշակութային աշխարհը և իրեն վերակերտող
սուբյեկտ, որն է նրա կարողությունների սահմանը, և կա արդյո՞ք այդպիսի
սահման: Երբևէ կարո՞ղ են պատասխան գտնել կանտյան երեք հարցադրումները. «ի՞նչ կարող եմ իմանալ» «ի՞նչ կարող եմ անել», «ի՞նչ հույսեր կունենամ»:
Որոնցից էլ ենթադրվում է հիմնական հարցը` «ո՞վ է մարդը»: Եվ չնայած գիտատեխնիկական աննախընթաց ձեռքբերումների, այսօր էլ մարդու համար դեռ
ամբողջովին հասկանալի չէ՝ ո՞վ է ինքը և ինչպե՞ս է դարձել աշխարհը և իրեն
վերակերտող սուբյեկտ:
Մարդուն հետաքրքրող երևույթներից էր առանձնապես իր ծագման, երկրի
վրա իր առաջացման առեղծվածը: Հատկանշական է, որ հնագույն պատկերացումներում մարդը իրեն դեռևս չէր տարբերում բնությունից, կենդանական աշխարհից: Ուստի պատահական չէ, որ մարդու մասին տեսական բոլոր համակարգերում կենդանականը առկա է [3, 13-14]:

Ասենք, որ նման փոխակերպումը ընդհանրապես հատուկ է ողջ
մշակույթին: Արխաիկ պատկերացումներում մարդկային հատկանիշները
նմանեցվել է կենդանուն, կենդանին մարդացվել է: Աստվածներն անգամ
կենդանակերպվել են:
Տոտեմական աշխարհընկալմամբ, օրինակ, որևէ կենդանուց սերված
լինելը` տոտեմը, ցեղի ընդհանուր և միակ տարբերիչ անունն էր, շրջապատող
միջավայրից, մյուս ցեղերից զանազանման առաջին փորձը:
Սակայն «մարդ» հասկացությունը դեռևս եզակի-ընդհանուրն էր` «մարդընդհանրապես»: Հնագույն ժամանակաշրջանում մարդը իր ծագումը փնտրել է
ոչ միայն կենդանական, այլև բուսական աշխարհում, այն համոզմամբ, որ ինքը
ևս, ինչպես խոտը, ծաղիկը, ծառը աճել է հողից: Նման պատկերացումների
(արքետիպերի), որոշ տարրեր այնուհետև ևս պահպանվել են առանձին ծիսակարգերում, գեղարվեստի ստեղծագործություններում: Ծառը, որպես ցեղակիցների, ընտանիքի խորհրդանիշ` «տոհմածառ», «կենաց ծառ», մեր ժամանակներում արդեն՝ «տիեզերական ծառ» և այլն: Հիշենք նաև Նարցիսի պատմությունը,
հայ առասպելաբանության մեջ՝ Վահագնի ծնունդը եղեգնից (եղեգան փողից),
Դանթեի «Աստվածային կատակերգությունում» բույսի վերածված մարդիկ և
շատ ուրիշ օրինակներ: Սակայն Բերդյաևը իրավացիորեն նկատում է, որ «Հնագույն մարդը և անցյալի կյանքը եղել է անչափ խորհրդավոր և հանելուկային,
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Մարդու հիմնախնդիրը փիսոփայական-մշակութաբանական….
քան այդ պատկերացնում են մարդաբաններն ու սոցիոլոգները» [2, 142]:
Ինչևէ: Կրոնադիցաբանական զրույցներում, առասպելներում, ձևավորված
գաղափարների, հասկացությունների շնորհիվ կառուցվել են մարդու հիմնահարցը քննող առաջին տեսական մեկնությունները: (Ասոյան)
Այսպես. դեռևս հին հնդկական վեդայական տեքստերում` առանձնապես
«Ուպանիշադներ»-ում, հաճախ են հնչում «որտեղի՞ց ենք եկել», «ու՞ր ենք
գնում» հարցադրումները: Կարմա-սանսարայի (փոխհատուցման և կյանքի
շրջապտույտի) օրենքով բույսերին, կենդանիներին, մարդկանց և աստվածներին բաժանող սահմանները փոփոխական են: Բայց միայն մարդուն է տրված
հաղթահարել իր բնական-կենդանական, աշխարհիկ բնազդներն ու ցանկությունները և անհատական հոգին (աթմանը) միաձուլել համաշխարհային
հոգուն (բրահմանին), որը հենց ամեն գոյի թե՛ սկիզբն է, թե՛ վերջը: Սակայն
այդպիսի միացումը պահանջում է գիտակցական նոր որակ, որպեսզի կարելի
լինի կուտակել մեր մտքի ստեղծարար, կառուցողական հույզերը, հասկանալ
բացասական կրքերի առկայության պատճառները, մաքրագործել մտքերը և
հոգենորոգվել: Ժխտվում է անգամ մարդու համար կյանքի ամենաողբերգական
իրողությունը` մահը: Բուդդայականների համոզմամբ՝ կյանք-մահ անցումներում չկա սկիզբ ու վերջ, այն անվերջ շրջապտույտ է, անվերջ վերադարձ: Տիբեթյան «Մեռյալների գիրքը» ևս, չնայած իր անվանմանը, ուղղված է հենց ողջերին և մարդուն ուղղորդում է, թե ինչպես պիտի նախապատրաստվել կյանքից
մահ, ասել է թե, կեցության մեկ փուլից մյուսին անցմանը: Իսկ ահա հին չինական պատկերացումներում օբյեկտ-սուբյեկտ հարաբերություններում չկա
դուալիզմ` մարդ-բնություն կողմերը մեկ ամբողջություն են, այդ է վկայում անգամ չինական գիրը՝ գաղափարագիրը (որը որոշ իմաստով հիշեցնում է պիկտոգրաֆիկ, պատկերագիր տեսակը): Այսպիսի աշխարհընկալումը հատկանշական է նաև գեղագիտական զգացողությանը` արտահայտված չինական
պոեզիայում, գեղանկարչության մեջ, որը ներկայանում է յուրօրինակ ուղերձներով՝ «ուզում ես քար պատկերել՝ քար դարձիր», ուզում ես ծաղիկներ պատկերել` լսիր նրանց շշուկը, «վստահիր նրանց գաղտնիքդ», «խոսիր նրանց հետ»:
Ըստ կոնֆուցիականների՝ պետության հզորությունը ոչ թե նվաճումների,
բռնության, այլ նախնիների տեքստերի (որոնք համարվելով սրբազան խոսք,
բանավոր փոխանցվել, լրացվել և տասնյակ դարեր հետո են միայն գրի առնվել)
գրավոր հուշարձանների, մշակութային իմաստնության փոխանցումն ու
ժառանգումն է: Ինչպես հայտնի է, կոնֆուցիական կարգախոսը` «Ուրիշին մի
անիր այն, ինչը չես ցանկանա քեզ» այնուհետև դարձավ բարոյականության
ոսկե կանոն և հնչելով բոլոր պատմական ժամանակաշրջաններում արդիական է նաև այսօր: Կարելի է ենթադրել, որ մերօրյա «մարդու իրավունքների»
պահանջների տեսանկյունից այն ոչ միայն բարոյական, այլ որոշ իմաստով
– 360 –

Հովհաննիսյան Սիլվա
նաև, իրավական հավասարության հիշեցում է` հանրահայտ կարգախոսով՝
«Քո ազատությունը ավարտվում է այնտեղ, որտեղից սկսվում է ուրիշի ազատությունը»: Այսպիսով՝ հատկանշականն այն է, որ հին արևելքի, այսպես
ասած, փիլիսոփայական մարդաբանությունը հասարակական կյանքի փոփոխությունը, հասարակական արատների հաղթահարումը պայմանավորում էր
անհատի բարոյական վարքագծի կատարելագործմամբ: Հենց մարդը հայտարարվեց իր իսկ աստվածն ու փրկիչը, ինչպես այս, այնպես էլ այնկողմնային
(տրասցենդենտալ) աշխարհներում իր ազատ տեղաշարժով:
Յուրացնելով և յուրովի զարգացնելով հին արևելքի մշակութային ժառանգությունը՝ հույները շարունակեցին որոնել մարդ-տիեզերք հարաբերության
նոր կապեր և ձևեր, որի արդյունքում էլ մարդը հայտարարվեց միկրոկոսմ:
Առաջինը, այդ մասին խոսեց Սոկրատեսը` մադու ինքնաճանաչումը դարձնելով նաև տիեզերքի ճանաչման պայման` «Ճանաչիր քեզ և կճանաչես տիեզերքն
ու աստվածներին»:
Այսպիսով, մարդու ճանաչման հարցը հայտարարեց մարդու համար ամենագլխավոր խնդիր: Ասենք, որ ատոմիստ Դեմոկրիտի գնահատումներում ևս
նկատելի է արևելքի, առանձնապես հնդկական փիլիսոփայության ազդեցությունը` «Առաքինի մարդը նա է, ով ավելի ուժեղ է իր կրքերից»,- հայտարարում
էր նա: Սեփական կրքերի, բնազդների հաղթահարումը Դեմոկրիտը ընկալվում
էր որպես մարդու ազատության նվաճում, իսկ հոգու անխռով, խաղաղ
վիճակը` կյանքի նպատակ: Հույն քաղաքացու համար հանուն պետության հերոսացումը իմաստավորում էր կյանքը: Ավելին, հերոսացումը դիտվում էր կեցության բարձրագույն ձև, անմահություն նվաճելու պայման: Մահը բոլորի համար է, բայց հերոսաբար կարող են մահանալ միայն ընտրյալները: Այդ են հաստատում նաև հին հունական նյութական և հոգևոր մշակույթի շատ ստեղծագործություններ, որոնցում կարևորվում է այն գաղափարը, որ մարդը իր հերոսական կերպարով, կամքի ազատությամբ կարող է ընդդիմանալ անգամ աստվածներին՝ «Շղթայված Պրոմեթևս», «Օրեստ», «Լոոկոն» և այլն:
Իսկ ահա Պլատոնի դիտումով մարդու համար ամենագլխավոր խնդիրը
իմաստնության (sophia) ձգտումն է, (գիտելիք հանուն գիտելիքի), իսկ մշտական
տրագիկ վիճակի պատճառը նրա երկակի էության մեջ է, քանի որ «Մարմինը
ձգտում է դեպի կենդանին, մինդեռ հոգին` աստվածայինը»: Հոգու և մարմնի
տարանջատման (ըստ որի, ի հակադրություն անցողիկ մարմնի, մարդկային
հոգին անվերջ ձգտում է մերձենալ հավերժական գաղափարների աշխարհին)
պլատոնյան դուալիզմի հետևորդը միջնադարում Օգոստիանոս Երանելին էր:
Երանելու համոզմամբ թեև հոգին և մարմինը հակադրություններ են և միմյանցից անկախ, սակայն մադուն մարդ դարձնողը միայն հոգին է: Ի տարբերություն Երանելու՝ Թոմա Աքվինացին ընդունում էր հոգու և մարմնի միաս– 361 –

Մարդու հիմնախնդիրը փիսոփայական-մշակութաբանական….
նության գաղափարը:
Պաշտպնելով առանձնապես արիստոտելյան մոտեցումը՝ նա մարդուն
հայտարարում էր միջին օղակ կենդանական և հրեշտակային աշխարհների
միջև:
Այսպիսով, եթե հունա-հռոմեական մշակույթում բացարձակ արժեք էր թե՛
աստված, թե՛ մարդը, այսինքն, մարդ-աստված կողմերը գրեթե հավասարեցվում էին, ապա միջնադարում բացարձակ, որոշիչ և անհամեմատելի արժեք էր
Աստված: Եվ արվեստի, և՛ գիտության, և՛ աստվածաբանության, և ընդհանրապես ողջ մշակույթի խնդիրն էր միայն ապացուցել Տիրոջ անուրանալի գոյությունը և միջնորդ դառնալ Աստծո և մարդու միջև: Ուրիշ խոսքով, ողջ մշակույթը ծառայում էր միայն կրոնական պաշտամունքին: Այս առումով, կարելի է
ասել «կուլտուրա» հասկացությունը նույնանում էր իր նախասկզբնական էությանը՝ «կուլտ» հասկացությանը: «Մշակույթը միջնադարյան մարդու համար
անկեղծ խոնարհում էր առ Աստված, իդեալը` աստվածահաճո մարդը»: Ուրիշ
խոսքով, մարդու գոյությունը իմաստավորվում է իր իսկ հավատի չափով. «Դու
այն ես, ինչին հավատում ես» սկզբունքով:
Մարդու հիմնախնդրի քննության առումով անուրանալի է, իհարկե, հույների դերը: Չմոռանանք նաև, որ «Մարդը բոլոր իրերի չափ» հույն փիլիսոփա
Պրոտագորասի բանաձևը դարձավ ուղեցույց գաղափար նաև հետագա ողջ եվրոպական մշակույթի համար, սակայն հարցը նորովի իմաստավորվեց և առավել ամբողջական քննության առարկա դարձավ միայն վերածնության հումանիզմի մշակույթում: Վերածնունդը ամբողջովին փոխվեց անտիկ դիցաբանական և միջնադարյան աստվածաբանական հայացքը մարդու մասին: Չնայած
վերածնունդ (renaissance) անվանումը հենց ենթադրում էր կապը անտիկ մշակույթին, սակայն, եթե հույների համար առաջնային էր բնությունը (որը տիեզերքն էր), ապա վերածնության մշակույթում մարդ-բնություն-աստված եռաչափության մեջ առաջնայինը մարդն էր: Արվեստը, գիտությունը, փիլիսոփայությունը փնտրում էին իրենց ինքնուրույնությունը, անկախությունը եկեղեցուց:
Եվ պետք է ասել, որ ոչ մի ժամանակաշրջանում մարդը այնպես չի փառաբանվել, ինչպես վերածնության մշակույթում: Խախտվել էին անգամ երկինք-երկիր
սահմանները` մարդը ասես իրեն հայտարարել էր «մահկանացու աստված»:
Մարդու կատարելագործումը արդեն կապվում էր ոչ թե խոնարհման,
աստվածահաճո կենսակերպի, այլ կամքի և անհատականության հետ: Անտիկ
ավանդույթների նորովի իմաստավորմամբ ձևավորված մարդակենտրոն յուրօրինակ մշակույթը ազդարարեց միջնադարի քավարանով անցած մարդու նոր
վերածնումը, հոգենորոգումն ու թռիչքը: Սակայն վերածնության դարաշրջանի
ամենամեծ նվաճումն այն էր, որ հումանիստ գործիչների ջանքերով հնարավոր
դարձավ անհատի (անտիկ անհատապաշտական մշակույթի) երկխոսությունը`
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միջնադարյան մշակույթի ամենամեծ հայտնության` բացարձակի (օբսոլյուտի),
ունիվերսումի հետ:
Մարդը ասես վերածնվում է ինքնագիտակցության, ինքնաճանաչման նոր
որակներով, որպես մարդ-արվեստագետ, մարդ-արարիչ: «Մշակույթ» հասկացությունը ևս ձեռք է բերում նոր բովանդակություն: Այն արդեն ոչ միայն վերամշակված բնությունն էր, այլև մարդու կողմից իր իսկ վերակերտումը՝ «Մարդը
ոչ միայն ստեղծված, այլև ինքնաստեղծ էակ է» ենթադրյալ կարգախոսով:
Վերածնության դարաշրջանի ազատ անհատի իդեալը լուավորության դարաշրջանում արդեն ստանում է նոր մեկնություն: Ըստ որի մարդուն տրված է
մտածել ոչ միայն այն մասին, թե ո՞վ է ինքը տիեզերականան անսահմանի մեջ,
այլև ի՞նչ տեղ և դեր ունի հասարակության կյանքում: Մարդը ունի գաղտնիք,
սակայն «Մարդու գաղտնիքը Աստված մեզ համար չի բացում, քանի որ այն
չենք կարող հասկանալ»,– գրում էր գերմանացի Ի.Կանտը:
«Մարդը ունի գաղտնիք, բայց ես զբաղված եմ դրա բացահայտմամբ, քանի
որ ուզում եմ մարդ լինել»,– ժամանակների հեռավորությունից ասես պատասխանել է Դոստևսկին: Իսկ ահա լուսավորության դարաշջանի նշանավոր մտածող Վոլտերի տեսակյունով մարդը ամենևին էլ գաղտնիք չէ: Նա ուղղակի բնության մեջ ավելի բարձր տեղ ունի, քան կենդանին: «Մարդուն տրված են կրքեր`
որպեսզի գործի, տրված է բանականություն` որպեսզի կառավարի իր գործունեությունը….» [7]: Եվ պետք չէ վախենալ մարդու բարի և չար կողմերի երկակիությունից, քանի որ բանականության շնորհիվ մարդը ընդունակ է ազատվել
չարից և հաղթահարել իր անկատար էությունը: Այո, մարդը կատարյալ չէ, բայց
եթե մարդը լիներ կատարյալ` կլիներ Աստված՝ նկատում էր Վոլտերը՝ առաջարկելով ուսումնասիրության խնդիր դարձնել միայն մարդու հասարակական
էությունը, քանի որ մարդը ամենից առաջ հասարակական մարդն է: Ռուսսոյի
համար նույնպես մարդը ամենից առաջ հասարակական էակ է: Սակայն լինելով հասարակական էակ՝ մարդը՝ որպես անհատ, միաժամանակ ձգտում է
ազատվել ամեն մի, այդ թվում նաև հասարակության իշխանությունից: Մտածողության այսպիսի ազատությունն էլ բերում է ինչպես քաղաքական, այնպես
էլ քաղաքացիական ազատության ձգտում: Չմոռանանք, որ հայտարարելով
«մարդը քաղաքական էակ է», Արիստոտելը ևս նկատի ուներ, որ նա սոցիալական էակ է [1, 276-277]: Մարդը հենց սկզբում հանդես է եկել որպես մարդհասարակություն: Մարդը դարձել է անհատ, ճանաչել է իրեն՝ միայն ճանաչելով ուրիշներին, հարաբերվելով մյուս մարդկանց հետ` գրում է նաև ռուս
փիլիսոփա-մշակութաբան Վլ. Սոլովևը՝ նկատելով, որ О. Կոնտը նույնպես,
որպես սոցիոլոգիայի հիմնադիր, չի կորցնում առիթը նշելու, որ մարդկությունը
իր գոյության սկզբնական շրջանում հանդես է եկել ընդհանուր հանրույթների,
հետո միայն ընտանիքի մեջ, բայց ոչ երբեք առանձին դեմքերով [6, 570]: Սա– 363 –

Մարդու հիմնախնդիրը փիսոփայական-մշակութաբանական….
կայն չպետք է մոռանալ, որ մարդու հետաքրքրությունները միշտ չէ, որ համընկնում են մյուս մարդկանց, հասարակական հետաքրքրություններին հաճախ
նաև հակադրվում են միմյանց. գրում է ռուս մշակութաբան-փիլիսոփա
Ա.Ֆլիերը [4, 91]: Մենք, մշակույթ ասելով, հասկանում ենք միայն այն ամենը,
ինչ լավ է` նկատի ունենալով նրանում հումանիտար արժեքներն ու իդեալների
դերը: Հասկանում ենք միայն մարդու սոցիալական կողմնորոշումը, բայց մշակույթը նաև սահմանազատում է անհատական պահանջները և զոհաբերում է
դրանք՝ հանուն խմբի, խավի, հասարակության [4, 91-92]: Մշակույթը իր ողջ
գոյության ընթացքում պայքարում է մարդու կենսաբանական բնույթի դեմ`
փորձելով հաղթահարել նրա կենդանական սկիզբը: Սակայն միայն սիմվոլիկ
ձևերով է այդ հաջողվում: Ուրեմն մարդուն մնում է ապրել անընդհատ ինքն
իրեն հաղթահարելով: Ստացվում է, որ կանոններով ապրելը գուցեև լավ է
մարդու սոցիալականացման համար, բայց վնասակար է հոգեբանական
առումով: Այդ տեսակետն են հիմնավորում նաև Զ.Ֆրոյդը, Ն.Բերդյաևը,
Մ.Ֆուկոն: «Մշակույթը հասարակության իշխանությունն է անհատի վրա»,–
գրում է Մ.Ֆուկոն: Մարդու կուլտուրականության չափը անգամ որոշվում է
նրա սոցիալացման չափով, այսինքն, թե որքանով է լավ աշխատում նրանում
«ներքին ոստիկանը»:
Ողջ կյանքը մարդը ապրում է սոցիալական հիպնոսի մեջ: Հասարակությունը մշտապես մարդուն հիշեցնում է` դու իմ ստեղծածն ես, հետևապես դու
ինձ ես պատկանում և պարտավոր ես ամբողջությամբ ծառայել ինձ:
Ասենք, որ որքան էլ վիճելի լինի նման կարծիքների ճշմարտացիությունը,
միևնույնն է, չի կարելի անտեսել այն իրողությունը, որ երբ հասարակությունը
արժեզկվում է կանոններից, վտանգվում, արժեզրկվում է նաև մարդկային
կյանքը: Հասարակությունը (առաջին հանրույթները) ձևավորվել են հենց
որոշակի արգելքների շնորհիվ: Բացի այդ՝ մարդը մարդ չէ իր իսկ ստեղծած
արհեստական աշխարհից, սոցիալական միջավայրից դուրս: Իհարկե, մի
կողմից հասարակական պահանջները խոչընդոտում են մեր անհատականության ազատ իրացմանը, սակայն մյուս կողմից հենց հասարակության մեջ է
մարդը ճանաչում իր հետաքրքրությունները, ճանաչում իրեն որպես անհատ,
որպես ուրիշներից տարբեր, անկրկնելի անհատականություն:
Իրողությունն այն է, որ մարդու էությունը բազմակերպար է և հենց այդ
պատճառով էլ չի կարող ունենալ միանշանակ սահմանում: Եվ որքան ճանաչում ենք, այնքան ավելի բարդ է դառնում կառուցել «մարդ» երևույթը բնորոշող
ամբողջական ուսմունք: Այս տեսանկյունից առանձնանում է երեք հիմնական
իրողություն, որը բնորոշում է արդեն մերօրյա, ժամանակակից մարդու կերպարը: Առաջինն այն է, որ մարդը դարձել է ավելի շատ ազատության ձգտող,
դրա հետ մեկտեղ դարձել է ավելի շատ տառապող էակ: Երկրորդն այն է, որ
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մարդը ավելի ու ավելի է ընդլայնել իր իմացականի ոլորտները, բայց շատ իմանալով՝ չի դարձել ավելի երջանիկ: Դե, իսկ երրորդն այն է, որ ժամանակակից
մարդը անընդհատ ձգտում է: Մինչդեռ մարդու չափը անչափությունն է:
Ուրեմն մարդը այն է, ինչ ինքը լինելու համար պետք է լինի ավելին, քան
ինքը:
Ստացվում է, իրոք, լաբիրինթոս, որտեղ շարունակվում է դեռ ելքի որոնումը: Այդ են հաստատում նաև մարդուն բնորոշող տարաբնույթ մեկնությունները: Օրինակ, հոլանդացի տեսաբան Լ. Բոլքը գտնում է, որ մարդը ուղղակի
անկատար կենդանի է և մյուս կենդանիներից ավելի անպաշտպան, ուստի գոյապահպանման համար ստիպված է եղել իր որոշ ֆունկցիաներն ուղղել հատկապես զենքի և լեզվի անընդհատ կատարելագործմանը: Իսկ ահա գերմանացի
Տ.Լեսսինգի կարծիքով մարդը գիշատիչ կապկի տեսակ է, և ի տարբերություն
մյուս կենդանիների, ինքն իրեն ներշնչել է գերարժեքության ոգի և ստեղծել մշակույթ: Մինչդեռ գերարժեքության իլյուզիան միայն նրա հիվանդությունն է: Եվ
հենց իր բիոլոգիական անկատարությունը լրացնելու պահանջի թելադրանքով է
ստեղծել պետություն, արվեստ, գիտություն, սոցիալական կառույցներ և այլն:
«Մարդը միակ կենդանի էակն է, որն իր սեփական կեցությունը զգում է
որպես խնդիր» [8, 260]: Նա մշտապես անհանգրստ է իր կեցության համար,–
գրում է նաև Պ.Ս. Գուրևիչը: Էքզիստենցիալիստների համոզմամբ չի կարելի
գտնել մարդու սահմանումը, քանի որ յուրաքանչյուրը ինքն է ընտրում իրեն`
«Մենք մեր ընտրությունն ենք»: Իսկ ահա, ըստ Ռիկերի՝ «Մարդը նա է, ով
ինտուիտիվ գիտի, ինչ է ինքը, և որ այդ իմացությամբ չի ավարտվում իր ուղին,
այլ դեռ պարտավոր է ստուգել, ո՞վ է ինքը» [8, 260]: Սակայն չպետք է մոռանալ,
որ մարդը սուբյեկտ է, ոչ թե օբյեկտ, նրան զուտ առարկայական ճանաչողությամբ կամ հասկացությամբ չես կարող բնութագրել: Սուբյեկտի համար
կարևորը ոչ թե այն է, թե ինչով է նման, այլ այն, թե ինչով է տարբերվում մյուս
սուբյեկտներից: Մարդու գաղտնիքը կապվում է ոչ միայն և ոչ այնքան նրա կենսաբանական, հասարակական, սոցիալական էության, այլ անհատականության հետ, գրում էր Բախտինը, կեցության գաղտնիքը հենց անհատականության անըմբռնելության գաղտնիքն է:
Իսկ ահա Բերդյաևի համոզմամբ՝ մարդը ոչ միայն բանական, այլև կամային էակ է, քանի որ «Գիտակցական գործունեության մեջ կենդանի բանականությունը կամքն է»: Հետևապես մարդուն տրված է՝ ինքն իր մեջ փնտրելու
մարդուն:
Այպիսով, միմյանց հաստատող, միմյաց հակասող կարծիքներ` նույնքան
համոզիչ, նունքան հիմնավոր: Ողջ մշակույթը, այս իմաստով, ասես դառնում է
մարդու կողմից ինքնամեկնաբանման դիսկուրս: Սակայն, որքան էլ մարդուն
բնորոշող սահմանումները հիմնավորվեն նոր փաստարկներով, միևնույնն է
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դեռևս չեն բացահայտում մարդկային էության ողջ խորությունը: Ինչպես ասում
են՝ որքան բնորոշումնորը շատ, այնքան անորոշ է դառնում խնդիրը:
Շարունակենք թվարկել ևս մի քանիսը` «Մարդը էմոցիոնալ էակ է», «Մարդը խաղացող էակ է», «մարդը անկատար էակ է», «մարդը բարձրակարգ կենդանի է», «մարդը սոցիալական էակ է», «մարդը բիոլոգիապես ծրագրված էակ է»,
«մարդը հոգեբանական էակ է», «մարդը ստեղագործող էակ է», «մարդը արտադրող կենդանի է», «մարդը սիմվոլիկ էակ է», «մարդը տիեզերական էակ է»,
«մարդը կենսաբանական էակ է», «մարդը գործող էակ է»: Ուրեմն ի՞նչ, մնում է
հետևել, որ «մարդը գաղտնիք է» և ամեն դարաշրջան փորձել է իր իմացական
ձեռքբերումների, իր կենսափորձի շրջանակում բացահայտել այդ գաղտնիքը:
Ն.Բերդյաևի դիտումով ևս մարդու գաղտնիքը նրա անհատականության
գաղտնիքն է: «Մարդը մեծ գաղտնիք է աշխարհում: Մարդը գաղտնիք է, ո՛չ
որպես կենդանի, ո՛չ որպես սոցիալական էակ, ո՛չ որպես բնության և
հասարակության մասնիկ, այլ որպես անհատ» [2, 17]:
Այսպիսով, մարդկության ողջ պատմությունը հաստատում է, որ մարդը
հենց կենսաբանական, սոցիալական, մշակութային և միաժամանակ տրանսցենդենտալ էակ է: Այսպիսին է փիլիսոփայական և մշակութաբանական տեսանկյունից այսօր մարդու ենթադրյալ սահմանումը: (Սպիրկին, Գուրևիչ Կախանովսկի և ուրիշներ)
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Հովհաննիսյան Սիլվա
ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ
ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕКА

Оганнисян Сильва
Резюме

Ключевые слова: архаическое мировосприятие, человек-природа, человекобщество, человек-космос, свобода
В данной статье понятие «человек» рассматривается в рамках религиозномифологических, историко-философских и современных научно-теоретических
интерпретаций. Так, по убеждению сторонников социальной теории, человек не
является человеком вне созданного им же искусственного мира и социальной
среды. Несомненно, с одной стороны, общественные требования препятствуют
свободной реализации нашей индивидуальности, однако, с другой стороны –
именно в обществе человек осознает свои интересы, познает себя как личность,
которая отличается от других, как неповторимую индивидуальность. Представляется также точка зрения приверженцев биологической теории, согласно которой человек, будучи биологическим существом, тем не менее соотносится с
природой не только на физиолого-органическом, но и на эмоциональном,
психологическом уровнях. В самых разных учениях, противоречащих друг другу
или утверждающих друг друга, главенство отдается то рассудочной, то
эмоциональной, то символической, то психологической, то производительнотворческой или иным сторонам человека. Однако как бы ни аргументировались
дефиниции, характеризующие человека новыми фактами, все равно они не
выявляют всю глубину человеческой сущности. Как говорится, чем больше
дефиниций, тем неопределеннее становится проблема. Вся культура в этом
смысле становится для человека автокогнитивным и автокомментаторским
дискурсом. Отсюда вывод – сущность человека многогранна и по этой причине
не может иметь однозначного определения. Тем не менее, в результате разнородных толкований выделяются следующие критерии: биологические, психологические, социальные и космические, которые едины и взаимообусловлены.
Поэтому ни одну из этих сторон нельзя считать доминантной.
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THE HUMAN’S PROBLEM IN PHILOSOPHICAL-CULTUROLOGICAL QUEST

Hovhannisyan Silva
Summary

Key words: archaic perception, human-nature, human-society, liberty
In the article the issue of the human provides within series of religiousmythological, historical-philosophical and modern scientific-theoretical renderings.
So, according to the social theory supporters’ belief human is not human if he is out of
artificial world, social environment created by him. We also believe that, with no
doubt, the public demands create barriers for free implementation of our individuality
on the one hand, but on the other hand the human recognizes his interests just in the
society, recognizes himself as an individual, as different from the others, as unique
individuality. The human’s secret is just the secret of his individuality. Also, providing
the point of the biological theory supporters, it is mentioned that, being as a biological
creature, the human, however, interacts with the nature not only in the
physiological-organic, but also in the emotional, psychological level.
In different theories, contradicted or confirmed each other, it is prevailed the
human’s rational, or emotional, or symbolic, or psychological, or creative, or other
sides. And even the definitions, determined the human, will be justified with new
arguments, nevertheless, they do not reveal the whole depth of the human essence.
As they say, as many definitions as much indefinite becomes the issue. In this matter,
it seems that the whole culture becomes as a discourse for self-recognition, selfinterpretation by human. The conclusion is that the human essence is multicharacteristic, and just for that reason it cannot have definite determination. And
however, as a result of various interpretations, it is found out the following criteria
identifying the human-biological, psychological, social and universal-which are
unified and mutually caused each other. Thus, it may not be overvalued the role of
any identified side.
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ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ
МАТЕМАТИКА
MATHEMATICS
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ՑՈՒՑՉԱՅԻՆ ԱՆՈՐՈՇ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ԴԱՍԵՐԻ
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ ԳՏՆԵԼՈՒ ՆՈՐ ՄԵԹՈԴԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ
ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄԸ
Բաղդասարյան Ժորա
Բաղդասարյան Արևիկ
Հանգուցային բառեր. դիոֆանտյան խնդիր, պարամետր, ֆունկցիա,
եռաչափ տարածություն, հիպերբոլական պարաբոլոիդ, հիպերբոլական
ֆունկցիա, դիֆերենցյալ շրջակայք, Լոբաչևսկու երկրաչափություն
1. Դիոֆանատյան խնդրի լուծման մեր կողմից ներմուծված նոր մեթոդը
[1, 35-45] հնարավորություն է տալիս մի շարք կիրառություններ երկրաչափությունում, հանրահաշվում, մաթեմատիկական անալիզում [4, 8-11]:
Ներկա աշխատանքը նպատակ է հետապնդում ցուցադրել կիրառության
նոր բնագավառ, որը ներառում է հանրահաշվական երկու և երեք անհայտներով ցուցչային անորոշ հավասարումների լուծումը:
ա) Դիտարկենք հետևյալ եռանհայտ անորոշ հավասարումը և գտնենք
նրա լուծումների ողջ բազմությունը.

a 2 x  b 2 y  c 2 z , a, b, c  1 R

(1)

(1) հավասարումը գրենք հետևյալ տեսքով.

a   b   c 
x 2

y 2

z 2

(2)

Հավասարման (2) տեսքը հուշում է, որ a x ; b y ; c z թվերը հանդիսանում են
ֆունկցիոնալ ուղղանկյուն եռանկյան կողմեր, որի նկատմամբ կարող ենք
կիրառել [5, 38-48] աշխատանքում ստացած բանաձևերը: Իրոք, ենթադրելով,
որ այդ եռանկյունը ծնվում է a x ֆունկցիայով, կարող ենք գրել.

 x a 2 x  m 2 x  a 2 x  m 2 x  
a ;
, 0  mx   a x
;

2mx 
2mx  

x

y

(3)

z

Քանի որ a ; b ; c -երը, ըստ (2)-ի, ուղղանկյուն եռանկյան կողմեր են
հանդիսանում, ապա

by 

a 2 x  m 2 x  z a 2 x  m 2 x 
; c 
2mx 
2mx 

(4)

(4)-ից ստանում ենք

a 2 x  m 2 x 
a 2 x  m 2 x 
y  log b
; z  log c
2mx 
2mx 

(5)

Այսպիսով, y և z անհայտները գտնում ենք (5) բանաձևերից՝ x-ը դիտարկե– 370 –

Բաղդասարյան Ժորա, Բաղդասարյան Արևիկ
լով որպես ազատ անհայտ, իսկ mx  a x -ի օգնությամբ ներմուծված պարամետրական ֆունկցիա` 0  mx   a x պայմանին բավարարող. նման ձևով y-ը
դիտելով ազատ անհայտ՝ x-ը և z-ը կարելի է գտնել: Նկատենք, որ m(x) կարող է
լինել նաև const :
Օրինակ` mx   1 դեպքում կունենանք.

y  log b

a 2x 1
a2x 1
; z  log c
2
2

բ) Ներմուծենք (2) տեսքի հավասարում, որտեղ a,b,c հիմքերը հավասար են,
և նրանք հավասար են e-ի` բնական լոգարիթմների հիմքին:
Կատարելով նույն գործողությունները արդեն e x  e y  e z (6) հավասարման նկատմամբ` ստանում են նրա լուծումներն ընդհանուր տեսքով.

y  2 ln

e x  mx 
e x  mx 
; z  2 ln
2 mx 
2 mx 

որտեղ 0  mx   c x , մասնավոր դեպքում վերցնելով mx   e  x ֆունկցիան և
կազմելով y  z տարբերությունը՝ կունենանք.
yz
 e x  ex e x  ex 
2  thx :

y  z  2 ln 
:

2
ln
thx
e

x
x
 2 e
2 e 

Այժմ վերցված հավասարման երկու մասերը բաժանելով e z -ի վրա՝
ստանում ենք.

e x z  e y z  1 , որտեղ e y z  th 2 x ; e x z  th 2 y :
Հետևաբար ստանում ենք հետևյալ պայմանական նույնությունը.

th 2 x  th 2 y  1

(7)

Ստացանք տանգենս-հիպերբոլական ֆունկցիաների միջև (7) առնչությունը, պայմանով, որ տեղի ունի (6)-ը:
Հիշենք, որ thx -ֆունկցիան ընկած է Լոբաչևսկու ոչ էվկլեդյան երկրաչափության հիմքում:
գ) Լուծենք 32 x  43 y  5 z հավասարումը, որը ներկայացնենք

3   8 
x 2

y 2

  5


x

z

2





2

(8)

տեսքով և դիտակենք 3 -ով ծնվող բոլոր ֆունկցիոնալ ուղղանկյուն եռանկյունների բազմությունը [2, 38-45], որից ստանում ենք.
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32 x  m 2  x  z 2 32 x  m 2  x 
8 
; 5 
2mx 
2mx 
y

(9)

Քանի որ x -ը ազատ անհայտ է, իսկ mx  -ը 0  mx   3 x պայմանին բավարարող պարամետրական ֆունկցիա կամ հաստատուն, (9)-ից ստանում ենք
մեր հավասարման բոլոր լուծումները.

32 x  m 2  x 
32 x  m 2 x 
; z  2 log 5
2mx 
2mx 
մասնավորապես ընդունելով mx   1 ՝ կստանանք.
y  log 8

y  log 8

32 x  1
32 x  1
; z  2 log 5
2
2

ա) Երբ x  1, ապա y  log 8 4 

2
; z  2 log 5 5  2
3

բ) երբ x  2 ,  y  log 8 40; z  log 5 1681
Այժմ բ) կետում դիտարկված հավասարումը վերցնենք

e2x  e2 y  e2z

(10)

տեսքով, որի լուծումները գտնում ենք հետևյալ կերպ.

y  ln

e 2 x  m 2 x 
e 2 x  m 2 x 
; z  ln
; 0  mx   e x
2mx 
2mx 

երբ mx   1 կունենանք.

y  ln

e2x 1
e2x 1
;
; z  ln
2
2

որտեղից

y  z  ln

e x  ex
 ln thx
e x  ex

Այսպիսով`

e y  z  thx; e x z  thy;
Հետևաբար`

thx  thy  1

(*)

Այժմ (10) հավասարման e x , e y , e z -ը ֆունկցիաները, վերլուծելով աստիճանային շարքերի և սահմանափակվելով 2-րդ կարգի դիֆերենցիալ շրջակայքով,
ստանում ենք այդ հավասարումով որոշված հպման մակերևույթի հավասարումը.
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2

2

2

1
1
1



 4 x    4 y    4 z    1
2
2
2




(11)

տեսքով, որը հանդիսանում է երկխոռոչ հիպերբոլոիդ (11) հավասարումով:
Ինչպես հայտնի է, երկխոռոչ հիպերբոլոիդի խոռոչներից յուրաքանչյուրը հանդիսանում է Լոբաչևսկու հարթություն, և մեր հետազոտության արդյունքում
արձանագրում ենք հետևյալ փաստը. եթե

e x , e y , e z -ը առաջացնում են

ուղղանկյուն եռանկյունի, ապա նրա կողմերը որոշող x և y փոփոխականները
բավարարում են (*) պայմանին, և այդ պայմանը, տեղի ունի մասնավորապես
երկխոռոչ
հիպերբոլոիդի
խոռոչներից
յուրաքանչյուրի
վրա
կամ

e x  e y  e z  0 մակերևույթի վրա [5, 250-255]:
2. ա) Այժմ դիտարկենք երկու անհայտներ պարունակող ցանկացած

a x  a y  A , a  1 , a  1 , A R
տիպի ցուցչային անորոշ հավասարում: Այս հավասարման բոլոր լուծումները
գտնելու համար այն ներկայացնենք հետևյալ տեսքով.

 

2

x
 y 
A   a 2    a 2 


 
2

2

(12)

A -ով ծնված բոլոր
Ըստ [2, 38-45] արդյունքների՝ մենք կունենանք
ուղղանկյուն եռանկյունները, որոնք ունեն հետևյալ կողմերը.

Am A m
;
 A;
, 0  m  A
2 m 2 m


(13)

Բաղդատելով (12) և (13)-ը՝ կարող ենք գրել.
y
2

a
a

x

2


Am
  y  2 log a

2 m

A m

  x  2 log a

2 m


Am
2 m
A m
2 m

(14)

Այսպիսով, (12) ցուցչային հավասարման բոլոր լուծումները ներկայացված
են (14) բանաձևերով, որտեղ x -ը և y -ը արտահայտված են A հաստատունով
և m պարամետրով:
Հետևանք 1. Եթե A  p կենտ պարզ թիվ է, ապա (14) լուծումները կլինեն.

pm
pm
; y  2 log a
(15)
2 m
2 m
Հետևանք 2. Եթե (13) եռանկյան կողմերից, երբ A  p , պահանջում ենք, որ
x  2 log a
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Am A m
;
2 m 2 m
լինեն բնական, ապա պետք է ընդունել, որ m  1 և (15) լուծումները կլինեն.
x  2 log a (a  1) , y  2
բ) երբ

p 1
 a , ապա p  2a  1 , և (15) լուծումները կլինեն
2
x  2 , y  2 log a (a  1)

ա) և բ) դեպքերի համար ամբողջական a -ի դեպքում x և y լուծումները
միաժամանակ ամբողջ լինել չեն կարող:
Հավանաբար ամբողջական լուծումներ կարող են լինել, երբ a -ն իռացիոնալ է:
Իրոք, երբ a 

3 5
, ապա (12) հավասարումը կընդունի հետևյալ տեսքը.
2







x

2 y 3  5  2x 3  5

  2  5 2
y

x y

(16)

որը կգրենք նաև այսպես.
x

y

3 5  3 5 

 

 2   2   2 5

 


(17)

Երբ տրված է (17) հավասարումը, ապա այն կներկայացնենք հետևյալ
տեսքով.
y

2



3

5
 2  5   


   2 

2

2

x 



 3  5  2 
 
   

2



 




2

(18)

(18)-ին համապատասխանող ուղղանկյան եռանկյան կողմերը կլինեն.


1 5 3  5 
 2  5;

;


2
2



(19)

Այսպիսով, (18) և (19) պայմաններից հետևում է.

3 5 


 2 


3 5 


 2 



y
2

x

2



1 5
2
1

3 5 

 

2
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  y 1


 x2
 

(20)

Բաղդասարյան Ժորա, Բաղդասարյան Արևիկ
Այսպիսով, (16) կամ (17) հավասարման ամբողջական լուծումը միակն է
x  2 , y  1:
բ) Այժմ դիտարկենք հետևյալ տիպի հավասարում 52 x  52 y  3
վերջինս կգրենք

3  52 x  52 y
կամ

 3   5   5 
2

x 2

y 2

3 , 5 x , 5 y թվերն առաջացնում են ուղղանկյուն եռանկյուն,

Հետևաբար
որոնք ծնվում են

3 թվով: Ուստի կունենանք.


3  m2
3  m2
  x  log 5

2m
2m
, 0m 3

2
3  m2
3 m

y
5 
  y  log 5
2m
2m

Ընդունելով, որ m -պարամետրը հավասար է 1-ի, ստանում ենք՝ x  0 ,
y  log 5 2 այդ հավասարման մեկ մասնավոր լուծումը:
5x 

գ) Դիտարկենք՝

5x  5 y  5z

(21)
տեսքի անորոշ հավասարումներ, որոնց հիմքերը 1-ից տարբեր իրար
հավասար թվեր են:
Հավասարումը ներկայացնենք՝
2

5x2   5 y 2   5z 2 
 

 



 
 
2

2

(22)

տեսքով, որից հետևում է, որ փակագծերում գտնվող թվերը հանդիսանում են
ուղղանկյուն եռանկյան կողմեր: Հետևաբար, ըստ [2, 38-45] աշխատանքի 5
y

5

2

,5

z

2

եռյակը կարելի է ներկայացնել

 x 2 5 x  m 2 x  5 x  m 2 x  
5 ;
;
;






2
m
x
2
m
x


տեսքով, որտեղից
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0  mx   5

x

2

x

2

,
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2

5 x  m 2 x 

2 m x 

2

5 x  m 2 x 

2 m x 

y

5
5

z


5 x  m 2 x 
  y  2 log 5
2 m x 


5 x  m 2 x 
  z  2 log 5
2 m x 


(23)

Այսպիսով, (21) կամ (22) հավասարման լուծումները ներկայացվում են (23)
ֆունկցիաներով, որտեղ y -ը և z -ը արտահայտվում են լոգարիթմական
ֆունկցիաներով, որտեղ 5 x -ը ազատ ֆունկցիա է, իսկ mx  -ը 0  mx   5

x

2

պայմանին բավարարող պարամետրական ֆունկցիա, m -ը կարող է լինել նաև
իրական հաստատուն: Օրինակ՝ երբ m  1 , (23) –ից ստանում ենք մասնավոր
լուծում ընդհանուր տեսքով

y  2 log 5

5x 1
5x 1
; z  2 log 5
2
2

(24)

այժմ (24)-ից ստանանք մի մասնավոր լուծում.

x  2  y  2 log 5 12; z  2 log 5 13 :
3. Թող տրված լինի x -ի, y -ի, z -ի նկատմամբ հետևյալ հավասարումը.

52 x  52 y  2 z  1

(25)
Դժվար չէ նկատել, որ (25) հավասարումը (Oxyz) ուղղանկյան դեկարտյան
կոորդինատական համակարգում որոշում է 𝜑-մակերևույթը.

 xyz   52 x  52 y  2 z  1  0

(*)

Գտնել x -ը և y -ը՝ արտահայտված z -ով կամ (*) մակերևույթի հավասարումը ներկայացնել պարամետրական տեսքով: Այդ նպատակով (25) հավասարումը գրենք.



տեսքով և օգտվենք
ներկայացվում են

    5 
2

2z 1  5 y

2

x 2

2 z  1 -ով ծնված ուղղանկյուն եռանկյուններից, որոնք


2z  1  m 2z  1  m 
;
 2 z  1;
,
2 m
2 m 


0  m  2z  1

եռյակով: Այստեղից կարող ենք գտնել

2z  1  m
2 m
2z  1  m
5x 
2 m
5y 

2z  1  m

  y  log 5
2 m


2z  1  m
  x  log 5

2 m

(26)

Այսպիսով, (25) հավասարման լուծումների բազմությունը ունի (26) տեսքը,
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որտեղ x -ը և y -ը կախված են z -անկախ փոփոխականից և m -պարամետրից՝
0  m  2z  1 :
Երբ m  1 , կունենանք գեղեցիկ մասնավոր լուծում.

y  log 5 z , x  log 5 z  1

5. Լուծել a x  b 3 y  c z , a, b, c  R , a, b, c  0 հավասարումը:
Օգտվելով վերևում կիրառված մեթոդից՝ y և z անհայտները կարող են
արտահայտել

անկախ

x

փոփոխականով

և

նրանով

որոշված

mx 

պարամետրական ֆունկցիայով: Այդ հավասարման լուծումները կլինեն.

y

2
a x  mx 
a x  mx 
; z  2 log c
; 0  mx   a x
log b
3


2 mx
2 mx 

որտեղ mx  -ը բավարարում է 0  mx   a x պայմանին և երբ mx   1 ,
կունենանք.

2
a x 1
a x 1 a x  1
y  log b
; z  2 log c
;
3
2
2
որից ստանում ենք անվերջ քանակությամբ մասնավոր լուծումներ, օրինակ՝

x  1; y 

2
a 1
a 1
log b
; z  2 log c
3
2
2

6. Գտնել

52 x  63 y  7 4 z հավասարման մասնավոր լուծումների որևէ բազմություն:
Այն կարելի է վերցնել այսպես.

2
52 x  1
1
52 x  1 2 x
y  log 6
; z  log 7
; 5 1
3
2
2
2
կամ

2
52 x  2 2 x
1
52 x  22 x 2 x
y  log 6
; z  log 7
; 5  22 x
2 x 1
x 1
3
2
2
2
7. Գտնել 5 x  5 y  13 հավասարման բոլոր ընդհանուր լուծումները:
Այդ լուծումներն ունեն հետևյալ տեսքը.

13  m 2
13  m 2
x  2 log 5
; y  2 log 5
; 0  m  13
2m
2m
Այժմ դիտարկենք

a 2x  a 2 y  P2

(27)
տեսքի հավասարումները: Այս հավասարման լուծումները գտնելու համար
վերցնենք a x -ով ծնվող բոլոր ուղղանկյուն եռանկյունիների բազմությունը, որը
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ներկայացվում է հետևյալ եռյակով [2, 38-45].

 x a 2 x  m 2 x  a 2 x  m 2 x  
a ;
 0  mx   a x
;






2
m
x
2
m
x



(28)

Բաղդատելով (27) և (28) առնչությունները՝ կարող ենք գրել

a 2 x  m 2 x 
a 2 x  m 2 x 
P;
 ay
2mx 
2mx 

(29)

(29)-ից կարելի է գտնել x -ը և y -ը արտահայտված P -ով և mx  -ով, որը
հանդիսանում է ազատ պարամետր, մասնավոր դեպքում իրական թիվ: Իրոք,
ընդունելով, որ mx   1 , (29)-ից ստանում ենք

a 2x 1
a 2x 1
P;
 a y ax 1
2
2

(30)

Այստեղից հետևում է.

x  log a 2P  1 ; y  log a P  1 , որտեղ 2P  1  0 , P  1  0 :
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НОВЫЙ МЕТОД НАХОЖДЕНИЯ РЕШЕНИЙ НЕКОТОРЫХ КЛАССОВ
НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ И ИХ
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Багдасарян Жора
Багдасарян Аревик
Резюме

Ключевые слова: диофантова задача, параметр, функция, трехмерное
пространство, гиперболический параболоид, гиперболическая функция,
дифференциальная окрестность, геометрия Лобачевского
Новый метод, вводимый нами для решения диофантовых уравнений, даѐт
ряд применений в геометрии, в алгебре и в математическом анализе. В
настоящей работе вводится ряд неопределѐнных показательных уравнений и
даются их решения. В основном рассматриваются общие решения вводимых
показательных неопределенных уравнений, и в необходимых случаях даются
некоторые частные решения этих уравнений. В процессе решения этих
показательных уравнений преобразуются заданные уравнения с целью использования результатов наших прежних работ.
Рассматриваемые уравнения новые, и их решения не встречаются в математической литературе. В работе приведено решение одного особенного уравнения, и одно его частное решение, которые связываются геометрией Лобачевского. Это показательное уравнение, в основании степени которого число е
(основание натурального логарифма), а показателями являются три переменные
x, y, z. В решениях уравнений в каждом отдельном случае приводится геометрическая интерпретация.
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A NEW METHOD FOR FINDING SOLUTIONS TO CERTAIN CLASSES
OF INDEFINITE EXPONENTIAL EQUATIONS AND
THEIR GEOMETRIC INTERPRETATION

Baghdasaryan Zhora
Baghdasaryan Arevik
Summary

Key words: Diophantine problem, parameter, function, three-dimensional space,
hyperbolic paraboloid, hyperbolic function, differential neighborhood, Lobachevskian
Geometry
A new method introduced by us to solve Diophantine equations, gives a number
of applications in Geometry, in Algebra and in mathematical analysis.
In the present work a series of indefinite exponential equations are introduced
and their solutions are given. General solutions of the introduced exponential
indefinite equations are mainly considered and some particular solutions of these
equations are given in necessary cases. During the solutions of these exponential
equations, the given equations are transformed to use the results of our previous
work.
The considered equations are new, and their solutions are not found in the
mathematical literature. The work presents the solution of one particular equation,
and one of its particular solutions, which are connected by Lobachevskian Geometry.
This is an exponential equation based on the degree of which the number is e (the
base of the natural logarithm), and the indicators are the three variables x, y, z. In the
solutions of the equations, in each case, a geometric interpretation is given.
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Միատեսակ միկրոմասնիկների նույնականությունը….

ՄԻԱՏԵՍԱԿ ՄԻԿՐՈՄԱՍՆԻԿՆԵՐԻ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ՊԱՈՒԼԻԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ
Քոչարյան Վիլեն
Հանգուցային բառեր. միկրոմասնիկների համակարգ, համաչափ և
հակահամաչափ ֆունկցիաներ, փոխատեղման օպերատոր, քվանտային
վիճակ, սպին, Ֆերմիոն, բոզոն
Ընդհանուր ֆիզիկայի դասընթացում բազմաթիվ գործընթացների և
երևույթների ուսումնասիրման, ատոմների և նրանց միջուկների կառուցվածքի
ուսուցման ընթացքում դիտարկվում են միատեսակ տարրական մասնիկների
(ֆոտոններ, էլեկտրոններ, պրոտոններ, նեյտրոններ, մեզոններ, քվազիմասնիկներ և այլն) համախմբեր, որոնք նկարագրվում են դասական վիճակագրությունով: Սակայն փորձնական շատ տվյալների բացատրման համար անհրաժեշտ է Պաուլիի արգելման սկզբունքի էմպիրիկ ներմուծումն ու կիրառումը:
Քվանտային տեսության օրենքներով այդ համակարգերում դիտվող
երևույթների ներկայացման և քվանտամեխանիկական ուսումնասիրման ընթացքում հաշվի են առնվում մասնիկների նույնականությունը և ալիքային
հատկությունները, որոնց հետևողական կիրառումը հանգեցնում է Պաուլիի
սկզբունքին:
Մեթոդական աշխատանքում, օգտվելով քվանտային մեխանիկայի
սկզբնական պատկերացումներից և մասնիկների ալիքային բնույթից, պարզաբանվում է միատեսակ միկրոմասնիկների նույնականությունը, և ներկայացվում է Պաուլիի սկզբունքը:
Ինչպես հայտնի է, ֆիզիկական բոլոր մեծությունները ենթակա են անմիջական կամ ոչ անմիջական չափման՝ տվյալ մեծության համար որոշակի
ճշտությունով: Ատոմական տեսանկյունից դիտարկելիս միկրոմասնիկները
կհամարենք միատեսակ, եթե նրանց բնութագրող ֆիզիկական մեծությունները
(զանգված, լիցք, սպին և այլն), չափման սխալի սահմաններում համընկնում են:
Շատ մեծ թվով միատեսակ միկրոմասնիկներից կազմված համակարգերում մասնիկների շարժման և վարքի բնութագրման համար ինչպես դասական,
այնպես էլ քվանտային մեխանիկայում կիրառվում են նկարագրման վիճակագրական մեթոդներ, որոնք, սակայն, բերում են էապես տարբեր արդյունքների:
Դասական տեսության կիրառումը հանգեցնում է Բոլցմանի-Մաքսվելլի վիճակագրությանը, իսկ քվանտային օրենքների հետևողական հաշվառումը, կախված միկրոմասնիկի սպինի մեծությունից, հանգեցնում է Ֆերմի-Դիրակի կամ
Բոզե-Էյնշտեյնի քվանտային վիճակագրությանը:
Դասական մեխանիկայում ընդունվում է, որ միատեսակ միկրոմասնիկները պահպանում են իրենց անհատականությունը, և կարելի է նրանց միմյանցից
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տարբերել՝ հետևելով յուրաքանչյուրի շարժմանը: Իսկապես, իմանալով միկրոմասնիկների սկզբնական դիրքերը և ազդող ուժերը` սկզբունքորեն կարելի է
ինտեգրել շարժման հավասարումները և որոշել մասնիկի շարժման ճշգրիտ
հետագիծը (նկար 1ա) [1, 492]:
Քվանտային մեխանիկայում հաշվի է առնվում միկրոմասնիկների ալիքային հատկությունները, և կիրառելի չէ հետագծի հասկացությունը: Միկրոմասնիկներին համապատասխանող ալիքային փաթեթները ժամանակի ընթացքում
տարածվում են տարածության մեջ և վերադրվում, որից հետո հնարավոր չէ
տարբերել տվյալ միկրոմասնիկին վերագրվող ալիքը, հետևաբար նաև տարբերել մի մասնիկը մյուսից (նկար 1բ)[1, 492]:

ա

բ

Նկար 1. Միատեսակ միկրոմասնիկների շարժումների դասական (ա) և
քվանտային (բ) նկարագրությունները

Միատեսակ միկրոմասնիկների նման «անհատականություն չունենալը»
պայմանավորած է քվանտային մեխանիկայում գործող միատեսակ մասնիկների
նույնականության սկզբունքով, համաձայն որի` տվյալ քվանտամեխանիկական
համակարգը կազմող բոլոր միատեսակ մասնիկները լրիվ նույնական են [3, 177]:
Միկրոմասնիկների նույնականության սկզբունքը բերում է համակարգի 𝐻
Համիլտոնյանի և ալիքային Ψ ֆունկցիայի համաչափության որոշակի հատկությունների: N հատ նույն զանգվածով միատեսակ միկրոմասնիկներից
կազմված համակարգի Համիլտոնյանը և էներգիան կլինեն [1, 489]
𝐻 𝑞1 , 𝑞2 ,∙∙∙ 𝑞𝑗 ,∙∙∙ 𝑞𝑘 ,∙∙∙ 𝑞𝑁 , 𝑡 =
𝐸 = 𝐸𝑞 1 + 𝐸𝑞 2 +∙∙∙ +𝐸𝑞 𝑁 +

𝑁
𝑖=1

ℏ2

− 2𝑚 ⧍𝑖 + 𝑈 𝑞𝑖 , 𝑡

𝑁
𝑖≠𝑘=1 𝑊

𝑞𝑖 , 𝑞𝑘 , 𝑡 =

1

+2

𝑁
𝑖=1 𝐸𝑞 𝑖

+

𝑁
𝑖≠𝑘=1 𝑊(𝑞𝑖 , 𝑞𝑘 , 𝑡)
1 𝑁
𝑊(𝑞𝑖 , 𝑞𝑘 , 𝑡)
2 𝑖≠𝑘=1

(1)
(2)

որտեղ 𝑞𝑖 -ով նշանակված է 𝑖-երորդ միկրոմասնիկը բնութագրող ընդհանրացված կոորդինատների և սպինի լրիվ հավաքածուն, 𝑈 𝑞𝑖 , 𝑡 𝑖 −երորդ միկրոմասնիկի պոտենցիալ էներգիան է, իսկ 𝑊 𝑞𝑖 , 𝑞𝑘 , 𝑡 ՝ 𝑖 −երորդ և 𝑘 −երորդ միկրոմասնիկների փոխազդեցության էներգիան:
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Միատեսակ միկրոմասնիկների նույնականությունը….
Եթե փոխենք 𝑗 −երորդ և 𝑘 −երորդ միկրոմասնիկների տեղերը, ապա (1) և
(2) բանաձևերում դա կարտահայտվի միայն գումարելիների տեղերը փոխելով,
որից նրանց տեսքը և արժեքը կմնան նույնը[1,489]: Հետևաբար այս վիճակները
նկարագրող 𝛹 և 𝛹 ′ ալիքային ֆունկցիաները միմյանցից կարող են տարբերվել
միայն ինչ-որ 𝜆 հաստատունով, ընդ որում 𝜆 2 = 1, այսինքն՝
𝛹 𝑞1 , 𝑞2 ,∙∙∙ 𝑞𝑗 ,∙∙∙ 𝑞𝑘 ,∙∙∙ 𝑞𝑁 , 𝑡 = 𝜆 ∙ 𝛹 ′ 𝑞1 , 𝑞2 ,∙∙∙ 𝑞𝑘 ,∙∙∙ 𝑞𝑗 ,∙∙∙ 𝑞𝑁 , 𝑡
(3)
Ներմուծենք տրված ֆունկցիայում մասնիկների տեղերը փոխող 𝑇
օպերատոր՝ 𝑇𝑓 𝑞1 , 𝑞2 = 𝑓(𝑞2 , 𝑞1 ): Այս օպերատորը գծային է, քանի որ եթե այն
ազդում է երկու ֆունկցիաների գումարի վրա, դա հավասարազոր է առանձինառանձին այդ ֆունկցիաներում մասնիկների տեղերի փոփոխմանը: Համաձայն
(1)-ի` փոխատեղման 𝑇օպերատորը և 𝐻 Համիլտոնյանը կոմուտատիվ են,
այսինքն՝ 𝑇𝐻 = 𝐻 𝑇 [1, 490]:
Պարզ է, որ երկու անգամ կիրառելով 𝑇 օպերատորը՝ կվերադառնանք
ֆունկցիայի սկզբնական վիճակին:
𝑇 2 𝛹 = 𝑇𝛹 ′ = 𝑇𝜆𝛹 = 𝜆𝑇𝛹 = 𝜆2 𝛹 ′ = 𝜆2 𝛹
(4)
(4)-ից հետևում է, որ 𝑇 օպերատորի սեփական արժեքներն են 𝜆 = ±1
[3,178]: Հետևաբար
𝛹 𝑞1 , 𝑞2 ,∙∙∙ 𝑞𝑗 ,∙∙∙ 𝑞𝑘 ,∙∙∙ 𝑞𝑁 , 𝑡 = ±𝛹 𝑞1 , 𝑞2 ,∙∙∙ 𝑞𝑘 ,∙∙∙ 𝑞𝑗 ,∙∙∙ 𝑞𝑁 , 𝑡 (5)
Այսինքն` միկրոմասնիկների ցանկացած զույգի փոխատեղումից ալիքային
ֆունկցիան կա՛մ չի փոխում նշանը, կա՛մ փոխում է հակառակի: Առաջին
դեպքում ալիքային ֆունկցիան կոչվում է համաչափ (𝜳𝑺 ), իսկ երկրորդ
դեպքում, երբ այն փոխում է նշանը՝ հակահամաչափ (𝜳𝑨 ):
Միատեսակ միկրոմասնիկների նույնականությունից հետևում է, որ
համակարգը բնութագրող ալիքային ֆունկցիաները, ըստ միկրոմասնիկների
հնարավոր զույգերի բոլոր տեղափոխությունների, կա՛մ համաչափ են, կա՛մ
հակահամաչափ, և հնարավոր չեն այնպիսի ֆունկցիաներ, որոնք համախմբի
միկրոմասնիկների մի մասի համար համաչափ են, իսկ մյուս մասի համար`
հակահամաչափ [1, 495]:
Եթե ընդունենք, որ նույն համակարգում հանդիպում են համաչափ և
հակահամաչափ ֆունկցիաների բերող փոխատեղումներ, ապա այդ
համակարգի համար 𝛹 ≡ 0: Ենթադրենք` համակարգի 𝛹 ալիքային ֆունկցիան
համաչափ է 𝑘 → 𝑗 և 𝑗 → 𝑖 փոխատեղումների համար, բայց հակահամաչափ է
𝑖 → 𝑘 փոխատեղման համար: Դա նշանակում է, որ 𝛹 ∙∙∙ 𝑞𝑖 ,∙∙∙ 𝑞𝑘 ,∙∙∙ 𝑞𝑗 , ⋯ =
−𝛹 ∙∙∙ 𝑞𝑘 ,∙∙∙ 𝑞𝑖 ,∙∙∙ 𝑞𝑗 , ⋯ = −𝛹 ∙∙∙ 𝑞𝑘 ,∙∙∙ 𝑞𝑗 ,∙∙∙ 𝑞𝑖 , ⋯ = −𝛹 ∙∙∙ 𝑞𝑗 ,∙∙∙ 𝑞𝑘 ,∙∙∙ 𝑞𝑖 , ⋯ =
−𝛹 ∙∙∙ 𝑞𝑖 ,∙∙∙ 𝑞𝑘 ,∙∙∙ 𝑞𝑗 , ⋯ : Հետևաբար 2𝛹 = 0 և 𝛹 ≡ 0:
Ցույց տանք, որ եթե միկրոմասնիկների համակարգը ժամանակի ինչ-որ
պահին գտնվում է համաչափ (կամ հակահամաչափ) վիճակում, ապա այն
միշտ գտնվել է և կգտնվի նույն վիճակում և չի կարող մի վիճակից անցնել
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Քոչարյան Վիլեն
𝜕𝛹

մյուսին [1, 496]: Շրեդինգերի 𝑖ℏ 𝜕𝑡 = 𝐻 𝛹 հավասարումից որոշենք համակարգի
ալիքային ֆունկցիայի 𝑑𝛹 փոփոխությունը ժամանակի 𝑑𝑡 ընթացքում`
1

𝑑𝛹 = 𝑖ℏ 𝐻 𝛹𝑑𝑡

(6)

Ենթադրենք` 𝑡 = 0 պահին 𝛹 ալիքային ֆունկցիան համաչափ է (կամ
հակահամաչափ է): Քանի որ 𝐻 Համիլտոնյանը համաչափ է, ապա 𝐻 𝛹
մեծությունը կլինի միկրոմասնիկների կոորդինատների համաչափ (կամ հակահամաչափ) ֆունկցիա, հետևաբար 𝛹 ալիքային ֆունկցիայի 𝑑𝛹 փոփոխությունը նույնպես կլինի համաչափ (կամ հակահամաչափ): Միկրոմասնիկների
փոխատեղման 𝑇 օպերատորի կիրառմամբ կարող ենք գրել
1

1

1

𝑇 𝑑𝛹 = 𝑖ℏ 𝑇 𝐻 𝛹 𝑑𝑡 = 𝑖ℏ 𝐻 𝑇𝛹 𝑑𝑡 = 𝑖ℏ 𝐻 𝛹 𝑑𝑡 = 𝑑𝛹

(7)

Ստացանք, որ համաչափ (հակահամաչափ) ֆունկցիայի փոփոխությունը
ժամանակի ընթացքում նույնպես համաչափ (հակահամաչափ) է ինչպես
𝑑𝑡 < 0, այնպես էլ 𝑑𝑡 > 0 դեպքերում: Այստեղից հետևում է, որ համակարգի
վիճակի ֆունկցիայի համաչափությունը ժամանակի ընթացքում միշտ պահպանվում է, և հնարավոր չէ անցումը համաչափության մի տեսակից մյուսին:
Միկրոմասնիկների համակարգի համաչափության տվյալ տեսակին պատկանելը որոշվում է միկրոմասնիկների բնույթով և կախված չէ միկրոմասնիկների
փոխազդեցությունից, կիրառված դաշտերից կամ որևիցէ այլ արտաքին
պատճառից [3, 180]:
Ներկայացնենք միատեսակ մասնիկների համակարգի ալիքային ֆունկցիաների ստացման սկզբունքները` հաշվի առնելով այդ մասնիկների նույնականությունը:
Դիտարկենք պարզագույն դեպքը, երբ համակարգը կազմված է միմյանց
հետ չփոխազդող երկու միկրոմասնիկներից, որոնց ալիքային ֆունկցիաներն
են 𝜓𝑝1 (𝑞1 ) և 𝜓𝑝2 (𝑞2 ), որտեղ 𝑝1 և 𝑝2 -ով նշանակված են միկրոմասնիկների
վիճակները ամբողջությամբ բնութագրող բոլոր քվանտային թվերի լրիվ
քառյակները (օրինակ` ատոմի կազմում էլեկտրոնի համար դրանք 𝑛, 𝑙, 𝑗, 𝑚𝑗
թվերն են) [3, 178]: Եթե համակարգի վիճակը բնութագրենք
𝛹 𝑞1 , 𝑞2 = 𝜓𝑝1 (𝑞1 ) ∙ 𝜓𝑝2 (𝑞2 )
(8)
արտադրյալով, ապա դժվար չէ տեսնել, որ այն չի բավարարում միկրոմասնիկների նույնականության սկզբունքին, քանի որ թույլ է տալիս միկրոմասնիկները
տարբերել` ըստ նրանց զբաղեցրած 𝑝1 և 𝑝2 վիճակների և չունի որոշակի
համաչափություն միկրոմասնիկների տեղափոխության նկատմամբ: Օգտվելով
(8)-ից՝ ցույց տանք, որ համակարգը նկարագրող համաչափ և օրթոնորմավորված ֆունկցիան տրվում է
ΨS =

1
[𝜓𝑝1
2

𝑞1 ∙ 𝜓𝑝2 𝑞2 + 𝜓𝑝1 (𝑞2 ) ∙ 𝜓𝑝2 (𝑞1 )]
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(9)

Միատեսակ միկրոմասնիկների նույնականությունը….
արտահայտությունով, իսկ հակահամաչափ և օրթոնորմավորվածը` հետևյալ
ձևով [3, 179]՝
𝜓𝑝1 (𝑞2 )
1
1 𝜓𝑝 1 𝑞1
ΨA = 2 [𝜓𝑝1 𝑞1 ∙ 𝜓𝑝2 𝑞2 − 𝜓𝑝1 (𝑞2 ) ∙ 𝜓𝑝2 (𝑞1 )]= 2
(10)
𝜓𝑝2 𝑞1 𝜓𝑝2 (𝑞2 )
(9) և (10) ֆունկցիաների

1
2

արտադրիչը պայմանավորված է ալիքային

ֆունկցիաների նորմավորումով: Այդ ֆունկցիաները բավարարում են միկրոմասնիկների նույնականության սկզբունքը, քանի որ նկարագրում են համակարգի այնպիսի վիճակներ, որոնց մասին կարելի է ասել, որ 𝑝1 և 𝑝2 վիճակները զբաղված են, բայց հնարավոր չէ նշել, թե հատկապես որ միկրոմասնիկներով: Բացի այդ, ազդելով 𝑇 օպերատորով ΨS և ΨA ֆունկցիաների վրա, կստանանք համաչափության և անհամաչափության (5) պայմանը՝
𝑇𝛹𝑆 =

1
𝑇
2

𝜓𝑝1 𝑞1 ∙ 𝜓𝑝2 𝑞2 + 𝜓𝑝1 𝑞2 ∙ 𝜓𝑝2 𝑞1

=

1
[𝜓𝑝1
2

=

1
[𝜓𝑝1
2

𝜓𝑝1 𝑞1 ∙ 𝜓𝑝2 𝑞2 ]=𝛹𝑆
𝑇𝛹𝐴 =

1
𝑇
2

𝑞2 ∙ 𝜓𝑝2 𝑞1 +
(5ա)

𝜓𝑝1 𝑞1 ∙ 𝜓𝑝2 𝑞2 − 𝜓𝑝1 𝑞2 ∙ 𝜓𝑝2 𝑞1

𝑞2 ∙ 𝜓𝑝2 𝑞1 −

𝜓𝑝1 𝑞1 ∙ 𝜓𝑝2 𝑞2 ]=−𝛹𝐴
(5բ)
Ընդհանրացնենք ստացված (9) և (10) արդյունքները 𝑝1 ,𝑝2 ⋯ 𝑝𝑁 քվանտային
թվերի լրիվ քառյակներով որոշվող վիճակներում գտնվող ցանկացած 𝑁 թվով
միատեսակ միկրոմասնիկներից կազմված համակարգի համար:
Եթե համակարգի վիճակը նկարագրվում է 𝛹𝑆 համաչափ ֆունկցիայով,
ապա այն կունենա հետևյալ տեսքը [3, 180]՝
𝛹𝑆 =

1
𝑁!

𝜓𝑝1 𝑞1 ∙ 𝜓𝑝2 𝑞2 ⋯ 𝜓𝑝𝑁 𝑞𝑁

(11)

որտեղ գումարումը կատարվում է՝ ըստ միկրոմասնիկների կոորդինատների
բոլոր հնարավոր տեղափոխություններով (

1
𝑁!

արտադրիչը պայմանավորված է

ալիքային ֆունկցիայի նորմավորումով): Պարզ է, որ (11) ֆունկցիան համաչափ
է, քանի որ միկրոմասնիկների ցանկացած զույգի փոխատեղումը փոխում է
միայն գումարի անդամների տեղերը՝ չփոփոխելով նրա տեսքը և արժեքը:
Եթե համակարգի վիճակը նկարագրվում է հակահամաչափ 𝛹𝐴 ֆունկցիայով, ապա նրա տեսքը կարելի է ստանալ՝ մեկմասնիկային 𝜓𝑝 𝑖 (𝑞𝑖 ) ֆունկցիաներով համապատասխան որոշիչ կազմելով [2, 333]՝
𝜓𝑝1 𝑞1 𝜓𝑝1 𝑞2 ⋯ 𝜓𝑝1 𝑞𝑁
1 𝜓
𝑞
𝜓𝑝2 𝑞2 ⋯ 𝜓𝑝2 𝑞𝑁
𝛹𝐴 = 𝑁! 𝑝2 1
(12)
⋯⋯
⋯⋯
⋯⋯
𝜓𝑝 𝑁 𝑞1 𝜓𝑝 𝑁 𝑞2 ⋯ 𝜓𝑝 𝑁 𝑞𝑁
Այս ֆունկցիան բավարարում է հակահամաչափության (5բ) պայմանը,
քանի որ միկրոմասնիկների համակարգի ցանկացած զույգի փոխատեղումը
նշանակում է (12) որոշիչի մեջ համապատասխան սյուների փոխատեղում,
ինչի արդյունքում որոշիչի արժեքը փոխվում է միայն նշանով:
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(12)-ից հետևում է նաև մի շատ կարևոր արդյունք. եթե 𝑝1 ,𝑝2 ⋯ 𝑝𝑁
քվանտային թվերի քառյակների մեջ կան երկու նույնական հավաքածուներ,
ապա (12) որոշիչի երկու տողերը կլինեն նույնը, և այն հավասար կլինի զրոյի,
𝛹𝐴 ≡ 0, այսինքն՝այս տեսակի միկրոմասնիկների համակարգում հնարավոր չէ
նմանատիպ քվանտամեխանիկական վիճակների իրականացում: Հետևաբար
հակահամաչափ 𝚿𝐀 ֆունկցիաներով բնութագրվող համակարգը կարող է
իրականացվել միայն այն դեպքում, երբ 𝐩𝟏 ,𝐩𝟐 ⋯ 𝐩𝐍 քվանտային թվերի
քառյակները միմյանցից տարբեր են (առնվազն մեկ բաղադրիչով):
Միատեսակ միկրոմասնիկների նույնականությունից հետևում է, որ համակարգը բնութագրող ալիքային ֆունկցիաները, ըստ միկրոմասնիկների հնարավոր զույգերի բոլոր տեղափոխությունների, կա՛մ համաչափ են, կա՛մ հակահամաչափ (համաձայն (5) բանաձևի): Այստեղից հետևում է, որ կարող են գոյություն ունենալ միայն երկու տեսակի միկրոմասնիկներ:
Փորձնականորեն ցույց է տրված և Պաուլիի կողմից տեսականորեն հիմնավորված, որ բնության մեջ կան երկու տեսակին էլ պատկանող միկրոմասնիկներ, ընդ որում միկրոմասնիկի տվյալ տեսակին պատկանելությունը որոշվում
է նրա սպինի մեծությունով:
Այն մասնիկները, որոնք ունեն Պլանկի հաստատունի միավորով որոշվող
կիսաամբողջ սպին, նկարագրվում են հակահամաչափ 𝛹𝐴 ֆունկցիաներով:
Այդպիսի մասնիկները կոչվում են Ֆերմի-մասնիկներ կամ ֆերմիոններ: Ֆերմիոններ են

1
2

սպին ունեցող էլեկտրոնները, պրոտոնները, նեյտրոնները,

𝜇 −մեզոնը, նեյտրինոն և նրանց հակամասնիկները: Այս տարրական միկրոմասնիկների համախումբը նկարագրվում է Ֆերմի-Դիրակի վիճակագրությունով:
Քանի որ ֆերմիոնները նկարագրվում են հակահամաչափ 𝛹𝐴 ֆունկցիաներով, ապա նրանց համար վերը նշված եզրակացությունից անմիջականորեն
հետևում է Պաուլիի սկզբունքը, համաձայն որի՝ տրված քվանտային թվերի
լրիվ քառյակով բնութագրվող վիճակում կարող է լինել մեկ մասնիկ, երկրորդի՝
նույն տեղում գտնվելու հավանականությունը զրո է:
Պլանկի հաստատունի միավորով ամբողջ թվով սպին ունեցող
մասնիկները նկարագրվում են համաչափ 𝛹𝑆 ֆունկցիաներով և կոչվում են
Բոզե-մասնիկներ կամ բոզոններ: Միավոր սպին ունեցող միակ տարրական
մասնիկը ֆոտոնն է: Զրոյական սպին ունեն 𝜋 −մեզոնները և 𝐾 −մեզոնները:
Ամբողջական սպինով բոզոնների համախումբը ենթարկվում է Բոզե-Էյնշտեյնի
վիճակագրությանը:
Բոզոնների համախումբը չի ենթարկվում Պաուլիի սկզբունքին՝ տրված
քվանտային թվերով որոշվող վիճակում կարող են գտնվել շատ մասնիկներ:
(9)-ից երևում է, որ նույն քվանտային վիճակում երկու բոզոնի գտնվելու
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Միատեսակ միկրոմասնիկների նույնականությունը….
հավանականությունը երկու անգամ մեծ է (8)-ով որոշվող առանձին-առանձին
գտնվելու հավանականությունից: Ընդհանուր դեպքում, եթե 𝑁 թվով միատեսակ բոզոնները գտնվում են նույն քվանտային վիճակում, ապա այդ վիճակում
մեկ նոր բոզոնի գտնվելու հավանականությունը 𝑁 + 1 անգամ մեծ է նրանց
առանձին-առանձին գտնվելու հավանականությունից: Բոզոնների այս առանձնահատկությունով է պայմանավորված համակարգում նրանց միավորումը
նույն քվանտային վիճակում և Բոզե կոնդենսացիան:
Մի քանի տարրական մասնիկներից կազմված միկրոմասնիկների՝
համախմբի երկու տեսակից որևէ մեկին պատկանելը որոշվում է նրանց կազմի
մեջ մտնող տարրական մասնիկների թվով և սպինով: Օրինակ՝ ջրածնի ատոմը
1

կազմված է ± 2 ℏ սպինով մեկ պրոտոնից և մեկ էլեկտրոնից: Հետևաբար

ջրածնի ատոմի գումարային սպինը կարող է ընդունել 0 կամ ±ℏ արժեքներ:
Բացի այդ՝ ցանկացած 𝑗 −երորդ և 𝑘 −երորդ ատոմների փոխատեղումը
նշանակում է, որ միաժամանակ փոխվում են պրոտոնի և էլեկտրոնի տեղերը:
Արդյունքում համակարգը նկարագրող ալիքային ֆունկցիան չի փոխվում,
այսինքն՝ այն համաչափ է, հետևաբար ջրածնի ատոմը Բոզե մասնիկ է: Նույն
1
2

ձևով էլ ± ℏ սպինով 2 պրոտոնից և 2 նեյտրոնից կազմված α-մասնիկը բոզոն
է, քանի որ նրա գումարային սպինը հավասար է զրոյի:
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ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ ОДИНАКОВЫХ МИКРОЧАСТИЦ И
ПРИНЦИП ПАУЛИ

Кочарян Вилен
Резюме

Ключевые слова: система микрочастиц, симметричные и антисимметричные
функции, оператор перестановки, квантовое состояние, спин, фермион, бозон
При преподавании многих процессов и явлений общего курса физики
рассматриваюся системы одинаковых микрочастиц, которые в начальном этапе
описываются классической статистикой.
Однако, для объяснения многих экспериментальных данных приходится
эмпирически вводить и применять принцип запрета Паули. При представлении
и квантомеханическом изучении наблюдаемых в этих системах явлений по
законам квантовой теории учитываются тождественность одинаковых
микрочастиц и их волновые свойства, последовательное применение которых
приводит к принципу Паули.
В методической работе, используя волновую природу частиц и начальные
представления квантовой механики, разъяснена тождественность одинаковых
микрочастиц и представлен принцип Паули. Показано, что из принципа
тождественности одинаковых микрочастиц следует, что описывающие систему
волновые функции по всевозможным перестановкам любых пар частиц либо не
меняются, либо меняют знак, т.е. симметричны или антисимметричны и
невозможны такие волновые функции, которые симметричны в какой-то части
микрочастиц, а другой части – антисимметричны. При этом симметричность
состояния системы всегда сохраняется, и невозможен переход от одного типа
симметричности к другому.
Представлена классификация частиц на фермионы и бозоны, обусловленная
величиной их спина, и основные свойства этих частиц.
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Միատեսակ միկրոմասնիկների նույնականությունը….

IDENTITY OF IDENTICAL MICROPARTICLES AND PAULI'S PRINCIPLE

Kocharyan Vilen
Summary

Key words: microparticle system, symmetric and antisymmetric functions,
transposition operator, quantum state, spin, fermion, boson
When teaching many processes and phenomena of the general course of Physics,
systems of identical microparticles are considered, which are initially described by
classical statistics.
However, in order to clarify many experimental data, it is necessary to
empirically introduce and apply the Pauli exclusion principle. In the representation
and quantum-mechanical study of the phenomena observed in these systems
according to the laws of quantum theory, the identity of identical microparticles and
their wave properties, the consistent use of which leads to the Pauli principle, are
taken into account.
In the methodical work, using the wave nature of the particles and the initial
concepts of quantum mechanics, the identity of identical microparticles was clarified
and the Pauli principle was introduced.
It is shown that from the principle of equality of identical microparticles it
follows that the wave functions describing the system over all possible permutations
of any pairs of particles either do not change or change sign, i.e. are symmetric or
antisymmetric, and such wave functions that are symmetric in some part of the
microparticles are impossible, and the other part is antisymmetric. In this case, the
symmetry of the state of the system is always preserved, and the transition from one
type of symmetry to another is impossible.
A classification of particles into fermions and bosons, due to the magnitude of
their spin and the basic properties of these particles, is presented.
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ՔԻՄԻԱ
ХИМИЯ
CHEMISTRY

Էկոլոգիական տեսակետից Լոռու մարզի տարբեր վայրերից….

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՏԵՍԱԿԵՏԻՑ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ
ՏԱՐԲԵՐ ՎԱՅՐԵՐԻՑ ՀԱՎԱՔԱԾ ՍՐՈՀՈՒՆԴ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆՈՒՄ
(HYPERICUM PERFORATUM L.) ՖԼԱՎՈՆՈԻԴՆԵՐԻ
ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Առաքելյան Դիանա
Թովմասյան Մարտուն
Ղազարյան Հրաչիկ
Հանգուցային բառեր. կենսաակտիվ նյութեր, ծանր մետաղներ, դեղաբույս,
սպեկտրոֆոտոմետրիա, էքստրակտ, սպիրտային լուծույթ
Սրոհունդ սովորականը (Hypericum perforatum L.) մի շարք կենսաակտիվ
նյութեր պարունակող դեղաբույս է և իր բուժական հատկությունների շնորհիվ
հնուց կիրառվել է բուժական նպատակներով: Սրոհունդը լայնորեն կիրառվում
է նաև ներկայումս ինչպես ժողովրդական, այնպես էլ պաշտոնական բժշկության մեջ [1; 2]: Բույսն աճում է չոր և լուսառատ տարածքներում, անտառային և
անտառատափաստանային գոտիներում, ծովի մակերևույթից մինչև 2300 մ
բարձրության վրա՝ հաճախ տալով ցրված բուսուտներֈ Մեր հանրապետությունում սովորական սրոհունդն առատ պաշարներով հանդիպում է գրեթե
ամենուր, պաշտոնապես գրանցված է և կարելի է ձեռք բերել դեղատներից:
Սրոհունդ սովորականը (Hypericum perforatum L.) օժտված է հարուստ
քիմիական բաղադրությամբ [3, 23-25; 4, 185-203]: Պարունակում է մի շարք
ֆիզիոլոգիական ակտիվ միացություններ, որոնցից հիմնական գործող նյութերն են ֆլավոնոիդները (ռուտին, հիպերոզիդ), անտրացենածանցիալները
(հիպերիցին և փսևդոհիպերիցին): Բացի նշվածներից այն պարունակում է նաև
դաբաղող նյութեր, ֆլորոգլյուցիններ (հիպերֆորին), եթերայուղեր և այլն:
Բույսն օժտված է գործողության լայն սպեկտրով. այն կիրառում են որպես
ախորժակը լավացնող, հեմոստատիկ, լեղամուղ, հակամանրէային, հակաբորբոքային, հյուսվածքների ռեգեներացիան խթանող, հականեխիչ, հակաընկճախտային միջոց [2; 5, 148]:
Սրոհունդ սովորականում (Hypericum perforatum L.) կենսաակտիվ նյութերից մեկը հանդիսացող ֆլավոնոիդների առավել հայտնի հատկություններից
նրանց գերազանց հակառադիկալային ակտիվությունը, որը վարակների, բորբոքումների, այրվածքների կամ ճառագայթային վնասվածքների դեպքում օգտագործվում է թթվածնի ակտիվ ձևի նվազեցման համար: Միևնույն ժամանակ
հետաքրքրություն է ներկայացնում բուսական հումքից ստացվող ֆոտոսենսիբիլիզացնող ազդեցություն գործող պատրաստուկների ստացումը, որոնց հիմնական աղբյուրը կումարինի և անտրախինոնի ածանցյալներ պարունակող դեղաբույսերն են: Այս հանգամանքը պայմանավորված է վերջին ժամանակներս
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Առաքելյան Դիանա, Թովմասյան Մարտուն, Ղազարյան Հրաչիկ
խոստումնալից և ակտիվ զարգացող չարորակ նորագոյացությունների
ֆոտոդինամիկ բուժման մեթոդի հետ, որի հաջող իրականացման համար
անհրաժեշտ է լազերային ճառագայթման և արդյունավետ ֆոտոսենսիբիլիզատորների համակցումը: Հայաստանում աճող դեղաբույսերից բարձր արդյունավետությամբ ֆոտոսենսիբիլիզատորների առավել խոստումնալից աղբյուր կարող է լինել սրոհունդ սովորականը, որը պարունակում է հիպերիցին և նրա
ածանցյալները: Հայտնի է, որ հիպերոցինը քաղցկեղի բջիջների հանդեպ օժտված է բավականին բարձր ընտրողականությամբ, նորմալ բջիջների վրա չի
ազդում և արագ արտազատվում է օրգանիզմից [6, 562-594]:
Աշխատանքի նպատակն է ուսումնասիրել ֆլավոնոիդների և անտրախինոնածանցյալների պարունակությունը սրոհունդ սովորականում (Hypericum
perforatum L.)՝ հավաքած Լոռու մարզի տարբեր վայրերից, և կատարել համեմատական վերլուծություն՝ հաշվի առնելով աճման վայրը և բնակլիմայական
պայմանները:
Փորձնական մաս
Հետազոտման առարկաներ են եղել Վանաձոր քաղաքի չորս տարբեր
վայրերից (Տավրոս և Բազում թաղամասերի շրջակայքից, Դեմիրճյան փողոցին
հարակից երկաթգծի մոտակայքից և քիմիական գործարանին հարակից Լանջային թաղամասից) և Լոռու մարզի Սպիտակ, Շիրակամուտ և Մարգահովիտ
բնակավայրերի շրջակայքից հավաքած սրոհունդ սովորականի նմուշները,
ինչպես նաև դեղատնային ՍՊԸ «ՌԵՆԱՏՈԻՍ» (ք.Երևան) պատրաստի ձևի
նմուշները (աղյուսակ 1):
Հետազոտվող բույսերի հավաքելը, չորացնելը և պահելը իրականացրել ենք
ըստ ՊՖ-ի պահանջների և դեղաբույսերի տեղեկատուի տվյալների [7, 8-15]:
Աղյուսակ 1. Սրոհունդ սովորականի հավաքման վայրերը
Նմուշների
Հավաքման վայրը
№-ը
1
Տավրոս թաղամասի շրջակայք
2
Բազում թաղամասի շրջակայք
3
Դեմիրճյամ փողոցին հարակից երկաթգծի շրջակայք
4
Քիմիական գործարանին հարակից Լանջային թաղամաս
5
Սպիտակ քաղաքին հարակից տարածք
6
Շիրակամուտ բնակավայրին հարակից տարածք
7
Մարգահովիտ գյուղին հարակից տարածք
8
Դեղատնային ձևը՝ ՍՊԸ «ՌԵՆԱՏՈԻՍ» ք. Երևան
Սրոհունդի
սպիրտային էքստրակտների օպտիկական կլանման
սպեկտրները գրանցվել են «SPECORD-UV-VIZ» սպեկտրաֆոտոմետրի վրա,
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իսկ օպտիկական խտությունը՝ «КФК-2-УХЛ4.2» ֆոտոկալորիմետրի միջոցով:
Հումքի և էքստրաագենտի 1:100 հարաբերակցությամբ կշռաչափերն էքստրագիրել ենք հակադարձ սառնարանով եռացող ջրային բաղնիքում 30 րոպեի
ընթացքում: Որպես էքտրաագենտ՝ օգտագործել ենք 70%-անոց էթանոլի
ջրային լուծույթ: Սպիրտային կորզվածքները զտել ենք, պատրաստել ենք համապատասխան նմուշները և ենթարկել ենք ֆոտոմետրիայի 300-650 նմ ալիքային տիրույթում: Գրանցված օպտիկական կլանման սպեկտրները բերված են
նկար 1 և նկար 2-ում:

Նկար 1. Սրոհունդ սովորականի էքստրակտի սպիրտային լուծույթի
օպտիկական կլանման սպեկտրը

Նկար 1-ում բերված սպեկտրում առկա են բավական ինտենսիվ կարճալիքային կլանման շերտ (350-400 նմ)՝ պայմանավորված ընդհանուր ֆլավոնոիդների կլանումով, և համեմատաբար թույլ ինտենսիվությամբ երկարալիքային
կլանման շերտ (550-600 նմ)՝ պայմանավորված անտրացենածանցյալներով՝
հիմնականում բնական պիգմենտ հիպերիցինով:
Ֆլավոնոիդներն ունակ են համալիր միացություններ առաջացնելու որոշ
մետաղների և նրանց աղերի հետ [8խ 170-175], օրինակ, ալյումինի եռաքլորիդի
հետ: Ալյումինի եռաքլորիդի 1-2%-անոց սպիրտային լուծույթի հետ համալիր
միացության ձևավորումն առաջ է բերում նրանցով պայմանավորված կլանման
շերտի բատոքրոմային շեղում, ընդ որում տալիս է հիմնական կլանման մաքսիմում 400 նմ ալիքի երկարության դեպքում (նկար 2): Այս հանգամանքը հնարավորություն է տալիս ֆոտոմետրիական չափումները կատարելու սպեկտրի
երկարալիքային տիրույթում և ապահովում է բարձր ճշտություն:
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Նկար 2. Սրոհունդ սովորականի էքստրակտի սպիրտային լուծույթի օպտիկական
կլանման սպեկտրները: 1 – ելակետային լուծույթի կլանման սպեկտրը, 2 – ալյումինի
եռաքլորիդի լուծույթի հետ ռեակցիայից հետո կլանման սպեկտրը

Հետազոտվող նմուշներում ֆլավոնոիդների պարունակության համեմատական վերլուծության համար հավասար պայմաններում պատրաստել ենք
ալյումինի եռաքլորիդի 2%-անոց սպիրտային լուծույթի հետ ռեակցված նմուշների շարք և երկարալիքային կլանման շերտի առավելագույն կլանման տիրույթում (λ=400 նմ) ֆոտոկալորիմետրական եղանակով չափել ենք լուծույթների կլանման օպտիկական խտությունը: Չափումների արդյունքները բերված
են աղյուսակ 2-ում և նկար 3-ում:
Ինչպես երևում է ստացված տվյալներից, ֆլավոնոիդների պարունակության զգալի տարբերություն օպտիկական կլանման խտության միջին արժեքից
(Dմիջ. ≈ 1,05) դիտվում է Դեմիրճյան փողոցին հարակից երկաթգծի շրջակայքից
(D ≈ 0,85) և Քիմիական գործարանին հարակից Լանջային թաղամասի տարածքից (D ≈ 0,90) հավաքած նմուշներում: Մնացած նմուշներում, ինչպես նաև
դեղատնային ձևում oպտիկական կլանման խտությունը ընկած է 1,00÷1,15
տիրույթում, և տարբերությունը միջին արժեքից մեծ չէ:
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Աղյուսակ 2. Սրոհունդ սովորականի ձեռքբերման վայրերը և
հետազոտված նմուշների լուծույթների օպտիկական խտությունը՝
D (𝛌 = 𝟒𝟎𝟎 նմ)
Նմուշների
Օպտիկական
Հավաքման վայրը
№-ը
խտությունը, D
1
Տավրոս թաղամասի շրջակայք
1,10±0,05
2
Բազում թաղամասի շրջակայք
1,05±0,05
3
Դեմիրճյան փողոցին հարակից երկաթգծի
0,85±0,05
շրջակայք
4
Քիմիական գործարանին հարակից
0,90±0,05
Լանջային թաղամաս
5
Սպիտակ քաղաքին հարակից տարածք
1,15±0,05
6
Շիրակամուտ բնակավայրին հարակից
1.10±0,05
տարածք
7
Մարգահովիտ գյուղին հարակից տարածք
1,05±0,05
8
Դեղատնային ձևը՝ ՍՊԸ «ՌԵՆԱՏՈԻՍ»
1,15±0,05
ք. Երևան
Dմիջ.
≈ 1,05

Նկար 3. Սրոհունդ սովորականի հետազոտված նմուշների սպիրտային
լուծույթների օպտիկական խտությունը՝ D (𝛌 = 𝟒𝟎𝟎 նմ)
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Պետք է ենթադրել, որ ֆլավոնոիդների պարունակության նվազումը
Դեմիրճյան փողոցին հարակից երկաթգծի շրջակայքից և Քիմիական գործարանին հարակից Լանջային թաղամասի տարածքից հավաքած հումքում պայմանավորված է հողի աղտոտվածության և ծանր մետաղների հավանական բարձր
պարունակությամբ, որոնք սովորաբար ճնշում են կենսակտիվ նյութերի սինթեզը բույսերում:
Այսպիսով, վերլուծության արդյունքները ցույց են տալիս, որ ֆլավոնոիդների պարունակությունը սրոհունդ սովորականի նմուշներում կախված է հումքի
հավաքման վայրից, սակայն մարզի տարածաշրջանում բնակալիմայական
պայմանների տարբերությունը զգալի ազդեցություն չի թողնում նրանց կենսասինթեզի վրա: Համաձայն ստացված արդյունքների՝ կարելի է եզրակացնել, որ
ըստ ֆլավոնոիդների պարունակության՝ կարելի է դատել տարածքի աղտոտվածության և բույսում ծանր մետաղների առկայության բարձր կոնցենտրացիայի մասին:
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ФЛАВОНՕИДОВ
В ЗВЕРОБОЕ ОБЫКНОВЕННОМ (HYPERICUM PERFORATUM L.),
СОБРАННОМ ИЗ РАЗНЫХ С ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
МЕСТ ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Аракелян Диана
Товмасян Мартун
Казарян Грачик
Резюме

Ключевые слова: биологически активные вещества, тяжелые металлы,
лекарственное растение, спектрофотометрия, экстракт, спиртовой раствор
В работе спектрофотометрическим и фотоколориметрическим методами
исследована содержание флавонօидов в зверобое обыкновенном (A chillea
millefolium L.), собранном из разных мест Лорийской области, в зависимости от
места сбора и климатическиx условий.
Измерения проводили в ультрафиолетовой и видимой областях спектра на
спектрофотометре «SPECORD-UV-VIZ» и на фотоколориметре «КФК-2-УХЛ4.2».
Исследованы спиртовые экстракты образцов зверобоя обыкновенного,
собранного из четырех мест города Ванадзора и из окрестности населенных
пунктов Спитак, Ширакамут, Маргаовит Лорийской области, а также образца
аптечной формы.
Сравнительный анализ оптических плотностей образцов показывает, что
минимальные значения относительного содержания флавоноидов наблюдаются
в сырьевых материалах, собранных из окрестностей железной дороги вблизи
улицы Демирчяна и окрестности квартала Ланджаин ближе к химическому
заводу (D ≈ 0,85 и D ≈ 0,90 соответственно).
Следует предположить, что снижение содержания флавоноидов в сырье,
собранном из вышеупомянутых регионов, вероятно, зависит от загрязнения
почвы и потенциально высоких уровней тяжелых металлов, которые обычно
подавляют синтез биологически активных веществ в растениях.
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STUDY OF THE CONTENT OF FLAVONOIDS IN ST. JOHN'S WORT ORDINARY
(HYPERICUM PERFORATUM L.), COLLECTED IN DIFFERENT FROM AN
ENVIRONMENTAL POINT OF VIEW PLACES OF THE LORI REGION

Arakelyan Diana
Tovmasyan Martun
Ghazaryan Hrachik
Summary

Key words: biologically active substance, heavy metal, medicinal plant,
spectrophotometry, extract, alcohol solution
In this work, the content of flavonoids in St. John’s wort ordinary (Hypericum
perforatum L.), collected from different places of the Lori Region was investigated
with the help of spectrophotometric and photocolorometric methods, depending on
the location and climatic conditions.
The measurements were carried out in the ultraviolet and visible regions of the
spectrum on “SPECORD-UV-VIZ” spectrophotometer and on “KFK-2-UHL-4.2”
photocolorimeter.
The alcoholic extracts of St. John’s wort ordinary samples collected from four
places of Vanadzor and from surrounding areas of Spitak, Shyrakamut, Margahovit
settlements of Lori Region, as well as sample of pharmaceutical form were
investigated.
A comparative analysis of optical densities of samples indicates that the minimum
values of the relative content of flavonoids are observed in raw materials collected
from the area of the railway near Demirchyan Street and from the surrounding of the
Landjain quarter, closer to the Chemical plant factory (D ≈ 0,85 and D ≈ 0,85
respectively).
It should be assumed that the decrease in the content of flavonoids in the raw
materials, collected from the above-mentioned regions, is likely to depend on soil
contamination and potentially high levels of heavy metals, which usually suppress the
synthesis of biologically active substances in plants.
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ЯДОВИТЫЕ И НЕКОТОРЫЕ ГАЛЛЮЦИНОГЕННЫЕ ГРИБЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Курагина Надежда
Ильченко Оксана
Ключевые слова: ядовитые грибы, галлюциногенные грибы, Волгоградская
область, микобиота, субстрат, токсичность
Объектом исследования послужили ядовитые и галлюциногенные грибы.
Методы исследования
Инвентаризация микобиоты проводилась маршрутным методом с 2011 по
2019 года. Идентификация видов осуществлялась стандартными методами
световой микроскопии с использованием определителей [1, 499-543; 2, 56-70; 10,
16-30]. Собранные образцы хранятся в Микологическом гербарии Волгоградского государственного университета (ВолГУ).
Сведения о сборах (коллекционный номер образца, название вида, административный регион, район, локальное местоположение, географические координаты, местообитание (растительность), субстрат, дата сбора, ФИО сборщика и
определившего гриб) данных видов грибов были перенесены в электронную базу
данных на основе приложения Microsoft Office Access.
Результаты и их обсуждение
В результате исследования микобиоты Волгоградской области было
выявлено 259 видов грибов, из них 13 видов, согласно литературным данным,
обладают токсическими, а некоторые и галлюциногенными свойствами [4, 152183; 7, 90-130; 9, 10-56]. Ниже приводится предварительный аннотированный
список ядовитых и галлюциногенных грибов с указанием питающего субстрата,
частоты встречаемости, коллекционного номера в микологическом гербарии
ВолГУ (VOLSU), а также токсичных и психоактивных веществ и некоторые примечания. Современные названия приведены в соответствии с международной
базой данных «Index Fungorum». Оценивалась частота встречаемости по
следующей шкале: вид найден 1 раз – единичная находка, 2-5 находок – редко,
6-10 – нередко, 11-25 – часто, больше 26 – регулярно.
Аннотированный список ядовитых и галлюциногенных грибов
1. Agaricus xanthodermus Genev. – на почве, единичная находка, токсичное
вещество ещѐ не установлено.
2. Amanita fulva Fr. – на почве, единичная находка, смолоподобные
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вещества, ядовит при неправильном приготовлении.
3. Amanita muscaria (L.) Lam. – на почве, часто, VOLSU 62, иботеновая
кислота, мусцимол, мускарин, мусказон и другие ядовитые психотропные
вещества.
4. Amanita pantherina (DC.) Krombh. – на почве, нередко, VOLSU 69,
мускарин, мусцимол.
5. Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link – на почве, часто, α-, β- и γаманитины, фаллоидины, фалоин.
6. Entoloma sinuatum (Bull.) P. Kumm. – на почве, единичная находка,
фенилглициновая аминокислота и 2-К-амино-3-бутеновая кислота.
7. Galerina marginata (Batsch) Kühner – на хвойной древесине, единичная
находка, аматотаксины.
8. Gymnopilus junonius (Fr.) P.D. Orton – в основании пней, часто,
псилоцибин, гиспидин и стерил-пироны.
9. Inocybe rimosa (Bull.) P. Kumm – на почве, единичная находка, мускарин.
10. Lepiota cristata (Bolton) P.Kumm – на почве, единичная находка, токсичное
вещество ещѐ не установлено.
11. Paxillus involutus (Batsch) Fr. – на почве, единичная находка, лектины.
12. Pluteus thomsonii (Berk. et Broome) Dennis – на почве, единичная находка,
псилоцин, псилоцибин.
13. Saproamanita vittadinii (Moretti) Redhead, Vizzini, Drehmel et Contu
[Amanita vittadinii (Moretti) Vittad.] – на почве, единичная находка,
сведения о ядовитости гриба противоречивы.
Таким образом, при анализе литературных данных удалось выяснить, что из
259 грибов, произрастающих на территории Волгоградской области, 13 видов
являются ядовитыми, а некоторые из них даже галлюциногенными. Хотелось бы
отметить, что данное исследование будет продолжено и список аннотированных
грибов пополнится новыми находками.
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Վոլգոգրադի մարզի թունավոր և որոշ հալյուցինածին սնկեր
ՎՈԼԳՈԳՐԱԴԻ ՄԱՐԶԻ ԹՈՒՆԱՎՈՐ ԵՎ ՈՐՈՇ ՀԱԼՅՈՒՑԻՆԱԾԻՆ ՍՆԿԵՐ

Կուրագինա Նադեժդա
Իլչենկո Օկսանա
Ամփոփում

Հանգուցային բառեր. թունավոր սնկեր, հալյուցինածին
Վոլգոգրադի մարզ, միկոբիոտա, սուբստրատ, թունավորություն

սնկեր,

Թունավոր և հալյուցինածին սնկերից շատերը պարունակում են այնպիսի
միկոթույներ, ինչպիսիք են հալվելաթթուն, գիրոմիտրինը, փսիլոցիբինը և այլ
նյութեր: Նախկինում հետազոտությունները կատարվել են Վոլգոգրադի մարզի
տարածքում միայն ուտելի և դեղատու սնկերի հայտնաբերման ուղղությամբ
[3, 69-70; 5, 55-58; 6, 168-171; 8, 56-60; 11, 7-11; 12, 106-108]: Տվյալ տարածքում
թունավոր և հալյուցինածին սնկերին նվիրված աշխատանքներ չկան: Սակայն
տվյալ խմբերի բազիդիոմիցետների ուսումնասիրումը այսօր շատ արդիական
է՝ կապված տեղական բնակչության ամենամյա սնկերով թունավորումների հետ,
ինչպես նաև հոգեմետ պատրաստուկների հանդեպ երիտասարդության մոտ
աճող կախվածության հետ: Ուսումնասիրությունները կատարվել են 2018-2019
թթ. ընթացքում: Վերլուծելով գրականության տվյալներ պարզվել է, որ Վոլգոգրադի մարզում գտնված 259 տեսակի սնկերից 13-ը թունավոր և հալյուցինածին
են: Առաջին անգամ կազմվել է այդ տեսակների նախնական համառոտագրված
ցուցակը:
POISONOUS AND SOME HALLUCINOGENIC MUSHROOMS
OF THE VOLGOGRAD REGION

Kuragina Nadezhda
Ilchenko Oksana
Summary

Key words: poisonous mushrooms, hallucinogenic mushrooms, Volgograd
Region, mycobiota, substrate, toxicity
Many poisonous and hallucinogenic fungi contain mycotoxins such as galvellic
acid, giromitrin, psilocybin and other substances. Earlier studies were conducted only
on the identification of edible and medicinal fungi on the territory of the Volgograd
Region [33, 69-70; 5, 55-58; 6, 168-171; 8, 56-60; 11, 7-11; 12, 106-108]. There are no
works devoted to poisonous and hallucinogenic mushrooms in this territory.
However, the study of these groups of basidiomycetes is currently very relevant
because of the annual mushroom poisoning of the local population, as well as the
growing dependence on psychotropic drugs in young people. The study was
conducted between 2018 and 2019. After analyzing the literature data, it was found
that of the 259 species of fungi found in the Volgograd Region, 13 are poisonous and
hallucinogenic. For the first time, a preliminary annotated list of these species was
compiled.
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Մխիթարյան Հասմիկ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱՆՏԱՌՆԵՐԻ
ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ
ՄԱՐԳԱՀՈՎԻՏԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆՈՒՄ
Մխիթարյան Հասմիկ
Հանգուցային բառեր. կենսաբազմազանություն, բնապահպանական
բարձրարժեք անտառ, դենդրոցենոզ, մերձալպյան գոտի, կեչի Լիտվինովի,
բուսականություն, դոմինանտ տեսակ
Ներածություն
Կենսաբազմազանության պահպանության համար պատասխանատու են
ԲՀՊՏ-ները, որոնցում կենտրոնացած է հանրապետության ֆլորայի տեսակային
կազմի շուրջ 60-70%-ը, այդ թվում` հազվագյուտ, կրիտիկական վիճակում
գտնվող, վտանգված և էնդեմիկ տեսակների ճնշող մեծամասնությունը [3, 10-27]:
Հատուկ պահպանվող տարածքների ընդհանուր մակերեսը կազմում է մոտ
311000 հա, որը հանրապետության տարածքի մոտ 10%-ն է: Ցամաքային լանդշաֆտներում պահպանվող տարածքները կազմում են հանրապետության
տարածքի մոտ 6%-ը, որը նման լանդշաֆտային և կենսաբանական հարուստ
բազմազանություն և մարդածին ճնշում ունեցող երկրի համար խիստ անբավարար է: Հայաստանի բուսականության 3500 տեսակներից մոտ 400-ը գիտության համար հազվագյուտ տեսակներ են, իսկ 106-ը էնդեմիկ են Հայաստանի
համար [1, 198-210]:
Լանդշաֆտային անտառային ցենոզների պահպանման ու վերականգնման
խնդիրը ներկայումս առանձնակի նշանակություն ունի մեր հանրապետության
համար:
Ըստ էության, մերձալպյան դենդրոցենոզներն իրենց էկոլոգիական նշանակությամբ առանձնանում են որպես բնապահպանական բարձր արժեք ունեցող
անտառներ: Բնապահպանական բարձր արժեք ունեցող անտառների (ԲԲԱԱ)
խմբին, որպես կանոն, դասվում են այն անտառները, որոնք անհրաժեշտ են
մարդկանց գոյության, ինչպես նաև Երկիր մոլորակի կենսոլորտի պահպանության համար: ԲԲԱԱ-ի առանցքային դերը կապված է դրանց բարձր էկոլոգիական, սոցիալ-տնտեսական, ինչպես նաև կենսաբազմազանության պահպանությունն ապահովող արժեքների հետ [5, 12-35; 2, 75-103]:
Նյութը և մեթոդը
Հայաստանում լեռների բարձրադիր լանջերը լերկ են, խիստ քարքարոտ,
իսկ հողաշերտի վերջին մնացորդներն էլ աստիճանաբար քայքայվում են շարունակվող էրոզիոն պրոցեսների հետևանքով: Սակայն ոչ հեռավոր անցյալում
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Բնապահպանական բարձրարժեք անտառների….
այդ տարածքները ծածկված են եղել անտառներով, թփուտներով ու բարձրորակ արոտավայրերով: Մինչև օրս էլ տեղ-տեղ մնացել են գիհու, կեչու և այլ ծառատեսակների անտառային համակեցության վերջին մնացորդները: Հայաստանի բարձրադիր վայրերում պահպանված անտառների վերականգնումը և նոր
անտառների հիմնումը չափազանց կարևոր և արդիական խնդիր է: Լեռնային
վայրերում անտառի ջրահողապաշտպան դերը չի կարելի չընդունել որպես հողատարումից տարածքը պաշտպանելու լավագույն միջոց: Կենսաբազմազանության պահպանման և տաքսոնոմիական կորստի տեսակետից Հայաստանի անկախության հռչակումից հետո՝ ճգնաժամային շրջանում, տնտեսական երկարատև շրջափակման պատճառով առաջացած էներգետիկ ճգնաժամի հետևանքով հատկապես հյուսիսային Հայաստանում ստեղծվեց սպառնալից իրավիճակ՝
կապված տարածաշրջանում զանգվածային, չպլանավորված անկանոն հատումների հետ: Այդ առումով հյուսիսարևելյան Հայաստանի տարածքում էկոհամակարգերի վրա մարդածին ներգործության էկոլոգիական և կենսաբանական վնասի գնահատումն ունի գիտական և պրակտիկ մեծ նշանակություն:
Մերձալպյան գոտու անտառների բնապահպանական բարձրաժեքությունը
գնահատելու համար ուսումնասիրություններ ենք կատարել Լոռու մարզի Գուգարքի տարածաշրջանի Մարգահովիտի անտառների մերձալպյան գոտում`
ծովի մակարդակից մինչև 2700մ բարձրության վրա:
Անտառվերականգնման ընթացքն ուսումնասիրելիս դաշտային հետազոտությունների մեթոդով տեղադրվել են փորձահրապարակներ անտառի վերին
սահմանին (2000-2700մ): Յուրաքանչյուր 100մ բարձրության վրա տեղադրվել է 3ական փորձահրապարակ՝ 10x25 մ2 մակերեսով: Դենդրոցենոզների ուսումնասիրությունը կատարվել է անտառային բիոգեոցենոլոգիայում ընդունված հանրահայտ մեթոդներով [11, 17-33; 12, 27-60, 400-426; 9, 281-317; 10, 5-30, 115-142]:
Անտառի վերին սահմանի տակ հասկացվում է այն ենթադրյալ գիծը, որից
այն կողմ անտառը` որպես բուսականության տիպ, գործնականում չի կարող
գոյություն ունենալ: Բնականաբար, այդ գիծը հաստատուն չէ և կախված կոնկրետ լեռնագրական և էկոլոգիական պայմաններից` մի դեպքում կարող է
բարձրանալ, իսկ մեկ այլ դեպքում, ընդհակառակը, իջնել: Անտառի վերին սահմանում դենդրոցենոզների և առանձին ծառաբույսերի տեսակների գոյության
պայմանները ծայրահեղ ռիսկային են և դրանից վեր այն հերթափոխվում է
բուսական այլ խմբավորումներով [7, 212-217; 14, 18-35, 287-307; 13, 45-51; 6,
340-350; 8, 242-249]: Անտառագիտական ընկալմամբ այն համարվում է
պայքարի գոտի: Անտառի վերին բնական սահմանի որոշումը արդիական
խնդիր է, ունի տեսական և գործնական կարևոր նշանակություն:
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Փորձեր և արդյունքներ
Մեր կողմից կատարվել է հյուսիսարևելյան Հայաստանի մերձալպյան
գոտու ռելիկտային դենդրոցենոզների դինամիկայի ուսումնասիրություն`
դրանցում կենսաբանական և էկոլոգիական իրավիճակի գնահատման նպատակով:
Ուսումնասիրությունները կատարվել են Լոռու մարզի Գուգարքի տարածաշրջանի Մարգահովիտ գյուղի շրջակայքի մերձալպյան գոտու անտառներում: Ըստ մեր հետազոտությունների՝ այստեղ ներակայումս որոշ տարածքներում անտառի վերին սահմանը հասնում է ծովի մակարդակից մինչև 2350մ
բարձրության, իսկ առանձին ծառեր բարձրանում են ևս 100մ բարձր: Այս
համակեցություններում դոմինանտ տեսակներ են Betula litwinowii Doluch. և
Acer trautvetteri Medw., ենթանտառը հաճախ ներկայացվում է Rhododendron
caucasicum Pall., իսկ խոտածածկույթը կարող է պատկանել տարախոտային
տիպին [7, 212-217; 4, 16-22]:
Այդ տեսակետից բարձրլեռնային անտառային ցենոզները գրեթե չունեն
տնտեսական նշանակություն, սակայն անգնահատելի է դրանց բնապահպանական նշանակությունը [5, 12-35]: Ըստ էության, դրանք յուրահատուկ
պատնեշ են ավելի ցածրադիր գոտիների անտառային համակեցությունների
համար:
Անտառի վերին գոտու պահպանության ու վերականգնման հիմնական
ուղիներն են անտառի բնական վերաճին օժանդակող միջոցառումների իրականացումը և անտառմշակույթների ստեղծումը:
Փորձեր և արդյունքներ
Ուսումնասիրության համար վերցրել ենք կեչիների երկու տեսակի
համակեցություններ, որոնց կազմը եղել է տարբեր: Ուսումնասիրությունների
արդյունքները բերված են թիվ 1 և 2 աղյուսակներում:
Փորձահրապարակ 5, Մարգահովիտի անտառտնտեսություն, 2016թ.
Լանջը՝ հյուսիսարևելյան,
Թեքությունը՝ 250,
Բարձրությունը ծովի մակարդակից` 2300մ,
Ծառուտի կազմը՝ 10 կեչի + այծուռենի,
Լրիվությունը՝ 0.1 – 0.2:
Գերակշռում են՝ Anemone fasciculata, Vaccinium myrtillus, Allium victorialis,
Inula glandulosa, Calamagrostris arundinacea և այլ տեսակներ:
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Աղյուսակ 1
Սերմնային վերականգնումը մաքուր կեչուտում
(Մարգահովիտի անտառտնտեսություն, 2300մ) (2016թ.)
Տարիքը և քանակը
Ցեղ
Ընդամենը
8տ. և
1տ. 2տ. 3տ. 4տ. 5տ.
ավելի
Կեչի Լիտվինովի
15
10
25
50
68
80
248
(Betula litwinowii)
Այծուռենի սովորական
4
6
10
8
4
32
(Salix caprea)
Ընդամենը
19
16
35
58
72
80
280
Աղյուսակ 1-ից երևում է, որ կեչին տալիս է սերմնային վերաճ: Այծուռենու
անհատների թվաքանակը թեպետ ավելանում է, սակայն ընդհանուր հաշվարկով բացակայում են այլ ծառատեսակների սերմնային անհատներ և կեչին
մնում է գերիշխող:
Փորձահրապարակ 5 , 2017թ.
Լանջը՝ հյուսիսարևելյան,
Թեքությունը՝ 250,
Բարձրությունը ծովի մակարդակից` 2450մ,
Կեչուտ տարախոտային,
Կազմը՝ 7 կեչի + 2 արոսենի + 1 բարձրլեռնային թխկի,
Լրիվությունը՝ 0.2-0.3,
Խոտածածկույթը՝ 0.6,
Առաջին շարահարկի բարձրությունը՝ մինչև 50-65սմ:
Աղյուսակ 2
Տարախոտային կեչուտ, Մարգահովիտի անտառտնտեսություն,
2450մ, 2013թ.
10տ-ից
Տեսակ
1-3տ.
4-5տ. 6-10տ.
Ընդամենը
բարձր
Կեչի Լիտվինովի
10
12
20
15
57
(Betula litwinowii)
Արոսենի սովորական
20
25
18
30
93
(Sorbus aucuparia)
Թխկի բարձրլեռնային
16
20
18
8
62
(Acer trautvetteri)
Ընդամենը
46
57
56
53
212
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Աղյուսակ 2-ի վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ տարախոտային կեչուտում իր աճով առանձնանում է կեչին՝ ճնշելով արոսենուն և
բարձրլեռնային թխկուն: Ծառուտի կազմը այսպիսին է՝ 8 կեչի, 1 արոսենի + 1
բարձրլեռնային թխկի: Կարելի է ենթադրել, որ ծառուտը կարող է փոխվել
մաքուր կեչուտի:
Եզրակացություն
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ անտառի վերին գոտում,
չնայած դաժան պայմաններին, այս տեսակները տալիս են դանդաղ, բայց
հաստատուն սերմնային վերաճ: Ուստի կարծում ենք, որ այս տեսակների
ցենոզները պետք է դիտել որպես հատուկ պահպանվող տարածք՝ ելնելով
դրանց բնապահպանական բարձրաժեքայնությունից` կենսաբազմազանության
պահպանության նպատակով: Ընդհանուր առմամբ այս անտառային համակեցությունները, գտնվելով առատ խոտածածկի ֆոնի վրա, մշտապես քայքայվել
են ինտենսիվ արածեցման ազդեցության տակ, խիստ տուժել են չհամակարգված հատումներից: Անտառի վերին սահմանի իջեցման ֆոնին որոշ տեղերում
նկատվում են տարածքներ, որտեղ անտառային համակեցությունները բարձրանում են դեպի վեր: Կլիմայի ներկայիս փոփոխության պայմաններում կանխատեսվում է, որ տեղի է ունենում ոչ միայն առանձին բուսատեսակների հերթափոխում, այլ նաև անտառի վերին սահմանի տեղաշարժ դեպի վեր: Ըստ
էության անտառը չի նվաճում նոր տարածքներ, այլ մասնակի վերականգնում է
իր նախկին սահմանները [13, 45-51]:
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Մխիթարյան Հասմիկ
ЗАДАЧИ ОХРАНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЦЕННЫХ ЛЕСОВ В МАРГАОВИТСКОМ
РАЙОНЕ ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Мхитарян Асмик
Резюме

Ключевые слова: биоразнообразие, экологически ценный лес, дендроценоз,
субальпийский пояс, береза Литвинова, растительность, доминантный вид
Сохранение и восстановление ландшафтных лесных ценозов имеет особое
значение для Республики Армения. В сущности, по своему экологическому
значению субальпийские дендроценозы выделяются как особо ценные леса
природоохранного назначения. К группе особо ценных лесов природоохранного
назначения относятся леса, необходимые для существования биосферы на
планете. После провозглашения независимости в кризисных районах Армении, в
том числе и в северной части, из-за топливно-энергетического кризиса создалась
угрожающая ситуация для сохранения биоразнообразия. В связи с этим, в северовосточной Армении оценка экологической и биологической опасности в связи с
непланированными рубками, имеет большое научное и практическое значение.
Для оценки состояния особо ценных лесов природоохранного назначения
субальпийского пояса исследованы леса в окрестностях села Маргаовит до
высоты 2700 м над уровнем моря. Дендроценозы субальпийского пояса Гугаркского района относятся к экологически высокоценным лесам. Они распространены до высоты 2700 м над уровнем моря. Несмотря на сложные климатические
условия лесов, наблюдается медленный, но устойчивый семенной прирост. Это
содействует приросту и омоложению лесов субальпийского пояса, что имеет
природоохранное значение для сохранения биоразнообразия. Под охрану необходимо взять березняки исследуемого района, как пример экологически высокоценных лесов.
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Բնապահպանական բարձրարժեք անտառների….

THE PROBLEMS OF PROTECTION OF ENVIRONMENTALLY VALUABLE
FORESTS IN MARGAHOVIT DISTRICT OF LORI REGION

Mkhitaryan Hasmik
Summary

Key words: biodiversity, high-value environmental protection, dendrocenosis,
transtumen zone, Betula Litwinowii, plants, dominant type
The problem of preservation and restoration of landscape forest cenosis is
currently of great importance for our Republic. Essentially, the supalpane
dendrocenozis are distinguished by their ecological significance as high-value forests.
The High-Value Forest Forests (BBAA) group, as a rule, is the forests that are needed
for the survival of humans and for the preservation of the biosphere of planet. After
the declaration of Armenia's independence in the context of biodiversity conservation
and taxonomic loss, the crisis in the northern Armenia caused a long-term economic
blockade in the crisis, especially in the northern Armenia, with a massive,
undisturbed irregular felling in the region. In this regard, the assessment of ecological
and biological damage to anthropogenic impacts on ecosystems in the territory of
northeastern Armenia has a great scientific and practical significance.
To evaluate the ecological significance of the Baltic Belt forests, we have
conducted studies in the Margahovit Forest Basin zone of the Gugark Region of Lori
Region up to 2700m above sea level.
Dendrocenoses of the subalpine belt of the Gugarka district belong to ecologically
valuable forests. They are distributed to a height of 2700m above sea level. Despite the
difficult climatic conditions of forests, there is a slow but steady seed increase. This
contributes to the growth and rejuvenation of the forests of the subalpine belt, which
has a nature conservation value for the preservation of biodiversity. Birch forests of
the studied area should be taken under protection as ecologically valuable forests.
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ԹԽԿՈՒ ACER L. ՑԵՂԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՃԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԳՈՒԳԱՐՔԻ
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ԱՆՏԱՌՆԵՐՈՒՄ
Վարդանյան Զարուհի
Հանգուցային բառեր. թխկի բարձրլեռնային, ծառուտ, բնական վերաճ,
հատած կոճղ, մացառային ընձյուղներ
Ներածություն
20-րդ դարի 90-ական թվականներին` էներգետիկ ճգնաժամից հետո, Լոռու
մարզում տեղի են ունեցել զանգվածային չպլանավորված ծառահատումներ,
որոնց հետևանքով այսօր այդ տարածքներում կատարվում են տեսակափոխության գործընթացներ: Վերջիններս սպառնում են կենսաբազմազանության
պահպանությանը [4, 3-4]: Լոռու մարզի տարածքում քիչ են գիտական
ուսումնասիրությունները Թխկու Acer L. ցեղի ներկայացուցիչների տարածվածության, զբաղեցրած արեալի փոփոխության, վերաճի տեմպերի բացահայտման ուղղությամբ: Լոռու մարզի անտառները հարուստ են ծառատեսակներով (մոտ 60 տեսակի ծառ, 90 տեսակից ավելի թուփ): Թխկու ցեղի ներկայացուցիչները հանդիպում են ուղղաձիգ գոտիականությամբ վեր` մինչև անտառի
վերին գոտին: Թխկին մաքուր թխկուտներ գրեթե չի առաջացնում, այն հանդիպում է խառը ծառուտների տեսքով [2, 5-55; 3, 15-32, 310-345]: Հաճախ այն
հանդիպում է կեչու և արոսենու հետ, իսկ թեքությունների վրա ներքևում
հարում են հաճարենու անտառներին` առաջացնելով հաճարենու-թխկու
խառը ցենոզներ: Անտառի ներքին գոտում թխկու (Acer L.) հետ միշտ
հանդիպում են հաճարենի (Fagus L.), բոխի (Carpinus L.), կաղնի (Quercus L.),
արոսենի (Sorbus L.), հացենի (Fraxinus L.), լորենի (Tilia L.), ուռենի (Salix L.), ծփի
(Ulmus L.), իսկ անտառի վերին գոտում թխկուտները կարծես «մաքրվում են»,
նվազում է տեսակային բազմազանությունը, և թխկին մեծ մասամբ հանդիպում
է կեչու և արոսենու հետ: Որպես կանոն, աճում են հաճարկուտներից վեր, և
թխկուտների հետ դրանց շփման սահմանում հանդիպում են հաճարենու
առանձնյակներ [5; 10, 264-289]:
Նյութը և մեթոդը
Թխկուտների ուսումնասիրությունը կատարվել է անտառային երկրաբուսաբանության մեջ ընդունված հանրահայտ մեթոդներով [8, 12-22, 102-119; 9,
22-39, 325-347]: Ուսումնասիրությունները կատարվել են արշավային, ստացիոնար և կիսաստացիոնար մեթոդներով:
Բնափայտային առանձին տեսակների ուղղահայաց տարածվածության,
ինչպես նաև դրանց ֆորմացիաների ուսումնասիրության համար փորձահրապարակները առանձնացվել են դենդրոլոգիական տեսակետից համեմատաբար
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Թխկու Acer L. ցեղի ներկայացուցիչների վերաճի….
ավելի հարուստ տարածքներում, որտեղ ուղղահայաց գոտիականությունն
ավելի խիտ է ընդգծված:
Անտառի բնական վերականգնումը գնահատելու համար զուգակցվել են
երկու մեթոդներ՝ աչքաչափային և ինքնացանքի ու վերաճի հաշվառման: Հաշվառման ժամանակ օգտվել ենք հետևյալ բանաձևից [6, 45-57, 218-240].
𝑛 ∙ 10000
𝑁=
𝑃
որտեղ՝
N-վերաճի քանակն է 1 հա-ի վրա,
n-վերաճի քանակը փորձահրապարակում (հաշվեհարթակում),
P-փորձահրապարակի մակերեսը, մ2:

Փորձեր և արդյունքներ
Հյուսիսարևելյան Հայաստանի անտառապատ տարածքներում տարբերակում են թխկուտների երկու տիպ [5].
• տարաախոտային թխկուտ,
• բարձրախոտային թխկուտ:
Մեր կողմից տարախոտային թխկուտի ուսումնասիրությունը կատարվել է
Վանաձոր քաղաքի շրջակա անտառների այն տեղամասում, որը նախկինում
մոտ 30 տարի առաջ ենթարկվել է ինտենսիվ հատման (նկ. 1): 1991թ. տվյալներով թխկին զբաղեցրել է 865 հա տարածք, իսկ 2006թ. տվյալներով` 902 հա
[1, 14-17, 34-63]:

Նկար 1. Սողանքավտանգ և փլուզումների համար վտանգավոր տեղանք
Վանաձորում, 2001թ. (հեղինակային)
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Այսօր այդ նույն տեղանքն ունի այսպիսի պատկեր.

Նկար 2. Վերականգնված անտառ նախկին հատված տարածքում,
Վանաձոր, 2018թ. (հեղինակային)

Նախկին անտառի տեղում բնական սերմնային և կոճղաշիվային վերաճի
ճանապարհով անտառը վերականգնվում է [4]:
Մեր աշխատանքի ընթացքում մենք հանդիպել ենք թխկի բարձրլեռնային
(Acer trautvetteri) տեսակի մասնակցությամբ տարախոտային թխկուտ, որի
ենթանտառի կազմում հանդիպում են 35-50սմ բարձրության տարախոտեր`

Dryopteris filix mas, Asperula orientale, Rumex crispus, Festuca gigantean:
Վերաճը բավարար է, 1 հա-ի վրա հանդիպում են թխկի բարձրլեռնային
Acer trautvetteri 1-4 տարեկան 3500 անհատներ, հանդիպում են բոխու եզակի
առանձնյակներ:
Հատած անտառի տեղում մոտ 20-30 տարի անց ներկայումս աճում է խառը
անտառ՝ թխկու, իսկ առանձին հատվածներում՝ բոխու, հաճարենու, նաև
կաղնու գերակշռությամբ: Կատարել ենք թխկի բարձրլեռնային Acer trautvetteri
բնական վերաճի հաշվարկ: Վերցրել ենք թխկի բարձրլեռնային Acer trautvetteri
կոճղեր, համապաաասխանաբար, 10, 20, 30 և 60սմ երկարութամբ և հաշվել
հատած կոճղի վրա կոճղային ընձյուղների քանակը (աղ. 1):
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Թխկու Acer L. ցեղի ներկայացուցիչների վերաճի….
Աղյուսակ 1.
Մացառային ընձյուղների բարձրությունը՝ կախված թխկի բարձրլեռնային
Acer trautvetteri տեսակի հատած կոճղի բարձրությունից
Կոճղի բարձրությունը

10 սմ

20 սմ

30 սմ

60 սմ

Կոճղի վրա
ընձյուղների քանակը

6 (ստ)
1
3
5
6 (ստ)
1
3
5
6 (ստ)
1
3
5
6 (ստ)
1
3
5

Մացառային
ընձյուղների
բարձրությունը (սմ)

200
195
180
175
190
175
165
150
185
155
150
145
155
135
125
110

Ինչպես երևում է աղյուսակից, որքան հատած կոճղի բարձրությունը մեծ է,
այսինքն՝ կոճղը հողից բարձր է, այնքան ընձյուղների քանակը և բարձրությունը
ունեն ավելի ցածր ցուցանիշներ: Ավելի բարձր վերաճ տվել են այն
ընձյուղները, որոնք զարգանում էին 10սմ երկարություն ունեցող կոճղի վրա:
Դա բացատրվում է նրանով, որ որքան ծառի հատած տեղը մոտ է արմատային
համակարգին, այնքան կոճղային ընձյուղներն ավելի շատ են մատակարարվում սննդարար նյութերով: Բացի այդ՝ այս դեպքում պակասում է նյութերի տեղաշարժման վրա պլաստիկ նյութերի ծախսը, որից շահում են թե՛ տերևները,
թե՛ արմատները [7, 37-52, 532-546]: 10սմ երկարություն ունեցող կոճղի վրա
ընձյուղների ընդհանուր թիվը 550 է: Ընդ որում, 30սմ երկարություն ունեցող
կոճղի վրա աճած ընձյուղների համեմատությամբ այն ավել է 1.22, 20սմ
երկարություն ունեցող կոճղի համեմատությամբ` 1.12 և 60սմ երկարություն
ունեցող կոճղի համեմատությամբ` 1.5 անգամ:
Տարածքի պահպանությանն օժանդակելու դեպքում կվերականգնվի նախկին
խառը ցենոզը, թեպետ ոչ նախկին արդյունավետությամբ: Բայց վերականգնումը
կլինի բնապահպանական տեսակետից արժեքավոր, որովհետև կվերանան
սողանքավտանգ տարածքները և հողատարման վտանգը. հողը կպահպանվի:
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Վարդանյան Զարուհի
Եզրակացություն
Ուսումնասիրությունների արդյունքների վերլուծությունը թույլ է տալիս
եզրակացնել, որ որքան մեծ է հատած կոճղի բարձրությունը, այսինքն՝ կոճղը
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հետ:
Հատած անտառի տեղում տեղի է ունենում անտառի վերականգնում, որն
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Թխկու Acer L. ցեղի ներկայացուցիչների վերաճի….

ОСОБЕННОСТИ ПРИРОСТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА
ACER L. В ЛЕСАХ ГУГАРКСКОГО РАЙОНА

Варданян Заруи
Резюме

Ключевые слова: клен высокогорный, ценоз, естественный прирост, пень,
порослевые побеги
В период топливно-энергетического кризиса 90-ых годов 20-ого века в
Лорийском регионе проводилась непланированная массовая рубка деревьев, в
результате чего на исследуемых участках наблюдаются процессы изменений
видового состава деревьев. На вырубках 30-летней давности окрестных лесов
города Ванадзор наблюдаются процессы порослевого восстановления леса.
Благодаря этому, ранее подверженные селям эродированные склоны покрываются лесами вторичного происхождения. Леса характеризуются низкой
продуктивностью. Однако они ценны с точки зрения охраны природы. Мало
научных данных о распространении, изменении ареалов популяций, темпов
воспроизводства представителей рода Acer L (род Клен) на территории
Лорийского региона.
Таким образом, исследования в этом направлении актуальны и представляют научный интерес. Результаты исследований позволяют выявить
зависимость высоты пня от поверхности почвы: чем выше пень, тем меньше
количество порослей, а уменьшение количества ассимилянтов стимулирует
высоту порослей. Результаты наблюдений следующие: чем ниже высота пней,
тем больше порослей. На 10 см – ом пне количество побегов в 1.5 раза больше по
сравнению с пнем высотой 60 см. На вырубках происходит естественное
восстановление леса, что экологически благоприятно для предотвращения смыва
почвы со склонов.
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Վարդանյան Զարուհի

THE PECULIARITIES OF UPWARD OF THE REPRESENTATIVES OF MAPLE
ACER L. IN THE FORESTS OF GUGARK REGION

Vardanyan Zaruhi
Summary

Key words: maple highland, straw, natural transformation, cut stump, scrubbing
sprouts
After the energy crisis in the 90s of the 20th century, mass unregulated logging
took place in the Lori Region, as a result of which there are processes of
transformation today. The natural forestry restoration processes took place in the
open areas of the forests near Vanadzor city 30 years ago. Due to these, formerly
exposed, landslide areas are reserved for secondary forests, which have low
productivity, but are highly valuable from the ecological point of view. There are few
scientific studies in the area of Lori Region for the discovery of the prevalence of the
population of Acer L., and the rate of change in the occupied lands.
Therefore, studies in that direction are actual and are of scientific interest. The
analysis of the results of the study allows to conclude that the higher the stump
height, the stump is higher than the soil, the lower the number of spiders, and the
higher the heifer, due to the decrease in the number of asymyllytes. The smaller the
tallest stump, the more gulls are. The number of cypresses on a stem 10 cm is 1.5
times more than a 60 cm long stalk on the stem. Forest restoration is taking place on
the foreground of the forest, which is valuable for environmental protection in order
to prevent land degradation.
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INFORMATICS

Օհանյան Հեղինե, Կյուրեղյան Արմենուհի, Քանարյան Գայանե

ԾՐԱԳՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄԸ, ԹԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱԲԵՐՈՒՄԸ՝
ՈՐՊԵՍ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԻ ՎՐԱ ԽՆԴՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐ
Օհանյան Հեղինե
Կյուրեղյան Արմենուհի
Քանարյան Գայանե
Հանգուցային բառեր. ծրագրի կարգաբերում, ծրագրի թեստավորում,
սխալների տեղայնացում, սխալների ուղղում, վթարային արտածում,
արտածում հանգույցներում, հսկողություն, դիտում
Ծրագրավորումը ծրագրավորողից պահանջում է ոչ միայն որոշակի ծրագրավորման լեզվի իմացություն, այլ նաև ծրագրավորման «արդյունավետ ոճի»
տիրապետում:
Ծրագրավորման «արդյունավետ ոճ» հասկացությունը պարզաբանելու համար «Ալգորիթմի մշակումը՝ որպես խնդրի լուծման կարևորագույն փուլ» հոդվածում մենք արդեն ներկայացրել ենք համակարգչի վրա խնդրի լուծման գործընթացի հիմնական փուլերը.
▪ խնդրի մաթեմատիկական դրվածք,
▪ խնդրի լուծման մեթոդի ընտրություն,
▪ ալգորիթմի մշակում,
▪ ծրագրի կազմում,
▪ ծրագրի կարգաբերում,
▪ ելակետային տվյալների պատրաստում և ծրագրի անմիջաբար կատարում:
Խոսել ենք ճիշտ մաթեմատիկական մեթոդի ընտրությամբ ալգորիթմի
մշակման մասին՝ որպես խնդրի լուծման համար արդյունավետ ծրագրի մշակման անհրաժեշտ նախապայման1: Թվարկած փուլերից յուրաքանչյուրն ունի իր
առանձնահատկություններն ու իրականացման դժվարությունները, ինչը պահանջում է ծրագրավորողներից ոչ միայն գիտելիքների ահռելի ծավալ, այլ նաև
ստեղծագործական մոտեցում:
Այս հոդվածում մենք կներկայացնենք ծրագրավորման փուլերը՝ ծրագրի
կազմում, կարգաբերում, ելակետային տվյալների պատրաստում և ծրագրի
կատարում, դրանց հետ կապված խնդիրները:
Ծրագրավորումը որևէ ծրագրավորման լեզվով մշակված ալգորիթմի
գրառման գործընթացն է: Սովորաբար լեզուն, որով ուսանողին սովորեցնում
Օհանյան Հ. Հ., Կյուրեղյան Ա. Ս., Քանարյան Գ. Լ., Ալգորիթմի մշակումը՝ որպես խնդրի
լուծման կորևորագույն փուլ: ՎՊՀ Գիտական տեղեկագիր, 2018թ., էջ 277-286:
1
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Ծրագրի կազմումը, թեստավորումը և կարգաբերումը….
են արտահայտել իր մտքերը, խոր ազդեցություն է գործում նրա մտածողության, հմտությունների և ստեղծագործական ընդունակությունների վրա: Ներկայումս օգտագործվող ծրագրավորման լեզուների կառուցվածքներն ու հատկությունները հաճախ չեն ենթարկվում համոզիչ ու տրամաբանական բացատրության, չեն համապատասխանում համակարգված դատողություններին սովոր մտածողությանը: Արդյունքում ծրագրավորման լեզուներում տիրող անկանոնություններն անմիջականորեն ազդում են ուսանողների մոտ ձևավորվող
ծրագրավորման ոճի վրա:
Նշենք, որ ծրագրի կազմման փուլը չի առաջացնում դժվարություններ, եթե
ալգորիթմը բավականաչափ հանգամանորեն է մշակվել: Որքան ծրագրավորողն ավելի մեծ ուշադրություն է հատկացնում ալգորիթմի մշակմանը, այնքան
քիչ ժամանակ է ծախսում ծրագիրը կազմելու վրա, քանի որ այդ գործընթացը
տվյալ դեպքում դառնում է պարզ թարգմանություն: Կարելի է նույնիսկ ասել,
որ լավ մշակված ալգորիթմը կարող է ծրագրավորել համապատասխան ծրագրավորման լեզուն տիրապետող, սակայն խնդրի դրվածքին ու լուծման մեթոդին
անծանոթ մասնագետը, որին տվյալ դեպքում կարելի է անվանել ոչ թե ծրագրավորող, այլ կոդ գրող մասնագետ:
Հատկանշական է, որ հաճախ ժամանակի գերիշխող մասը ծախսվում է ոչ
թե ծրագրի կազմման, այլ կարգաբերման վրա: Հետևաբար ծրագիրը պետք է
լինի իրազննական, հեշտ կարդացվի, ուղեկցվի մեկնաբանություններով 2:
Ցավոք, հաճախ ուսանողներն անտեսում են մեկնաբանությունները, չեն օգտագործում դրանք, չնայած միշտ խորհուրդ է տրվում մեկնաբանություններում
նշել ծրագրի առանձին հատվածների նպատակը, օգտագործվող փոփոխականների իմաստը, առավել բարդ բաժինների բացատրությունը, ինչը ևս հետագայում նպաստում է ծրագրի արդյունավետ կարգաբերմանը:
Հաջորդ՝ ծրագրի կարգաբերման փուլը բարդ և ոչ ստանդարտ գործընթաց
է: Այս փուլում իրականացվում է ծրագրում սխալների որոնման և ուղղման
գործընթացը ստուգողական՝ թեստային օրինակների վրա ծրագիրն աշխատեցնելու միջոցով: Նկատենք, որ խոսքը իմաստաբանական սխալների մասին է,
որոնք չեն հայտնաբերվում ծրագրի թարգմանության ժամանակ: Ուսանողների
գերակշռող մասի մոտ առկա է թյուր կարծիք, թե ծրագրի թարգմանության ժամանակ հայտնաբերված շարահյուսական սխալների բացակայությունից բխում
է, որ ծրագիրը ճիշտ է մշակված:
Կարգաբերման փուլը ստորաբաժանվում է երեք ենթափուլերի.
▪ ծրագրի թեստավորում,
Хант Э., Томас Д., Программист-прагматик. Путь от подмастерья к мастеру.- Изд. Лори,
2004. – 270 с.
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Օհանյան Հեղինե, Կյուրեղյան Արմենուհի, Քանարյան Գայանե
▪ սխալների տեղայնացում,
▪ սխալների ուղղում:
Թեստավորումը՝ որպես ուսումնասիրության առարկա, կարող է դիտարկվել առանձին՝ զուտ տեխնիկական տեսանկյունից: Սակայն թեստավորման
ուսումնասիրության առավել կարևոր հարցերն են թեստավորման տնտեսական բաղադրիչը և կատարողի մտածելակերպը: Այլ ձևակերպմամբ, ծրագրի
թեստավորման ճշտությունը, ստուգությունը առաջին հերթին որոշվում է կատարողի անձով, նրա մտածելակերպով, և նոր դրանից հետո կարևորվում են
որոշակի տեխնիկական հայեցակետեր: Այս դեպքում չափազանց կարևորվում
է «թեստավորում» տերմինի սահմանումը, քանի որ ուսանողներից շատերը
մակերեսային պատկերացում ունեն թեստավորման մասին, մակերեսորեն են
մոտենում այս գործընթացին և նույնիսկ սխալ են մեկնաբանում այն: Ներկայացնենք նրանցից մի քանիսը.
▪ «թեստավորումը ծրագրում սխալների բացակայությունը ցուցադրող
գործընթաց է»,
▪ «թեստավորման նպատակն է ցույց տալ, որ ծրագիրը ճիշտ, կոռեկտ
կատարում է նախատեսված ֆունկցիաները»,
▪ «թեստավորումը գործընթաց է, որը թույլ է տալիս համոզվել, թե ծրագիրը
լուծում է տրված խնդիրը»:
Բոլոր այս սահմանումները սխալ են, քանի որ նկարագրում են բացարձակ
հակադիր գործընթացներ: Շատ էական է ընկալել այն դրույթը, որ թեստավորումն ունի որոշակի գին, և ցանկալի է վերադարձնել ծախսված գումարը ծրագրի արժեքի ավելացման միջոցով: Ծրագրի արժեքի աճը պետք է համապատասխանի ծրագրի որակի, հուսալիության մակարդակի աճին, ինչն ուղղակիորեն
կախված է ծրագրում սխալների հայտնաբերման և ուղղման հետ: Հետևաբար
ուսանողը պետք է գիտակցի, որ թեստավորումն սկսվում է այն ենթադրությունից, թե ծրագրում առկա են սխալներ, ինչը գործնականում ճշմարիտ է յուրաքանչյուր ծրագրի համար: Այնուհետև ցանկալի է հայտնաբերել սխալների
հնարավոր առավելագույն քանակը: Այսպիսով, թեստավորման առավել ընդունելի սահմանումը կարելի է ձևակերպել հետևյալ կերպ. թեստավորումը ծրագրի կատարման գործնթացն է՝ սխալների հայտնաբերման նպատակով 3: Ուստի
թեստային ստուգողական փորձը կլինի հաջող, եթե դրա կատարման արդյունքում հայտնաբերվում է սխալ, և անհաջող՝ հակառակ դեպքում: Տվյալ սահմանումը շատ կարևոր է, քանի որ մարդկային գիտակցությունը ունի նպատակային ուղղվածություն: Եթե նպատակը սխալների բացակայության ցուցադրումն
Майерс Г., Сандлер К., Баджетт Т., Искусство тестирования программ.- 3-е изд., Пер. с англ. –
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Ծրագրի կազմումը, թեստավորումը և կարգաբերումը….
է, ապա մենք ենթագիտակցորեն պետք է ձգտենք այդ նպատակին՝ ընտրելով
այնպիսի թեստային տվյալներ, որոնց վրա սխալների հայտնաբերման հավանականությունը կլինի շատ փոքր, և հակառակը:
Թեստավորման սահմանումից բխում է, որ այն ապակառուցողական գործընթաց է: Հենց դրանով է բացատրվում այն փաստը, որ մասնագետներից շատերը թեստավորումը համարում են բարդ, քանի որ մարդկանցից շատերին
բնորոշ է օբյեկտների ստեղծման կառուցողական գործընթացը, և փոքր աստիճանով՝ մասերի տրոհման ապակառուցողական գործընթացը:
Թեստավորման սահմանումը ձևակերպելուց հետո բնական է դիտարկել
ծրագրի բոլոր սխալները հայտնաբերող թեստային հավաքածուի ստեղծման
հնարավորությունը: Պետք է հաշվի առնել, որ նույնիսկ ամենապարզ ծրագրերի
համար հնարավոր չէ հայտնաբերել բոլոր սխալները: Ըստ թեստավորման
համար ընտրված ռազմավարության՝ ծրագրում բոլոր սխալների հայտնաբերումը կա՛մ սպառիչ մուտքային թեստավորման չափանիշ (սև արկղի ռազմավարություն), կա՛մ ուղիների սպառիչ թեստավորման չափանիշ է (սպիտակ
արկղի ռազմավարություն)4, ինչը երկու դեպքում էլ անհնարին է, քանի որ
պահանջում է անվերջ կամ վերջավոր, սակայն գործնականում ոչ իրագործելի
քանակությամբ թեստային հավաքածուներ: Չնայած ներկայումս առկա են
թեստավորման հզոր ավտոմատացված համակարգեր, սակայն ապագա ծրագրավորողը պետք է հասկանա կարգաբերման առաջին ենթափուլի ընթացքում
առաջացող դժվարությունները, խնդիրները: Դա կստիպի ավելի լուրջ մոտենալ
համակարգչի վրա խնդրի լուծման գործընթացի նախորդ փուլերին, որոնցից
յուրաքանչյուրում թույլ տված ոչ միայն լուրջ սխալները, այլ նաև անփույթ մոտեցման պատճառով առաջացած փոքր անճշտությունները, թերությունները
կարող են ձնագնդի պես աճել, հանգեցնել անուղղելի հետևանքների, որոնց
արդյունքում անհրաժեշտություն կառաջանա վերսկսել խնդրի լուծումը հենց
առաջին փուլից:
Երբ առաջին ենթափուլում հաստատվում է ծրագրում սխալների առկայությունը, առաջանում է այդ սխալների տեղակայման խնդիրը, այսինքն ծրագրում
սխալների տեղակայման ճշգրիտ դիրքի որոշման խնդիրը: Կարելի է համարել,
որ այդ գործընթացը բաղկացած է երեք հիմնական մասերից.
▪ թեստային արդյունքների ստացում,
▪ թեստային արդյունքների վերլուծություն և դրանց համեմատում էտալոնային արդյունքների հետ,
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Օհանյան Հեղինե, Կյուրեղյան Արմենուհի, Քանարյան Գայանե
▪ սխալի հայտնաբերում կամ ծրագրում սխալի բնույթի ու դիրքի վերաբերյալ ենթադրության ձևակերպում:
Սխալի հայտնաբերումից հետո իրականացվում է դրա ուղղումը՝ երրորդ
ենթափուլ: Հակառակ դեպքում անհրաժեշտ է ստանալ լրացուցիչ թեստային
արդյունքներ և կրկնել գործընթացը: Սխալի որոնման ընթացքում ծրագրավորողը, վերլուծելով ստացված արդյունքները, ստուգում է ծրագրում սխալի
բնույթի և դիրքի վերաբերյալ տարբեր ենթադրություններ: Եթե այդ վարկածները չեն համապատասխանում ստացված արդյունքներին, պետք է առաջարկել և ստուգել նոր վարկածներ: Այս դեպքում ծրագրավորողի աշխատանքի
բնույթը նման է խաղի ժամանակ շախմատիստի տարբերակների հաշվարկին,
երբ նա, ստուգելով բազմաթիվ վարկածներ, հաշվարկների միջոցով որոնում է
հաղթող քայլը շախմատային տախտակի առկա դիրքում: Չգտնելով հաղթող
քայլը՝ շախմատիստը կատարում է իր տեսանկյունից այն ճիշտ քայլը, որը
կմոտեցնի իր նպատակին՝ տվյալ դեպքում հաղթանակին: Ծարգրավորողը,
եթե չի գտնում սխալը ստացված թեստային արդյունքների վերլուծության
արդյունքում, ևս կատարում է նոր ենթադրություն սխալի բնույթի և դիրքի
վերաբերյալ, փոխում է ծրագիրը կամ տեղակայում է միջանկյալ արդյունքների
լրացուցիչ արտածումների հրամաններ՝ «ծրագրավորողի քայլ», իսկ համակարգիչը արտածում է նոր թեստային արդյունքներ՝ «համակարգչի քայլ»: Շարունակելով նմանօրինակությունը, կարելի է ասել, որ ինչպես քիչ հավանական է
հաղթել խաղը երկու-երեք քայլում, այնպես էլ քիչ հավանական է գտնել սխալը՝
երկու-երեք անգամ աշխատեցնելով ծրագիրը:
Սխալների տեղայնացման ենթափուլը հմտորեն իրականացնող ծրագրավորողներին կարելի է բաժանել երկու ենթախմբերի՝ «վերլուծողներ» և «փորձարարարներ»5: «Վերլուծողները» կարգաբերում են ծրագիրը՝ մանրամասնորեն
ուսումնասիրելով թեստային արդյունքները և ունենալով հստակ ու խոր ներկայացում կարգաբերվող ծրագրի կառուցվածքի և ալգորիթմի առանձնահատկությունների վերաբերյալ: Նրանք աշխատեցնում են ծրագիրը միայն խորը
վերլուծությունից հետո: «Փորձարարները», բազմաթիվ անգամ աշխատացնելով
ծրագիրը և հնարամտորեն օգտագործելով կարգաբերման տրամադրված բոլոր
հնարավոր միջոցները, գտնում և տեղայնացնում են սխալները՝ արագ ստանալով սխալի ավելի հստակ տեղայնացման համար անհրաժեշտ միջանկյալ
արդյունքներ՝ հեշտությամբ կողմնորոշվելով դրանց միջև: Իհարկե, ցանկալի
կլիներ, եթե ծրագրավորողը համատեղեր աշխատանքի այդ երկու ոճը: Եթե
սխալի որոնման վերլուծական մոտեցման հաջողությունը կախված է ծրագրաХант Э., Томас Д., Программист-прагматик. Путь от подмастерья к мастеру.- Изд. Лори,
2004. – 270 с.
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Ծրագրի կազմումը, թեստավորումը և կարգաբերումը….
վորողի ընդունակություններից և փորձից, ապա սխալի տեղայնացման համար
օգտագործվող կարգաբերման միջոցների ուսումնասիրումը և օգտագործումը
հասանելի է յուրաքանչյուրին: Հիմնականում դրանք անհրաժեշտ միջանկյալ
արդյունքների ստացման գործիքներ են, որոնք ներկայումս շատ զարգացած են:
Ցավոք սրտի, դասախոսներն ավելի հաճախ ուսանողներին չեն ներկայացնում
այդ գործիքները, նրանց մոտ չեն զարգացնում այդ գործիքներից օգտվելու
հմտությունները և ուսուցման ընթացքում ուշադրությունը հիմնականում բևեռում են ծրագրավորման լեզվի հետ կապված հարցերի վրա:
Այս աշխատանքում կթվարկենք արդեն դասական դարձած պարզագույն
միջոցները, որոնք կարելի է հաջողությամբ կիրառել ծրագրերի կարգաբերման
ժամանակ՝ ձևավորելով և զարգացնելով ծրագրերի կարգաբերման մշակույթը:
1. Վթարային արտածում (dump). փոփոխականների արժեքների արտածում ծրագրի կատարման այն պահին, երբ առաջանում են դրա կանոնավոր
կատարմանը խոչընդոտող սխալներ: Սովորաբար արտածման հրամանների
կատարումից հետո ծրագրի կատարումը դադարեցվում է:
2. Արտածում հանգույցներում (snapshot). ծրագրավորողին հետաքրքրող
փոփոխականների միջանկյալ արժեքները հաճախ անհրաժեշտ է լինում տպել
ծրագրի հատուկ կետերում՝ հանգույցներում (արտածում ուղեկապման ռեժիմում, քանի որ ծրագրի կատարումը ժամանակավոր դադարեցվում է՝ ուղեկապվում է), այնուհետև՝ փոփոխականների արժեքների արտածումից հետո,
շարունակվում: Այս տարբերակը թույլ է տալիս ստանալ փոփոխականների
արժեքները ծրագրի աշխատանքի կամայական պահերին, այլ ոչ թե միայն
վթարային իրադրության առաջացման դեպքում: Այս տարբերակի անհրաժեշտությունը բացատրվում է նրանով, որ վթարն առաջանում է բավականին
կոպիտ սխալների արդյունքում, իսկ այլ սխալների տեղայնացման համար պահանջվում է արտածել փոփոխականների արժեքները ծրագրերի այն հանգույցներում, որոնք գտնվում են ծրագրերում սխալներին առավել մոտիկ:
3. Հսկողություն (tracing). կարգաբերվող ծրագրի կատարման ընթացքի
վերահսկման ձևերից մեկը ծրագրում ընտրյալ փոփոխականների օգտագործման կամ որոշակի ընտրյալ օպերատորների կատարման հսկողությունն է:
Առաջինը կոչվում է թվաբանական հսկողություն, երբ իրականացվում է
ընտրյալ փոփոխականների արժեքների տպում այն պահին, երբ դրանց վերագրվում է որևէ նոր արժեք: Երկրորդը կոչվում է տրամաբանական հսկողություն, որը թույլ է տալիս իմանալ ծրագրում օպերատորների կատարման
փաստը և հաջորդականությունը:
4. Դիտում(running). նախատեսված է ծրագրի որոշակի հատվածի վրա
հաշվումների կամ այդ հատվածում բոլոր օպերատորների կատարման հաջոր– 426 –

Օհանյան Հեղինե, Կյուրեղյան Արմենուհի, Քանարյան Գայանե
դականության վերաբերյալ առավել ամբողջական ինֆորմացիա ստանալու
համար: Առաջինը կոչվում է թվաբանական դիտում, երբ տպվում է դիտվող
հատվածում յուրաքանչյուր վերագրման օպերատորի կատարման արդյունքը:
Երկրորդ տարբերակը կոչվում է տրամաբանական դիտում, երբ տպվում են
դիտվող հատվածում բոլոր կատարվող օպերատորների «համարները»:
Պակաս կարևոր չէ նաև կարգաբերման երրորդ՝ սխալների ուղղման փուլը:
Ընդհանրապես ծրագիրը շատ հաճախ փոփոխվում է, ուղղվում է և՛ սխալի
հայտնաբերման, և՛ կարգաբերման արտածումը տեղադրելու, և՛ պատվիրատուի պահանջների փոփոխման, և՛ ծրագրի մոդերնիզացիայի պատճառներով:
Հետևաբար ծրագրավորողի համար խիստ անհրաժեշտ է տիրապետել գործնականում կիրառվող ծրագրի ուղղման միջոցներին: Մենք ուշադրությունը
կբևեռենք հայտնաբերված, տեղայնացված սխալների ուղղման վրա: Կախված
նրանից՝ հայտնաբերված սխալը պատկանում է ալգորիթմացման, թե ծրագրավորման փուլին, դրա ուղղումը պահանջում է տարբեր մոտեցումներ:
Առաջին տիպի սխալների ուղղման համար անհրաժեշտ է փոփոխություններ իրականացնել ալգորիթմում: Ալգորիթմի ուղղման հիմնական դժվարությունը այն է, որ ծրագրի տարբեր մասերի փոխկախվածության պատճառով մի
մասում սխալի ուղղումը կարող է հանգեցնել սխալների առաջացմանը ծրագրի
այլ մասերում: Նման դժվարությունների հաղթահարման հաջողությունը հիմնականում կախված է ծրագրի կառուցվածքից և նրա նախագծման մեթոդներից:
Որքան ավելի անկախ են ծրագրի տարբեր մասերը, այնքան ավելի հեշտ է
ուղղել ալգորիթմը: Ալգորիթմի ուղղումը պետք է ուղեկցվի կատարված փոփոխությունների և այդ փոփոխությունների ազդեցությունը կրած ծրագրի համապատասխան հատվածների ստուգումով: Որքան ավելի ուշ է իրականացվում
ալգորիթմի ուղղումը, այնքան ավելի հանգամանորեն պետք է իրականացվի
ստուգումը, այսինքն ծրագիրը նորից պետք է թեստավորել, ընդ որում հաճախ
անհրաժեշտ է լինում կրկնել նախկինում կատարված թեստերը:
Ալգորիթմի ուղղումից հետո ծրագրի համապատասխան մասը վերածրագրավորվում է, ինչը նաև իրականացվում է երկրորդ տեսակի սխալների
ուղղման ժամանակ:
Այսպիսով, ծրագրավորումը ոչ միայն պահանջում է ծրագրավորման
որոշակի լեզվի իմացություն, այլ նաև ծրագրավորման «արդյունավետ ոճի» տիրապետում, որի ձևավորման համար անհրաժեշտ է լուրջ ուշադրություն
դարձնել համակարգչով խնդրի լուծման գործընթացի բոլոր փուլերին:
Հոդվածում մանրամասնորեն քննարկվում են ծրագրի կարգաբերման
փուլի իրականացման հիմնական սկզբունքները, երեք ենթափուլերը՝ ծրագրի
թեստավորում, սխալների լոկալիզացիա (տեղայնացում) և սխալների ուղղում,
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և դրանց իրականացման պարզագույն մոտեցումները, որոնք հասանելի են
նույնիսկ սկսնակներին, սակայն որոնց իմացությունը ծրագրավորողի մոտ
ձևավորում է ծրագրերի արդյունավետ կարգաբերման մշակույթ:
Առանձին ներկայացվում են սխալների լոկալիզացիայի ենթափուլում օգտագործվող մոտեցումները, որոնց իմացությունը նպաստում է սխալների տեղակայման գոնե սկզբնական գործնական հմտությունների զարգացմանը: Ներկայացվում են այս գործընթացի երեք հիմնական մասերը. թեստային արդյունքների ստացում, վերլուծություն և դրանց համեմատում էտալոնային արդյունքների հետ, սխալի հայտնաբերում կամ ծրագրում սխալի բնույթի ու դիրքի
վերաբերյալ ենթադրության ձևակերպում:
Աշխատանքում թվարկվում են արդեն դասական դարձած պարզագույն միջոցները, որոնք կարելի է հաջողությամբ կիրառել ծրագրերի կարգաբերման
ժամանակ՝ ձևավորելով և զարգացնելով ծրագրերի կարգաբերման մշակույթը.
վթարային արտածում (dump), արտածում հանգույցներում (snapshot),
հսկողություն, հետևել (tracing), դիտում (running): Կարևորվում է կարգաբերման երրորդ՝ սխալների ուղղման փուլը:
Այս ամենի արդյունքում հանգում ենք մի կարևոր եզրահանգման. ծրագրերի արդյունավետ կարգաբերմանը միտված մշակույթի առկայությունն ինքնին
արդեն ծրագրավորման «արդյունավետ ոճի» տիրապետման կարևոր գործոն է:
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СОСТАВЛЕНИЕ, ТЕСТИРОВАНИЕ И ОТЛАДКА ПРОГРАММЫ
КАК ЗАВЕРШАЮЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ НА КОМПЬЮТЕРЕ

Оганян Гегине
Кюрегян Арменуи
Канарян Гаяне
Резюме

Ключевые слова: отладка программы, тестирование программы, локализация
ошибок, исправление ошибок, аварийная печать, печать в узлах, слежение,
прокрутка
Программирование требует не только знания определенного языка
программирования, но и владения «эффективным стилем» программирования,
для формирования которого необходимо уделять серьезное внимание всем
этапам процесса решения задачи на компьютере.
В статье подробно обсуждаются основные принципы этапа отладки
программы и три подэтапа отладки: тестирование программы, локализация
ошибок и исправление ошибок, а также простейшие способы их реализации,
которые доступны даже новичкам, но знание которых развивает у программиста
культуру эффективной отладки программы.
Отдельно представлены подходы, способствующие развитию начальных
практических навыков локализации ошибок, а также три основные части
процесса локализации ошибок: получение тестовых результатов, анализ тестовых
результатов и сверка их с эталонными, выявление ошибки или формулировка
предположения о характере и месте ошибки в программе.
В работе перечисляются ставшие уже классическими и успешно применяемые во время отладки программы, простейшие средства, которые формируют и
развивают культуру отладки программ: аварийная печать, печать в узлах,
слежение, прокрутка. Отмечается важность третьего этапа, этапа исправления
ошибок.
В результате мы приходим к важному выводу: наличие культуры
эффективной настройки программы само по себе является важным фактором в
освоении «эффективного стиля» программирования.
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THE FORMATION, TESTING AND DEBUGGING OF THE PROGRAM
ON A COMPUTER AS FINAL STEPS OF THE PROCESS
OF SOLVING THE TASK

Ohanyan Heghine
Kyureghyan Armenuhi
Kanaryan Gayane
Summary

Key words: debugging of the program, testing of the program, localization of the
errors, error correction, emergency output, output in nodes, tracing, running
Programming not only requires some knowledge of the programming language,
but also skills for “effective style’’ programming for formation of, which should be
paid close attention to all phrases of the process of the problem solving on computer.
In the article the main principals of the phase of debugging of the program and
three sub-stages: testing of the program, localization of errors, error corrections,
elementary ways of their implementation are discussed in detail.
The approaches of localization of the errors promoting development of initial
practical skills, three main parts of process of localization of the errors, getting test
results, analyzing and comparing them with reference results, error detection, or
assumption about the wrong nature and position of the error in the program are
represented separately. In this work classic considered elementary tools have already
been listed, which can be successfully applied during software adjustment,
formulating and developing the culture of programming: emergency output, output in
nodes, tracing, running. Importance of the third phase, the phase of the errors
correction is noted.
As a result, we have come to an important conclusion: the presence of a culture
of effective program customization is in itself an important factor in mastering the
“effective style” of programming.
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԵԹՈԴԻԿԱ
ПЕДАГОГИКА И МЕТОДИКА
PEDAGOGY AND METHODOLOGY

Մեդիագրագիտության հմտությունների զարգացումը….

ՄԵԴԻԱԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ
ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ
Անդրեասյան Անուշ
Մարգարյան Կարինե
Հանգուցային բառեր. Մեդիակրթություն, մեդիակոմպետենտություն, մեդիա,
տեղեկույթ, լուր, փաստ, գենետիկորեն մոդիֆիկացված օրգանիզմներ (ԳՄՕ)
Ժամանակակից հասարակության մեջ մարդը գտնվում է տեղեկույթի
անընդհատ հոսքի ազդեցության տակ: Այդ պատճառով էլ 21-րդ դարը հաճախ
անվանում են «տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դար»: Տեղեկատվական նոր
տեխնոլոգիաների ներդրումն ու կիրառումը ավելի ակտուալ է դարձնում
մեդիակրթության ինտենսիվ զարգացումը ժամանակակից պայմաններում:
Յուրաքանչյուր մարդու կյանքում մեծ դեր է խաղում մեդիան՝ ձևավորելով
արժեքներ, սոցիալական նորմեր, վարք, կյանքի սցենարներ և աշխարհի
ամբողջական պատկեր: Միաժամանակ մեդիատեղեկույթի սպառումը դառնում
է ժամանակակից մարդու գործունեության ինքնուրույն տեսակ: Սակայն
մեդիան հատուկ նշանակություն ունի երիտասարդության համար, որի
ժամանակի նշանակալի մասը անցնում է մեդիամիջավայրում, և հենց այնտեղ
է իրականացվում անձնական շփումների մեծ մասը: Հաշվի առնելով զանգվածային մեդիայի դերը՝ հետազոտողները և հասարակությունը ընդգծում են
կրթական բոլոր աստիճաններում մեդիակրթության անհրաժեշտությունը: Մեդիագրագիտությունը և մեդիակոմպետենտությունը այսօր գործնականում
կարևոր են կրթության բոլոր ուղղությունների համար:
Պատահական չէ, որ այս հասկացությունը ժամանակակից կրթության նոր
հասկացություններից կենտրոնականն է: Տեղեկույթի աճող հոսքը անձից պահանջում է ոչ միայն ադեկվատ ընկալում, ինֆորմացիայի արդյունավետ վերամշակում, այլ նաև մեդիահաղորդագրությունների ստեղծագործական իմաստավորում և քննադատական վերլուծություն: Այս համատեքստում մեդիակրթության նպատակը, որպես ժամանակակից կրթության անբաժանելի մասի,
դառնում է անձի մեդիակոմպետենտության, մեդիագրագիտության, մեդիամշակույթի ձևավորումը [9, 47]:
Մեդիակրթության հիմնական խնդիրներն են նոր սերնդին նախապատրաստել կյանքին, բազմազան տեղեկույթի ընկալմանը ժամանակակից տեղեկատվական պայմաններում, սովորեցնել մարդուն հասկանալ ինֆորմացիան,
գիտակցել նրա ազդեցության հետևանքները հոգեկանի վրա, տիրապետել
շփման միջոցներին հաղորդակցման ոչ խոսքային ձևերի հիման վրա տեխնիկական միջոցների օգնությամբ [10, 67]:
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Մեդիակրթություն և մեդիագրագիտություն հասկացությունները մեծ տարածում ունեն բոլոր զարգացած երկրներում: Մեդիագրագիտությունն այսօր
անհրաժեշտ է յուրաքանչյուրին, հասարակության յուրաքանչյուր անդամի,
քանի որ տեղեկատվական այս դարաշրջանում մարդիկ ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տեղեկույթի սպառողներ են: Առավել ևս անհրաժեշտ է աշակերտներին՝ կապված տարիքի՝ մեդիադաշտում նրանց ավելի մեծ ակտիվության հետ: Մեդիագրագետ երեխան ավելի գիտակից ու տեղեկացված քաղաքացի է, որն իր որոշումները կայացնում է գիտակցված, որը տեղեկատվական
հոսքերից կարողանում է քաղել այն, ինչ իրեն պետք է և օգտակար: Պետք է
կասկածել ամեն ինչին, որպեսզի գտնենք ճշմարտությունը: Այդին Մորիկյանն
իր «ժուռնալիստիկա. Ինչ. Ինչու. Ինչպես» գրքում ասում է. «Ինքներդ մտածեք,
վերլուծեք, փորձեք լիովին ձերը դարձնել կամ հերքել մատուցվող տարբեր
փաստերն ու տեսակետները: Օրինակ. «Եգիպտական բուրգերը կառուցելու
համար հսկայական բազմատոննանոց քարաբեկորները հարյուրավոր կիլոմետրեր՝ քարհանքից մինչև շինարարության վայր բերում էին գլորվող գերանների վրա»,– ասում է տարածվող տեղեկությունը կամ էլ վարկածներից մեկը:
Սա կարելի է ընդունել որպես 100 տոկոսանոց ճշմարտություն, բայց կարելի է
նաև կասկածել՝ փորձելով գտնել իրական ճշմարտությունը: Ճշտեք, թե ի՞նչ
ծառեր էին աճում այդ ժամանակ Եգիպտոսում: Ինչպիսի՞ դիմացկունություն
ունեին դրանք: Այդքան տոննա կշռող քարի տակ քանի՞ պտույտ կամ քանի՞
մետր կդիմանային: Հաշվարկները կարելի է խնդրել, որ մասնագետները կատարեն՝ հավաստիության համար: Եվ հենց այդ պահին կարող է պարզվել, որ,
ենթադրենք մի քանի տասնյակ մետրից տվյալ ծանրության տակ այդ գերանները տաշեղներ կդառնային: Բաժանեք տեղափոխվող ճանապարհի երկարությունը այդքան մետրի վրա, բազմապատկեք քարերի ու ծառերի քանակով և
գուցե պարզվի, որ ոչ թե Եգիպտոսում, այլ ամբողջ մայրցամաքում դժվար թե,
տեսականորեն անգամ, այդքան ծառեր լինեին, իսկ եգիպտացիների թիվն էլ
ընդհանրապես չբավականացներ նման մասշտաբի ծառահատումներ իրականացնելու համար: Գուցեև՝ հակառակը:
Ամեն դեպքում մտածեք-հաշվարկեք-ինքներդ հասեք ճշմարտությանը, ոչ
թե ամեն ինչ «հալած յուղի տեղ» ընդունեք: Մանավանդ այն, ինչը ձեզ համար
ինչ-որ բանի ելակետ կարող է դառնալ կամ էլ ինչ-որ կերպ կարող է օգտագործվել» [7, 382]:
Հայաստանում դեռևս թույլ է զարգացած մեդիամշակույթը: Մեդիակրթությունը` որպես մանկավարժության ուղղություն, քիչ է ուսումնասիրված: Բայց
կա դրա արագ զարգացման անհրաժեշտությունը, քանի որ մեդիադաշտը
օրեցօր զարգանում է և հեղեղվում տարաբնույթ տեղեկություններով, որոնց
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Մեդիագրագիտության հմտությունների զարգացումը….
տիրույթում դժվար է կողմնորոշվել և շատ հեշտ է սխալվել:
Փորձը ցույց է տվել, որ տարբեր ուսումնական առարկաների ծրագրային
տարբեր թեմաների դասավանդման մեջ ներառելով մեդիակրթության տարրեր՝
որոշ ժամանակ անց մենք կունենանք մեդիագրագետ և մեդիակոմպետենտ հասարակություն, ինչպես նաև սովորողների մոտ հետաքրքրություն կառաջանա
տվյալ առարկայի նկատմամբ:
Մեդիակրթությունն ապահովում է նաև չափորոշչային երեք բաղադրիչները՝ գիտելիք, կարողություն և հմտություն, որոնք ձևավորում են արժեհամակարգ:
Այսինքն՝ երեխաները, աշխատելով դասագրքային կամ պարզապես ծրագրային փոքր տեքստերի կամ տեսանյութերի վրա, ձեռք են բերում նախ՝ գիտելիքի որոշակի պաշար, ապա՝ կարևոր կարողություններ ու հմտություններ,
ինչպիսիք են ցանկացած լսածն ու կարդացածը իմաստավորելը, հակադրելը,
համադրելը, ընդհանուրի մեջ դիտարկելը, քննադատաբար վերլուծելը, եզրակացություն անելը: Մեդիագրագետ աշակերտը կարողանում է տարբերել
առաջնայինը երկրորդայինից, համեմատաբար քիչ է ենթարկվում տարբեր
մանիպուլյացիաների, քանի որ տիրապետում է դրանց տեխնիկային: Կարողանում է ճիշտ օգտագործել խոսքի ազատության և իր այլ իրավունքներ և հարգել
մյուսների իրավունքները: Թվարկված կարողություններն ու հմտությունները
բարձրացնում են աշակերտների տեղեկատվական անվտանգությունը և քաղաքացիական գիտակցությունը, ասել է, թե ձևավորվում է որոշակի արժեհամակարգ:
Ինտեգրելով մեդիագրագիտության տարրերը «Կենսաբանություն» առարկայի թեմաների մեջ՝ սովորողների մոտ ձևավորվում են վերլուծական մտածողություն, տրված նյութը, հայտնի կենսաբանական փաստերն ու օրենքները
քննադատաբար վելուծելու, տեղեկույթին տարբեր տեսանկյուններից նայելու
կարողություն, դրանց հավաստիությունը ստուգելու, տարբեր սկզբնաղբյուրներից օգտվելու, ինչպես նաև առցանց շփումներում զգուշավոր լինելու և այլ
կարողություններ ու հմտություններ:
Աշխատանքի նպատակն է կոնկրետ օրինակի միջոցով ցույց տալ մեդիագրագիտության ինտեգրումը կենսաբանության ուսուցման մեջ:
Կենսաբանության շատ թեմաներ կարելի է ուսումնասիրել մեդիակրթության համատեքստում: Օրինակ.
7-րդ դասարանում՝ «Նախակորիզավորների դերը բնական համակեցություններում և մարդու կյանքում» [1, 15], «Սնկերի նշանակությունը»,
8-րդ դասարանում [8]՝ «Նիհարեցնող դեղանյութերի և թեյերի, հակաքրտինքային միջոցների գովազդային հոլովակների վերլուծություն՝ համապա– 434 –

Անդրեասյան Անուշ, Մարգարյան Կարինե
տասխան թեմաների ուսումնասիրությունից հետո», «Տարբեր բույսերի բուժիչ
ազդեցությունների մասին լուրերի և ինֆորմացիայի ստուգում, վերլուծում և
եզրակացությունների հանգում»,
9-րդ դասարանում՝ «Բնության պահպանություն» [2, 149], «Կյանքի ծագման
մասին ժամանակակից պատկերացումները» [2,119],
10-րդ դասարանում՝ «Միջավայրի գործոնների ազդեցությունն օրգանիզմի
զարգացման վրա» [3, 184], «Հակաբիոտիկներն ու դրանց ազդեցության մեխանիզմները» [3, 82],
11-դասարանում՝ «Կլոնավորում» [4, 97; 3, 128], «Սելեկցիա, կենսատեխնոլոգիա» [4, 85-95],
12-րդ դասարանում՝ «Մարդու ազդեցությունն էկոհամակարգի վրա»,
«Պեստիցիդների, պարարտանյութերի, թունաքիմիկատների օգտագործման
ազդեցությունը գյուղատնտեսության և բնության վրա» [5, 107,125], «Կլիմայի
համամոլորակային փոփոխությունը» [5, 116], «Օզոնային շերտի քայքայում» [5,
117] և այլն:
Ստորև ներկայացնում եմ «ԳՄՕ՝ չարիք, թե դարի ձեռքբերում» թեմայով
նախագծի մի օրինակ: Այն ենթադրում է հետևյալը.

Նպատակը`
աշակերտները՝
▪ կզարգացնեն իրենց գիտելիքները ԳՄՕ-ների մասին,
▪ կկարողանան բնութագրել դրանք,
▪ կկարողանան տարբերակել ԳՄՕ-ների օգտագործման հետևանքները
շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա,
▪ կցուցաբերեն որոշակի վերաբերմունք ԳՄ- սննդից օգտվելու նկատմամբ,
▪ կիմանան՝ ինչ է մեդիան, նրա պատմությունը,
▪ կկարողանան վերլուծել և ստուգել ինֆորմացիան, տարբերել կարծիքը
փաստից,
▪ կիմանան մեդիայի առանձնահատկությունները ներսից,
▪ կկարողանան բացատրել գովազդի առանձնահատկությունները,
▪ կիմանան մեդիայի տարատեսակներն ու նրանց առանձնահատկությունները,
▪ կկարողանան կիրառել մեդիագրագիտությունը կյանքում,
▪ կկարողանան գրագետ ներկայացնել իրենց հետազոտության արդյունքը:

Խնդիրները՝
աշակերտների մեջ ձևավորել՝
▪ անհրաժեշտ տեղեկությունը հավաստի աղբյուրներից հավաքելու կարողություններ և հմտություններ,
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Մեդիագրագիտության հմտությունների զարգացումը….
▪ տեղեկությունը ստուգելու, քննադատաբար վերլուծելու կարողություններ,
▪ կարծիքը փաստից տարբերելու կարողություններ,
▪ էթիկայի կանոնները պահպանելու գիտակցություն,
▪ մեդիագրագիտության կիրառման գործնական հմտություններ:

Անհրաժեշտ պարագաներ
Տեսաձայնագրող սարք, համակարգիչներ, պրոյեկտոր, A 1 չափսի թուղթ,
նշագրիչներ, նոթատետրեր, գրիչներ, ԳՄՕ-մակնշված մթերքների նմուշներ,
պիտակներ:

Ընթացքը
Դասարանը բաժանվում է համագործակցային խմբերի: Երեխաները հանդես են գալիս որպես լրագրողներ, որոնք պետք է կատարեն հետազոտություն:
Առաջին խումբ – Ի՞նչ են ԳՄՕ-ները: Ինչո՞ւ են դրանք օգտագործում:
Մեթոդները՝ ԳՄՕ-ների վերաբերյալ տեղեկությունների, փաստերի
հավաքում, քննարկում, ներկայացում:
Խնդիրները՝ պատրաստել հոդված՝ թերթում տպագրելու համար:
Սովորողներին տրամադրվում են ԳՄՕ-ների մասին նյութեր, դրանց
մասին արտահայտված դրական և բացասական կարծիքներ, նկարներ, կայքեր,
ԳՄՕ-մակնշված ապրանքների պիտակներ: Երեխաները ուսումնասիրում են,
պարզում են դրանց հավաստի և կեղծ լինելը: Քննարկում են հավաքագրված
փաստերը և պատրաստում են հոդված՝ թերթում տպագրելու համար: Այս
ամենի համար նրանք պետք է ընտրեն, թե ունեցած տեղեկություններից որոնք
պետք է օգտագործվեն հոդվածում, որ կայքերն ու աղբյուրները պետք է նշվեն,
ինչ լուսանկարներ դնեն, ինչ վերնագիր ընտրեն, ինչ ձևաչափ ունենան
վերնագիրն ու տեքստը և այլն:
Երկրորդ խումբ – Որքանո՞վ է մեր հասարակությունը տեղեկացված ԳՄՕների մասին:
Մեթոդները՝ հարցումներ բնակչության շրջանում՝ անցորդներ, արտադրողներ, վաճառողներ, գնորդներ:
Խնդիրները՝ պատրաստել ռադիոլուր:
Սովորողներին ծանոթացնում ենք հարցազրույց վարելու նրբություններին
[9, 21]: Նրանք հարցումներ են անցկացնում փողոցում, խանութներում, շուկայում և՛ վաճառողների, և՛ գնորդների, և՛ արտադրողների հետ: Արդյունքում
պատրաստում են ռադիոլուր: Վերջինիս համար հաշվի են առնում, թե ինչ
ձայներ կարելի է ընդգրկել՝ երաժշտություն, բնության ձայներ, ծափեր և այլն,
ում հարցազրույցը կարելի է ներառել լուրի մեջ:
Երրորդ խումբ – ԳՄՕ-մթերքների գովազդային և այլ հոլովակների ուսումնասիրություն և վերլուծություն:
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Մեթոդները՝ ներբեռնել ԳՄ-մթերքի գովազդային հոլովակներ, վերլուծել:
Խնդիրները՝ ներկայացնել գովազդի առանձնահատկությունները ԳՄմթերքի գովազդների օրինակով:
Սովորողներին ներկայացվում են մթերքներ, որոնք պարունակում են
ԳՄՕ-ներ, ներկայացվում են դրանց գովազդային հոլովակները: Նրանք դիտարկում են, թե ինչն է թաքնված գովազդում, ինչն է ուռճացված ներկայացվում, ինչու, որ հաղորդումների ընթացքում են տվյալ ապրանքները գովազդվում, ինչ լսարան ունեն դրանք և այլն: Կենսաբանության տեսանկյունից գովազդի վերլուծությունը աշակերտներին հնարավորություն է տալիս դիտարկել
տվյալ ապրանքի կենսաբանական ազդեցությունը, իսկ դրա համար նրանք
պետք է իմանան ապրանքի «կենսաբանությունը»:
Չորրորդ խումբ – Օգտվելով եղած նյութերից՝ պատրաստել ռեպորտաժ
որևէ լրատվամիջոցի համար:
Մեթոդները՝ համակարգել եղած նյութերը, նաև մյուս խմբերի աշխատանքները:
Խնդիրները՝ պատրաստել հեռուստառեպորտաժ:
Սովորողներին տրամադրում ենք ԳՄՕ-ների մասին տեղեկություններ,
կայքեր, ամսագրեր, մյուս խմբերի աշխատանքները՝ հարցումներ, վերլուծություններ, լուսանկարներ, հավաքված պիտակներ: Աշակերտները ուսումնասիրում են եղած փաստերը, համակարգում, ամբողջացնում և պատրաստում են
հեռուստառեպորտաժ: Վերջինիս համար պետք է հաշվի առնեն, թե ինչ կադրեր
են պետք, ում պետք է խոսեցնել, ինչպես ձևակերպել հարցերը, ինչպես պետք է
պատասխանեն հարցազրույց տվողները, որտեղ պետք է կատարվեն նկարահանումները, ինչպես պետք է մեկնաբանվի նյութը, որ հեռուստաընկերության հաղորդաշարերի մեջ են պատկերացնում հեռարձակումը, ինչ վերնագիր
կունենա այն և այլն:
Վերջում բոլոր խմբերը ներկայացնում են իրենց հետազոտություններն ու
արդյունքները՝ նախապես սահմանված ձևով:
Այսպիսով, մեդիագրագիտությունը կա՛մ որպես առարկա, կա՛մ որպես բաղադրիչ ներառելով տարբեր առարկաների ուսուցման գործընթացում՝ կարելի է
ավելի հետաքրքիր դարձնել դասը, հետևաբար նաև արդյունավետ: Կարևոր է
նաև մեդիակրթության արդյունքը՝ մեդիագրագետ, մեդիակոմպետենտ աշակերտները, որոնք հնարավորինս ճիշտ են գնահատում և կազմակերպում իրենց
գործունեությունը մեդիա դաշտում, մանավանդ սոցցանցերում, համացանցում,
այլ տեսանկյունից են դիտում տարբեր հեռուստահաղորդումներն ու դրանց ընթացքում ցուցադրվող գովազդը: Ավելի ուշադիր են սոցցանցերում իրենց
գրառումներին ու շփումներին:
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РАЗВИТИЕ УМЕНИЙ МЕДИАГРАМОТНОСТИ
В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ

Ануш Андреасян
Карине Маргарян
Резюме

Ключевые слова: медиаобразование, медиакомпетентность, медиа,
информация, новость, факт, генетически модифицированные организмы (ГМО)
Понятие «медиаграмотность» одно из центральных в новой концепции
современного образования. Растущий поток информации требует от личности не
только адекватного восприятия, эффективной переработки информации, но и
творческого осмысления и критического анализа медиасообщений. В этом
контексте целью медиаобразования как неотъемлемой части современного
образования становится формирование медиакомпетентности, медиаграмотности
и медиакультуры личности.
В статье представлена роль медиа в образовании. Она рассмотривается как
фактор, формирующий в жизни человека ценности, социальные нормы, поведение и в целом картину мира. Обоснована необходимость медиаобразования на
всех уровнях образования. Подчеркивается важность медиаграмотности общества
как результат медиаобразования и медиакомпетентность как важный компонент
и индикатор последнего.
Представлен пример преподавания одной темы по «Биологии» с интегрированием элементов медиаграмотности, также приведены некоторые темы в
разных классах, которым можно обучать, основываясь на медиакомпетентности
учащихся, или при их обучении развивать умения и навыки медиаграмотности и
медиакомпетентности.
Интегрируя элементы медиаграмотности в темах предмета «Биология», у
учащихся развиваются аналитическое мышление, способность критически
анализировать данный материал, биологические факты и законы, смотреть на
информацию с разных точек зрения, развиваются навыки и умения проверить их
правдивость, использовать разные источники и так далее.
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DEVELOPMENT OF MEDIA LITERACY SKILLS IN BIOLOGY TEACHING

Anush Andreasyan
Karine Margaryan
Summary

Key words: Media education, media literacy, media competence, media,
information, news, fact, genetically modified organisms (GMO)
The concept of “media literacy” is one of the cores in the new concept of modern
education. The growing flow of information requires from the person not only an
adequate perception, effective processing of information, but also creative reflection
and critical analysis of media messages. In this context, the purpose of media
education as an integral part of modern education is the formation of media
competence, media literacy and media culture of the individual.
The article presents the role of media in education. It is considered as a factor
that forms values, social norms, behavior and the whole picture of the world in a
person’s life. The necessity of media education at all educational levels is
substantiated. The importance of the media literacy of society as a result of media
education and media competence as an important component and indicator of the
latter is emphasized.
An example of teaching one topic in “Biology” with the integration of elements
of medialiteracy is presented. Some topics are also given in different classes that can
be taught based on students' mediacompetence, or in their training to develop
medialiteracy skills and mediacompetence.
Integrating elements of media literacy in the themes of the subject “Biology”,
students develop analytical thinking, ability to critically analyze this material,
biological facts and laws, look at information from different angles, develop skills and
ability to test their veracity, use different sources and so on.
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ԲԱՅ ԽՈՍՔԻ ՄԱՍԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ՖԻԶԻԿԱ ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Բաբոյան Արփինե
Իշխանյան Անժելա
Հանգուցային բառեր՝ գործողություն ցույց տվող բառեր, ճանաչողականտրամաբանական կարողություններ և հմտություններ, կրթակարգի չափորոշիչ,
մտագրոհ, թվարկում-խմբավորում-որակում, տեսական ընդհանրական
գիտելիքներ
Բայ խոսքի մասի ուսուցումը դպրոցում կատարվում է գոյականների
ուսուցմանը զուգահեռ՝ որպես իրականությունը արտացոլող, միմյանց լրացնող
իրողություններ: Տարրական դասարանների առաջին մակարդակում դրանք
տարբերակվում են որպես առարկա և գործողություն ցույց տվող բառեր, որոնց
խոսքային կիրառությունները ներկայացվում են բառակապակցությունների
միջոցով: Լեզվական տարրական գիտելիքների մակարդակում բայի տարբերակման հիմքում դրվում են հատկապես եմ օժանդակ բայի ուղղագրության հիմունքները` դրական և ժխտական խոնարհումների համեմատությամբ: Այնուհետև գործնական եղանակով աշակերտներին են ուսուցանվում բայի դեմքի,
թվի, ժամանակի հասկացությունները: Բայի կիրառությունների մասին վարժությունները հիմնականում կատարվում են խմբային եղանակով.
▪ առարկայական նկարներին համապատասխան գործողություններ թվարկել և կազմել հոմանիշ բայերի շարք,
▪ բնագրում գտնել գործողությունը և այն կատարող առարկան ցույց տվող
բառերը և բացատրել դրանց՝ դեմքով, թվով համաձայնվելու երևույթը,
▪ բնագիրը վերաշարադրել՝ ըստ հնարավորության բայերը գործածելով
ժխտական ձևերով [4, 8]:
Միջին դպրոցի գիտելիքների համակարգում «Բայ» թեմայի գիտական
ուսուցումը կատարվում է 7-րդ դասարանից: Զարգացնելով աշակերտների ճանաչողական-տրամաբանական կարողությունները և հմտությունները՝ հանձնարարվում է, որ հիմնական դպրոցն ավարտողը կարողանա ճիշտ խոնարհել
և խոսքում կիրառել բայերը՝
▪ կողմնորոշվելով, թե տրված կառույցներում բայի որ ժամանակաձևն է
պետք տեղադրել,
▪ տրված ձևերից ստանալ մյուս ձևերը,
▪ բնագրում տարբերակել բայի համանունային ձևերը,
▪ տրված բայերը գործածել տարբեր եղանակների ժամանակաձևերով և
այլն [4, 54]:
Ֆիզիկայի դասավանդման շրջանակներում հանձնարարվում է զարգացնել
ֆիզիկական երևույթները ուսումնասիրելու, համեմատելու և վերլուծելու, ընդ– 441 –
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հանրացումներ կատարելու, պատճառահետևանքային կապերը բացահայտելու կարողությունները [8, 5], որոնք լեզվական իրողություններ են, քանի որ կատարված յուրաքանչյուր ուսումնասիրություն համեմատվում ու վերլուծվում է
լեզվի միջոցով, իսկ երևույթների միջև եղած ընդհանրացումներն ու պատճառահետևանքային կապերն էլ բացահայտվում են բայերի ճիշտ կիրառություններով:
Մեր ուսուցչական գործունեության ընթացքում ժամանակակից կրթակարգի չափորոշիչներում առաջադրվող կարողություններին և հմտություններին
հասնելու համար կիրառում ենք միջառարկայական հիմքերով տարբեր դասեր,
որոնցից սույն աշխատանքում ներկայացնում ենք «Հայոց լեզու և ֆիզիկա» փոխադարձ դասի ընթացքը և արդյունքները:
Գործողություն ցույց տվող արտահայտության և ֆիզիկական երևույթի
հետաքրքիր զուգորդությամբ է Ջանի Ռոդարին սկսում իր հեղինակած ստեղծագործական երևակայության քերականությունը. «Եթե լճակի մեջ քար ենք նետում, ջրի վրա համակենտրոն շրջաններ են առաջանում, որոնք տարբեր հեռավորությունների վրա, տարբեր հերթականությամբ իրենց հետ շուշանն ու
եղեգը, թղթե նավակն ու ձկնորսական կարթի լողակն են շարժում: Իրենց համար գոյություն ունեցող, թմբիրի ու հանգստի մեջ գտնվող առարկաները
կարծես կենդանանում են, ստիպված են արձագանքելու, իրար վրա փոխազդելու: Շարժումը թե՛ լայնքով, թե՛ խորությամբ է ծավալվում: Ներքև իջնելով՝ քարը
ջրիմուռներն է խառնում, ձկներին վախեցնում, հատակին հասնելով՝ տիղմն է
բարձրացնում, վաղուց մոռացած առարկաների է հանդիպում, որոնց մի մասը
բացում է, մյուսներն, ընդհակառակը, ավազի շերտով ծածկում: Մի ակնթարթում բազմաթիվ իրադարձություններ, միկրոիրադարձություններ են տեղի
ունենում: Ժամանակ ու ցանկություն ունենալու դեպքում անգամ դրանք բոլորն
արձանագրելը դժվար կլինի» [7, 12]: Ընթերցելով ներկայացված հատվածը՝
աշակերտներին հանձնարարում ենք մտագրոհի միջոցով
▪ թվարկել կատարված գործողությունները,
▪ տեղեկություններ հավաքել գործողություն ցույց տվող բառերի մասին՝
օգտվելով բացատրական բառարաններից,
▪ գրառել հոմանիշներ և հականիշներ,
▪ իմանալ գործողությունների հետևանքները և պատճառները:
Այսպիսով՝ գիտելիքները դառնում են օղակներ, որոնք, շղթայվելով
միմյանց, դառնում են համակարգ [3, 85]:
Հասկանալով բնության մեջ կատարվող, տեսանելի գործողությունների
էությունը՝ ուսուցման երկրորդ աստիճանում առաջադրում ենք ընթերցել Ջ.
Ռոդարիի հեղինակած հատվածի շարունակությունը. «Այնպես էլ պատահաբար մարդու գլուխը մտած բառը լայնքով ու խորությամբ ալիքներ է տարածում,
հակազդեցությունների շղթա առաջացնում՝ հնչյուններ ու կերպարներ, զուգորդություններ ու հիշողություններ, պատկերացումներ ու երազանքներ մեջտեղ
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բերելով: Այս գործընթացը փորձի ու հիշողության, երևակայության ու ենթագիտակցականի հետ սերտորեն կապված է և նրանով է բարդանում, որ ուղեղը
կրավորական չի մնում, անընդհատ միջամտում է, հսկում, ընդունում կամ
մերժում, ստեղծում կամ քանդում» [7, 13]: Համեմատելով տեսանելի և անտեսանելի գործողության գաղափարները՝ ուսուցման երկրորդ աստիճանում
առաջադրում ենք կատարել գործողություն ցույց տվող բառերի թվարկումխմբավորում-որակում [2, 86-87]: Այսպիսով՝ աշակերտները նախապատրաստվում են նոր նյութի ուսումնասիրությանը՝ հենվելով իրենց ունեցած նախանական գիտելիքների վրա: Փորձը ցույց է տալիս, որ աշակերտներն ավելի
հետաքրքրությամբ են սովորում այն դասերը, որոնք առնչվում են իրենց
իմացածի հետ:
Հենց այս դիտանկյունից շարունակելով «Բայ» թեմայի ուսուցումը՝ աշակերտներին հանձնարարում ենք վերհիշել «Ֆիզիկա» առարկայի ուսուցման
նպատակները, որ շարադրված է «Ֆիզիկան և մյուս բնական գիտությունները»
[5, 18] դասի շրջանակներում: Ֆիզիկան հատկապես կարևորվում է մյուս բնական գիտությունները յուրացնելու համար, իսկ լեզուն կարևորվում է բոլոր գիտությունները սովորելու համար, և պատահական չէ, որ դասագրքի հեղինակները, համադրելով ֆիզիկայի և մաթեմատիկայի բովանդակությունը, գրում են.
«Մաթեմատիկան գիտության, հիմնականում՝ ֆիզիկայի «լեզուն» է: Նրա
օգնությամբ են արտահայտվում ֆիզիկայի սկզբունքները, օրենքները, բանաձևերն ու հավասարանումները» [5, 18]: Այսպիսով՝ փոխաբերության պատկերավորման միջոցով մաթեմատիկան նույնպես անվանվում է «լեզու», որի
միջոցով յուրացվում է ֆիզիկան:
«Լեզու – ֆիզիկա» միջառարկայական կապի բացահայտման ճանապարհին նորից անդրադառնում ենք գործողություն կամ եղելություն ցույց
տվող բառերին՝ դրանց տաբերակման հիմքում դնելով դրանց իմաստի ընկալման և դրանից բխող հարցադրման եղանակները: Այսպես՝ «գործողություն»
հասկացությունը բացատրվում է «առարկայի մի բան անելը» արտահայտությամբ, որը պատասխանում է «ի՞նչ անել» հարցին, իսկ եղելությունը՝ «առարկայի մի բան լինելը, դառնալը» արտահայտություններով, որն էլ պատասխանում է «ի՞նչ լինել» հարցին [1, 79]:
Բացահայտելով «Բայ» թեմայի ուսուցման համար «Ֆիզիկա» առարկայի
զուգադրման առավելությունները՝ աշակերտներին հանձնարարում ենք բնությունը ներկայացնող հատվածներից դուրս գրել շարժում՝ գործողություն և եղելություն ցույց տվող արտահայտությունները և կատարել հասկացությունների
քարտեզագրում: Աշխատանքն սկսելով «Ֆիզիկայի ուսումնասիրման առարկան: Ֆիզիկական երևույթներ» [5, 5] դասից` աշակերտները դուրս են գրում
բնության մեջ մշտապես տեղի ունեցող բազմազան փոփոխությունները. «Խոր
աշնանը սառցակալում են լճակները: Գարնանը հալվում է ձյունը: Ամռանն
անձրև է գալիս: Ձմռանը ձյուն է գալիս: Երբեմն անձրևի ժամանակ որոտում է
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Բայ խոսքի մասի ուսուցման գործընթացը Հայոց լեզու և….
ամպրոպը, փայլատակում է կայծակը: Անձրևից հետո հաճախ շողում է ծիածանը: Շարժվում են Արեգակը, Լուսինը, աստղերը, մարդիկ և կենդանիները:
Աճում են ծառերը, ծաղիկները»: Այսպիսով բացահայտվում են բնության
երևույթների և նրանց վերագրվող գործողությունների հնարավորությունների
սահմանները, որոնք լեզվաբանության մեջ բնութագրվում են «դասանշային
կապակցելիություն» [6, 462] եզրաբանությամբ: Շարունակելով բառերի կապակցելիության մասին դիտարկումները՝ քննվում են առարկաների և գործողությունների միջև եղած հակադիր հարաբերությունները, ինչպես՝ «Արեգակը
ջերմացնում է Երկիրը, սակայն նաև երաշտի պատճառ է դառնում: Անձրևը կենարար խոնավություն է բերում դաշտերին, սակայն առաջացնում է նաև ջրհեղեղներ: Անհաշիվ դժբախտություններ են պատճառում փոթորիկներն ու երկրաշարժերը»:
Բառերի կապակցելիության վերաբերյալ վարժությունների միջոցով հանձնարարում ենք լրացնել բաց թողնված առարկաների կամ գործողությունների
անունները՝ հիմք ունենալով հետևյալ նախադասությունները. «Հենարան կամ
կախոց չունեցող մարմիններն ընկնում են, գետակի ջուրը խոխոջում է,
սառույցը սենյակում հալվում է, մագնիսը ձգում է երկաթե առարկաները»:
Ֆիզիկայի ուսումնասիրության շրջանակներում հատկապես հետաքրքիր են
բառերի փոխանվանական իմաստով կիրառությունները: Այս դեպքում անձնանիշ
գոյականներին կապակցվող գոյականները կապակցվում են գիտական հասկացություններ նշանակող առարկաների հետ: Բառերի կապակցելիության մասին
այս դիտարկումներն ուսուցանում ենք զուգադրության աղյուսակով [2, 82]:

Աղյուսակ 1
Ծանոթ գործողություն
Բացահայտել
Բացատրել
Կանխատեսել

Նոր հասկացություն
Օրենք
Ֆիզիկական տեսություն
Անհայտ երևույթ

Հայտնի կապակցություններ

Նոր կապակցություններ

Աշակերտները բացահայտում են

Օրենքները բացահայտում են

գիտական գաղտնիքները և
բացատրում դրանց էությունը:

բնության տարբեր երևույթների միջև
կապերը, բացատրում դրանց
պատճառները:
Ֆիզիկական տեսությունը ոչ միայն
բացատրում է հայտնի երևույթները,
այլ նաև կանխատեսում է նոր՝ դեռևս
անհայտ երևույթները և դրանց
հետևանքները:

Գիտնականները կանխատեսում են
բնության մեջ կատարվող նորանոր
երևույթներ:
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Բաբոյան Արփինե, Իշխանյան Անժելա
Օրինակներից ելնելով՝ բայիմաստի ուսուցման գործողությանը զուգադրում ենք սեռի քերականական կարգի ուսուցմումը: Ուսումնասիրելով ֆիզիկական գիտաբառերին ուղեկցող բայերի սեռի քերականական կարգի արտահայտությունները՝ պարզ է դառնում, որ այստեղ հաճախակի է կրավորական և ներգործական կառույցների կիրառությունը, օրինակ՝ «Դիտումներով և
փորձերով ոչ թե ավարտվում, այլ սկսվում է ֆիզիկական երևույթի ուսումնասիրությունը: Դիտումների ու փորձերի ընթացքում հավաքված տվյալները
պետք է բացատրել արդեն ձեռք բերած գիտելիքների օգնությամբ: Ուսումնասիրվող երևույթը բացատրելու համար նախ արվում է որոշակի ենթադրություն,
կամ ինչպես ընդունված է ասել, առաջադրվում է վարկած: Այնուհետև վարկածի օգնությամբ տվյալ երևույթի բացատրության ճշտությունն ստուգելու նպատակով կատարվում են նոր փորձեր» [5, 12]: Տրված նախադասություններում
առանձնացնելով կրավորական և ներգործական կառույցները՝ հանձնարարում
ենք աշակերտներին կատարել սեռային փոխակերպումներ՝ հատկապես
ուշադրություն դարձնելով ենթակայի իմաստային արտահայտություններին,
ինչպես՝ եթե «ավարտվել, սկսվել, հավաքվել, ուսումնասիրվել, առաջադրվել,
կատարվել» կրավորական սեռի բայերին կապակցող գործողություն կատարող
առարկան ենթադրվում է իրանիշ գոյական, ապա փոխակերպման ժամանակ
արդեն ենթադրվում է անձնանիշ գոյական:
«Բայ» թեմայի ուսուցման շրջանակներում շարունակում ենք գործողություն ցույց տվող բառերի որոնումները՝ հանգելով վարժությունների և լաբորատոր դասերի հանձնարարությունների բովանդակությանը, որն արտահայտվում է բայերի միջոցով: Այսպես՝ թե՛ հայոց լեզվի և թե՛ ֆիզիկայի դասերին ներկայացվում են ճանաչողական եզրաբանությանը բնորոշ գործողություններ:
Ֆիզիկայի դասընթացի գործնական պարապմունքների ժամանակ կատարվում են լաբորատոր աշխատանքներ, որոնք ներկայացվում են համապատասխան վերնագրվ, օրինակ՝ «Հեղուկի ծավալի չափումը չափանոթի միջոցով»: Աշխատանքն սկսելիս կարևորվում է նպատակի շարադրումը, որը ներկայացվում
է անորոշ դերբայով կազմված բայական միակազմ նախադասությամբ, ինչպես՝
«Սովորե՛լ չափանոթի միջոցով հեղուկի ծավալը և անոթների տարողությունը
չափելը»: Այնուհետև ներկայացվում են անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր, որոնց
միջոցով էլ պետք է ընթանա աշխատանքը, վերջինս կազմվում է հաջորդական
քայլերից, որոնք շարադրված են հրամայական եղանակի հոգնակի թվով,
ինչպես՝ «Դիտե՛ք չափանոթը, ուշադրությո՛ւն դարձրեք դրա բաժանումներին և
սանդղակի թվերին» [5, 17] և այլն:
Հայոց լեզվի գործնական պարապմունքների ժամանակ կատարվում են քերականական վարժություններ: Այստեղ, ի տարբերություն «Ֆիզիկա» դասագրքի վարժությունների, հանձնարարությունները շարադրված են հրամայական եղանակի եզակի թվով արտահայտված բայաձևերով, ինչպես՝ «Արտագրի՛ր, հարցերի օգնությամբ գտի՛ր բայերը և ընդգծի՛ր» [1, 80]: «Հայոց լեզվի»
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Բայ խոսքի մասի ուսուցման գործընթացը Հայոց լեզու և….
դասագրքում առաջադրանքները և վարժությունները ներկայացվում են առանց
նպատակի ձևակերպման, որը կարևորվում է ժամանակակից աշակերտակենտորն ուսուցման գործընթացում:
Բայ խոսքի մասի վերաբերյալ կատարված դիտարկումները ընդհանրացնում ենք «մեխանիկական շարժում» արտահայտող հասկացության վերլուծությամբ՝ առաջարկելով հայոց լեզվի դասերին իմաստաբանորեն վերլուծել
հետևյալ նախադասությունները. Ինչպե՞ս են փողոցում շարժվում ավտոմեքե-

նաները և մարդիկ: Ինչպե՞ս են սավառնում օդում ինքնաթիռները և ճախրում
թռչունները: Ինչպե՞ս են հոսում գետերն ու առվակները: Ինչպե՞ս են
տատանվում ծառի ճյուղերը: Վերլուծության արդյունքում պարզ է դառնում, որ
գործողության կատարման համար անհրաժեշտ են առարկաներ՝ գործողություն կատարողներ, ինչպես նաև տարբեր հանգամանքներ՝ ձև, տեղ և այլն:
Այսպիսով՝ գործողությունը բացատրվում է որպես շարժում, որը հատուկ է ոչ
միայն տեսանելի մարմիններին, այլ նաև երկրային մարմիններին, ինչպես՝

Շարժվում են ինչպես երկրագնդի, այնպես էլ տիեզերքի մարմինները,
մոլորակները պտտվում են Արեգակի շուրջը, շարժվում են աստղերն ու
գալակտիկաները: Ֆիզիկայի դասին աշակերտներին բացատրվում է, որ
շարժման վերաբերյալ մեր առօրյա պատկերացումներն ամբողջական չեն և
հաճախ խաբուսիկ են, քանի որ եթե երկրագունդը պտտվում է Արեգակի շուրջ,
հետևաբար նրա վրա գոյություն ունեցող բոլոր մարմինները, նույնպես
պտտվում են: Թռչող ինքնաթիռում նստած ուղևորը շարժվում է, քանի որ նա,
շարժվելով երկրագնդի նկատմամբ, դադարի վիճակում է ինքնաթիռի նկատմամբ և այլն: Առարկայի շարժումը սերտորեն առնչվում է գործողության կատարման տեղի և ժամանակի հետ. «Շարժման ժամանակ մարմինը փոխում է
իր դիրքը շրջապատի մարմինների նկատմամբ» [5, 22]: Ընդ որում ժամանակի
իմաստը թաքնված է բայաձևերի վերջավորությունների մեջ, իսկ տեղի իմաստը
արտահայտվում է տեղանիշ բառերով, որոնք ֆիզիկայում կոչվում են հաշվարկման մարմիններ:
Ուսումնական ծրագրերի ինտեգրման մասին կատարված վերլուծությունները հավաստում են, որ միջառարկայական հարաբերություններով ստեղծված
դասերը օգնում են միջին դպրոցում առավել բարձր մակարդակով դասեր պարապելուն՝ շնորհիվ նոր, տարաբնույթ և հետաքրքրաշարժ տեղեկատվություն
ու կենսափորձ տալու եղանակի [3, 71]:
Տեսական ընդհանրական գիտելիքների յուրացման արդյունքում հայոց
լեզվի ժամերին կարևորում ենք միջգիտակարգային ուսուցման մեթոդաբանությունը՝ առաջարկելով հայոց լեզվի դասերին նույնպես կատարել լաբորատոր
աշխատանքներ՝ ստեղծելով տարբեր խոսքային միջավայրեր՝ քննել կենդանի
խոսքի առանձնահատկությունները, կատարել գրավոր խոսքի տարբեր համեմատական վերլուծություններ և այլն:
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ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ ГЛАГОЛУ
КАК ЧАСТИ РЕЧИ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ КОНТЕКСТЕ
АРМЯНСКИЙ ЯЗЫК И ФИЗИКА

Бабоян Арпине
Ишханян Анжела
Ключевые слова: глаголы движения, когнитивно-логические способности
и умения, образовательный стандарт, мозговой штурм, перечислениегруппировка-квалификация, общие теоретические знания
Обучение глаголу как части речи осуществляется в школе параллельно
с изучением имен существительных, так как они не только отражают объективные реалии, но и дополняют друг друга фактами действительности. В системе
знаний средней школы научное обучение дисциплинам «Армянский язык» и
«Физика» начинается с 7 класса.
В рамках преподавания физики рекомендуется развивать умения в области
исследования, сопоставления и анализа физических явлений с позиции
обобщения и раскрытия причинно-следственных связей, которые являются в том
числе и языковыми фактами, т.к. любое исследование сопоставляется и
анализируется посредством языка, а обобщения и причинно-следственные связи
между явлениями раскрываются с помощью употребления соответствующих
глаголов.
Для реализации компетенций, заложенных в критериях образовательной
системы, мы предлагаем включить в процесс преподавательской деятельности
разные виды занятий с опорой на междисциплинарные связи, среди которых в
данной статье мы представляем процесс и результаты совместного урока
«Армянский язык и физика».
В результате овладения общими теоретическими знаниями на занятиях по
армянскому языку большое значение придаем методологии междисциплинарного обучения и рекомендуем во время занятий по армянскому языку также
использовать лабораторные виды работ, создавая разные языковые ситуации:
исследовать особенности живой речи, провести сопоставительный анализ
письменной речи и др.
Анализ, посвященный интеграции учебных программ подтверждает, что
уроки, структурированные на основе междисциплинарных связей, способствуют
проведению в средних школах занятий на более высоком уровне, благодаря
разнообразной и увлекательной форме подачи информации и эмпирического
опыта.
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THE PROCESS OF TEACHING THE VERB AS A PART
OF SPEECH IN THE INTERDISCIPLINARY CONTEXT
OF THE ARMENIAN LANGUAGE AND PHYSICS

Baboyan Arpine
Ishkhanyan Anzhela
Key words: action words, cognitive-logical abilities and skills, curriculum
criterion, brainstorming, listening-grouping-labeling general theoretical knowledge
At schools teaching of the verb is conducted by the parallel teaching of the nouns
as reality reflecting, mutual accompanying facts.
In the secondary schools the academic teaching of the subjects “The Armenian
Language and Physics” begins from the 7th grade.
Within the framework of teaching Physics it is required to develop the abilities
to study, compare and analyze physical phenomena, make generalizations, identify
cause and effect relations, which are said to be linguistic ones, as any realized study is
compared and analyzed through the Language; and the generalization and causeeffect relations between the phenomena are identified through the proper use of the
verbs.
During our teaching process to achieve modern education criteria we need to use
a variety of interdisciplinary-based lessons, the vivid example of which is presented in
the lesson of the Armenian Language and Physics.
The realized analysis on the integration of the curriculum state that
interdisciplinary-based lessons help to conduct lessons at the secondary schools on a
higher level due to the methods of sharing new, various and interesting information
and experience.

– 449 –

Մանկավարժի ակմեաբանական զարգացման ալգորիթմը

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԻ ԱԿՄԵԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄԸ
Բաղդասարյան Լիլիթ
Հանգուցային բառեր` նորարար-մանկավարժ, ստեղծագործականություն,
կատարելագործում, մանկավարժական ակմեաբանություն, ակմեագրամ,
քայլերի հաջորդականություն
Նորարարական մանկավարժության կենտրոնում նորարար-մանկավարժն
է, ով կարող է հանդես գալ որպես ժամանակակից մանկավարժական տեխնոլոգիաների, ռեսուրսների հեղինակ, մշակող և ուսումնասիրող: Նորարար մանկավարժն այն մարդն է, որ ձգտում է իր ստեղծագործ ներուժի առավելագույն
բացահայտմանը, կրթական համակարգի կատարելագործմանըֈ
Մանկավարժի նորարարական գործունեությունն անիմաստ է առանց մանկավարժական վարպետության անհրաժեշտ աստիճանի, քանի որ հակառակ
դեպքում շատ նախաձեռնություններ կդատապարտվեն ձախողման:
Մանկավարժական վարպետության անհրաժեշտ աստիճանին հասնելու
համար կարևոր է մանկավարժի ակմեաբանական զարգացման ուղիների
որոնումն ու իրականացումը:
Այս կապակցությամբ հարկ է նշել, որ ակմեաբանությունը գիտություն է
կատարելագործման մասին (հունարեն «akme»` գագաթնակետ, «logos»` գիտություն), այն ուսումնասիրում է անձի հոգեբանական զարգացման օրինաչափությունները և մեխանիզմները` ապահովելով անհատական զարգացման բարձր
մակարդակին հասնելու հնարավորություններով [4; 5]: Ակմեաբանության
կենտրոնում 30-50 տարեկան անձն է, ով կարող է հասնել անհատական զարգացման բարձր մակարդակին [2; 62]: «Ակմեն» անձի կարգավիճակի բնութագիրն է. ինչի է հասել մարդը, ինչ է իրենից ներկայացնում որպես անձ, մասնագետ, ամուսին, ծնող, քաղաքացի և այլն[3; 78]: Ակմեաբանությունը՝ որպես գիտություն՝ ոչ միայն բացահայտում է «ակմեին» հասնելու մեխանիզմները, այլ
նաև երիտասարդ մարդու համար մշակում է մոդելներ, որոնք հնարավորություն են ընձեռում հասուն տարիքում հասնելու «ակմեին» [1; 86]: «Ակմեին»
հասնելու համար անհրաժեշտ է դինամիզմ, ինքնազարգացում, ինքնադաստիարակում, ստեղծագործական գործունեություն:
Ակմեաբանության ուղղություններից է մանկավարժական ակմեաբանությունը, որը գիտություն է մանկավարժի մասնագիտացվածության աստիճանների, նվաճումների և կոմպետենտության հասնելու ուղիների մասին [6;12]:
Մանկավարժական ակմեաբանության, ինչպես և ընդհանուր ակմեաբանության համար կարևոր դեր են ունեցել Ն.Ա. Ռիբնիկովը, որ առաջարկել է
«ակմեաբանություն» եզրը՝ որպես հասուն մարդու զարգացման մասին գիտու– 450 –
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թյուն (1928թ.), Բ. Գ. Անանևը, որ որոշակիացրեց ակմեաբանության տեղը մարդու մասին գիտությունների համակարգում (20-րդ դարի սկիզբ), Ա. Ա. Դերկաչը
և Ա. Ա. Բոդալևը, որ ՌԴ Կրթության ակադեմիայում ստեղծեցին մասնագիտական գործունեության ակմեաբանության և հոգեբանության առաջին ամբիոնը
(20-րդ դարի 90-ական թվականներ), Ն. Վ. Կուզմինան, Ա. Ա. Դերկաչը, Ա. Մ. Զիմիչևը, որոնց նախաձեռնությամբ Սանկտ Պետերբուրգում ստեղծվեց «Ակմեաբանական գիտությունների ակադեմիա» գիտահանրային կազմակերպությունը
(1992թ.), Մ. Ս. Տարտակովսկին, որ հեղինակն է «Ակմեաբանություն» գրքի և
գիտական դպրոցի այլ ներկայացուցիչներ: 20-րդ դարի 90-ական թվականներից
ակմեաբանությունը բուհերի ուշադրության կենտրոնում էր [8]:
Ուշագրավ է այն փաստը, որ մանկավարժական ակմեաբանության բովանդակությունը հիմնականում որոշվում է տվյալ բնագավառում աշխատանքի
նկատմամբ ակմեաբանական մոտեցման առանձնահատկություններով: Հենց
այս փաստի գոյությամբ էլ պայմանավորված՝ մանկավարժական ակմեաբանության մեջ առաջնային պլանում են մանկավարժի մասնագիտացվածության
տարբեր կողմերը և մակարդակները, ինչպես նաև մանկավարժի անձի մասնագիտական հասունությանը տանող պայմանները և օրինաչափությունները:
Միևնույն ժամանակ կարևորվում են.
1. անհատական կամ կոլեկտիվ գործունեությամբ մանկավարժական
խնդիրների լուծման գագաթնակետին հասնելու օրինաչափությունները
և մեխանիզմները [6; 36],
2. ակմեաբան-ուսուցչի աստիճանական կայացման գործընթացների
ուսումնասիրումը [5; 134],
3. մանկավարժական գործունեության մեջ մասնագիտական ձեռքբերումների շարժառիթները [7; 86],
4. մանկավարժական բնագավառում մասնագիտացմանը հասնելու ուղիները և եղանակները [4; 83]:
Մանկավարժական ակմեաբանությունն առանձնացնում է մանկավարժի
գործունեության և անձի հասունության մակարդակները կամ աստիճանները,
այն են.
1. մասնագիտությանը տիրապետելը,
2. մանկավարժական հմտությունները,
3. մասնագիտության մեջ մանկավարժի ինքնաարդիականացման կարողությունը,
4. մանկավարժական ստեղծագործականությունը [5; 107]:
Որոշակի տրամաբանական կապերով կարելի է ներկայացնել մանկավարժի մասնագիտացվածության բարձր աստիճանների գրաֆիկական պատկերը.
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Հարկ է նշել, որ մանկավարժ-ակմեաբանին ներկայացվում են առաջնահերթ կարևորություն ունեցող որոշակի պահանջներ.
▪ տվյալ պահին մասնագիտացվածության աստիճանի ճիշտ գնահատումը,
▪ հետագա մասնագիտական աճի նկատմամբ հետաքրքրության խթանումը,
▪ մասնագիտական զարգացմանը խոչընդոտող գործոնների հայտնաբերումը և վերացումը,
▪ ակմեաբանական անհրաժեշտ գործիքակազմի մշակումը:
Բոլոր փաստերը հաստատում են այն կարծիքը, որ մանկավարժական
ակմեաբանությունը հնարավորություն է ընձեռում մանկավարժին հասնելու
այնպիսի մասնագիտական բարձունքների, որոնք ապահովում են գործունեության բարձր արդյունավետություն, ինչպես նաև սովորողների բարձր պատրաստվածություն և զարգացում:
Այսպիսով՝ մանկավարժական ակմեաբանությունը որոշում է և′ մասնագիտական աճի հետագիծը, և′ մասնագիտացվածության այս կամ այն աստիճանին ուղղված ուղին, և′ մանկավարժի անձի մասնագիտական ձևախեղումների
կանխարգելման, հաղթահարման ուղիները:
Փոխշաղկապակցված հարաբերությամբ անհրաժեշտ է քննության առնել
նաև մանկավարժի ակմեագրամը: Այն փաստաթուղթ է, որում արտացոլվում է
տվյալ մանկավարժի՝ մասնագիտացվածության ավելի բարձր մակարդակների
անցման ուղին, այսինքն` մասնագիտացվածության մի մակարդակից մյուսին
անցնելու հետագիծը [6; 185]: Ակմեագրամը` մասնագիտացվածության բարձրագույն մակարդակներին հասնելու դժվարին ճանապարհին մանկավարժի
համար հանդիսանում է գործիք, ինչպես նաև, այդ ճանապարհը կառավարելու
մի յուրօրինակ միջոց:
Ակմեագրամը նպատակահարմար է համեմատել մանկավարժի պրոֆեսիոգրամի հետ: Պրոֆեսիոգրամն արտացոլում է մասնագետի անձի, մասնագիտության նկատմամբ հասարակական պահանջների ամբողջությունը:
Ակմեագրամը ներկայացնում է մասնագիտացվածության հաջողություններին
հասնելու ամենակարճ և արդյունավետ ճանապարհը: Ուստի` ակմեագրամը
կարող է ներառել մանկավարժի մասնագիտական կատարելագործման կա– 452 –
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ռույցը, մասնագիտացվածության նոր աստիճանների հասնելու եղանակները և
հնարքները, ինչպես նաև այդ աստիճաններին հասնելու օպտիմալ ժամանակահատվածները: Մանկավարժի ակմեագրամը մասնագիտական գործունեության կատարելագործման, մանկավարժական վարպետության բարձրացման,
ստեղծագործ ներուժի բացահայտման ուղեցույց է: Ի դեպ, տարբեր մանկավարժների ակմեագրամներն իրարից կարող են տարբերվել ոչ միայն նպատակներով, այլև այդ նպատակներին հասնելու եղանակներով և հնարքներով:
Մանկավարժի ակմեագրամը կառուցելիս կարևոր է հաշվի առնել, որ մասնագիտական նոր աստիճանների հասնելու ուղին որոշելուց առաջ նախ պետք
է կարևորել մանկավարժի անձի այն հատկանիշները, որոնք անհրաժեշտ են և
համապատասխանում են տվյալ մակարդակին:
Վերոնշյալը կարելի է մեկնաբանել հետևյալ օրինակներով՝ վարպետի մակարդակը կամ աստիճանը մանկավարժից պահանջում է պրակտիկ մանկավարժական մտածողություն, օբյեկտիվություն, արդարամտություն, արագ
կողմնորոշվելու կարողություն, ինչպես նաև մանկավարժական ինտուիցիա:
Նորարարի մակարդակը մանկավարժից պահանջում է ճկուն մանկավարժական մտածողություն, կարծրատիպերը կոտրելու, սահմաններն անցնելու
պատրաստակամություն, ակտիվություն, մտքերի ազատություն, խնդիրները
լուծելու ժամանակակից դիրքորոշում և այլն:
Վերն ասվածից պարզ է դառնում, որ մանկավարժական ակմեաբանությունը հնարավորություն է տալիս մանկավարժին ամբողջովին ըմբռնելու մասնագիտացվածության տարբեր մակարդակների էությունը, դրանցից ընտրելու իր
հնարավորություններին և կարողություններին համապատասխան մի քանիսը,
ինչպես նաև կառուցելու մասնագիտական զարգացման սեփական ակմեագրամը: Ակմեագրամը մանկավարժին հնարավորություն է ընձեռում ընտրելու
ժամանակակից աշխատաշուկայում առավել մեծ պահանջարկ ունեցող մասնագիտացվածության աստիճաններից մեկը և մշակել այդ աստիճանին հասնելու ամենակարճ ու արդյունավետ ճանապարհը: Այդ ճանապարհը կարելի է
անցնել ալգորիթմի միջոցով:
Ալգորիթմը որոշակի գործողությունների հաջորդականություն է, այլ կերպ
քայլերի կարգավորված հաջորդականություն, որը հանգեցնում է սպասված
արդյունքին: Ալգորիթմի յուրաքանչյուր քայլ իրագործելի է, հասկանալի կատարողի կողմից: Ալգորիթմները լինում են գծային, ճյուղավորված և ցիկլայինֈ
Հաշվի առնելով վերոնշյալները՝ ներկայացնենք մանկավարժի՝ նորարարի
աստիճանի ակմեաբանական զարգացման գծային ալգորիթմի բլոկ-սխեման.
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Բլոկ-սխեման կազմված է 9 բլոկներից: Բլոկ 2-րդից սկսում ենք գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ են ակմեաբանական պահանջվող՝ նորարարի
աստիճանին հասնելու համար: Մանկավարժն ակադեմիապես աշխատելով`
թարմացնում, ավելացնում, փոփոխում է ունեցած գիտելիքներն ու կարողությունները` քաջատեղյակ լինելով գիտության նվաճումներին, մշտապես տեղեկատվություն է ստանում ինտերնետային կայքերից և այլ աղբյուրներից, քննադատորեն վերաբերվում նոր գիտական տեղեկատվությանը: Դրսևորելով ստեղծագործականություն` առաջարկում է յուրօրինակ մտահղացումներ, վերլուծում և իրականացնումֈ Հենվելով մանկավարժական ինտուիցիայի վրա` ընտ– 454 –
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րում է, ընկալում, ըմռնում, վերամշակում թարմ մտահղացումները, ապա՝
դրանք վերակառուցում և արտահայտում: Մշտապես վերահսկում է, յուրաքանչյուր քայլն արդյունավետ, արդարացի վերլուծում, գնահատում իր սեփական աշխատանքը` որոնելով նոր ուղիներ: Սեփական աշխատանքում
փորձագետ է, կատարում է հետազոտական աշխատանքներ: Մանկավարժը
գտնում է նորը մանկավարժական երևույթների մեջ, բացահայտում դրանցում
թաքնված կապերն ու օրինաչափությունները: Դիտում է երևույթները, վերլուծում, ընդհանրացնում, գլխավորն առանձնացնում երկրորդականից: Առաջադրում է նորը, փորձում է, ստուգում և այն հիմնավորելով հաստատում: 8-րդ
բլոկում հասնում ենք պահանջված աստիճանին:
Այսպիսով` ներկայացված մանկավարժի ակմեաբանական զարգացման 9
բլոկներից բաղկացած գծային ալգորիթմը կնպաստի հասնելու մանկավարժի
մասնագիտացվածության ցանկալի՝ նորարարի աստիճանին: Բլոկներում շեշտադրվում են ինքնուսուցման, ինքնազարգացման, ինքնարտահայտման, ինքնադրսևորման, մանկավարժական ինտուիցիայի զարգացման, ստեղծագործականության, կառուցողականության, ինքնավերահսկման, ինքնագնահատման,
ինքնակառավարման կարևորությունը նորարար-մանկավարժի ակմեաբանական զարգացումն ապահովելու գործում:
Մանկավարժական ակմեաբանությունն օգնում է մանկավարժին իմաստավորելու և գնահատելու մասնագիտացվածության աստիճանները, մակարդակները, ակմեագրամն օգնում է ընտրելու դրանցից մի քանիսը, որոնք համապատասխանում են իր հնարավորություններին, ներուժին, որոշում է դրանց
հասնելու ուղիները, իսկ ալգորիթմի միջոցով հասնում է մասնագիտական
հասունության, ցանկալի ձեռքբերումների, նշանակալի հաջողություններիֈ
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АЛГОРИТМ АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА

Багдасарян Лилит
Резюме

Ключевые слова: педагог-инноватор, креативность, совершенствование,
педагогическая акмеология, акмеограмма, последовательность шагов
В статье речь идет о формировании необходимого уровня педагогического
мастерства у педагогов-инноваторов, в котором важная роль отводится реализации и поиску путей акмеологического развития. Акмеология представляется как
наука о совершенстве, которая выявляет механизмы достижения «акмэ», разрабатывает модели для молодого поколения, которые дают возможность достичь
апогея «акмэ» в зрелом возрасте.
Акмеограмма – это документ, в котором указывается маршрутизация более
высоких уровней профессионализма. Акмеограмма педагога – это ориентир для
совершенствования профессиональной деятельности, повышения педагогического мастерства, выявления креативного потенциала. Акмеограмма позволяет
педагогу выбрать одну из ступеней профессионализации, имеющую наивысший
спрос в современном рынке, и выработать самый короткий и эффективный путь
для достижения этой ступени. Этот маршрут можно представить в виде алгоритма, упорядоченная последовательность шагов которого приведет к ожидаемому результату.
В статье предлагается линейный алгоритм акмеологического развития педагога, состоящий из девяти блоков, который содействует достижению желаемого
уровня профессионализации. В блоках акцентируется внимание на важность
самообучения, саморазвития, самовыражения, самопроявления, развития педагогической интуиции, креативности, самоконтроля, самооценки, самоуправления в
реализации акмеологического развития педагога.
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THE ALGORITHM OF A PEDAGOGUE'S ACMEOLOGICAL DEVELOPMENT

Baghdasaryan Lilit
Summary

Key words: pedagogue-innovator, creativity, perfection, pedagogical acmeology,
acmeogramm, a succession of steps
The present article presents the formation of the necessary level of pedagogueinnovator’s pedagogical skills, in which the search and implementation of the ways of
acmeological development are emphasized. Acmeology is presented as a science about
perfection that reveals the mechanisms for achieving the acme and develops models
for a youngster, which give an opportunity to achieve the acme, i.e. the top level of
personality development at a mature age.
The acmeogramm of a pedagogue is studied in the article. The acmeogramm is a
document, in which the way of transition to higher levels of professionalism is
indicated. The pedagogue’s acmeogramm is a guide to perfection of professional
activity, enhancement of pedagogical skills and disclosure of creative potential. The
acmeogramm allows the pedagogue to choose one of the levels of professionalism
which is more in demand and to develop the shortest and the effective way to achieve
that level. That way can be represented in the form of an algorithm that is a
succession of steps and leads to the expected result.
A linear search algorithm consisting of nine blocks of a pedagogue’s acmeological
development is introduced in the article that contributes to achieving the desired
level of professionalism. The importance of self-education, self-improvement, selfexpression, self-fulfillment, improvement of pedagogical intuition, creativity, selfcontrol, self-esteem and self-management is highlighted in the blocks for providing
the acmeological development of a pedagogue.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ ШКОЛЬНИКОВ
КАК УСЛОВИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ
Геворкян Паргев
Геворкян Армине
Ключевые слова: здоровье, перегрузка, обучение, работоспособность,
учебный план, расписание
В последнее время наблюдается негативная тенденция: в процессе обучения
в школе у многих учащихся наблюдается ухудшение здоровья. Так например, в
РА в I классах проблемы со здоровьем имеют 30% детей, а в VI – уже 70% [1, с. 4].
Это, на наш взгляд, следствие здоровьезатратного обучения, когда интересы
обучения и здоровья вместо гармонизации входят в противоречие. К сожалению,
в наших школах проблема здоровьесбережения и здоровьеформирующей
деятельности так и остается нерешенной. Наши изыскания в этой области
показывают, что не только медицинские работники, но и многие руководители
учебных заведений часто и не знают сути этих понятий.
Концептуальные положения теории здоровья как целостного явления
изложены в докладе ВОЗ Генассамблее ООН в 1987г. [2].
Они таковы:
- здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального
благополучия человека, а не только отсутствие у него болезней и
физических дефектов;
- только после 24 лет можно говорить о наличии у индивидума целостной
сформировашейся системы, включающей в себя физическое, душевное и
социальное здоровье;
- наиболее существенные изменения в здоровье происходят при переходе
во взрослое состояние. Таким возрастом является период от 10 до 24 лет, в
котором могут быть выделены при необходимости три фазы
продолжительностью в пять лет каждая (10-14 лет, 15-19 лет и 20-24
года).
Проблема формирования, сохранения и укрепления здоровья школьников в
процессе учебной деятельности по существу заключается в том, как переструктурировать всю образовательную деятельность школы, чтобы достичь соответствия
медицинским нормам («здоровье в узком смысле»), с одной стороны, и
общественной востребованности («здоровье в широком смысле»), с другой.
Здоровьеформирующая деятельность в процессе образования должна вестись по трем взаимосвязанным направлениям: педагогическому, физиологовалеологическому и психологическому.

– 458 –

Գևորգյան Պարգև, Գևորգյան Արմինե
Остановимся на первых двух направлениях. Педагогическое направление
включает в себя разумную, с учетом существующих реалий валеологизацию
школьной культуры, и в частности, определение оптимальных нагрузок в работе
педагогов и учащихся.
Медицинское (физиолого-валеологическое) направление должно обеспечивать гигиенические условия образовательного процесса и просветительскую
работу среди учащихся и их родителей, а так же педагогов [4, с. 41-42].
Известно, что любая деятельность сопряжена с физическими, психологическими и интеллектуальными нагрузками, и различные виды деятельности поразному сказываются на этих сферах.
Учение как вид труда требует от школьников особых усилий. «Умственный
труд едва ли не самый тяжелый труд для человека» – писал великий русский
педагог К. Д. Ушинский [5, с. 241].
Чтобы учение было результативным и не навредило бы здоровью детей,
должны быть созданы необходимые санитарно-гигиенические условия.
Нормативы изложены в приказе министра здравоохранения РА [7].
Изучение исполнения приказа министра показало, что предъявленные требования фактически не исполняются. Так:
- о приказе не знают медицинские работники (медсестры), а не врачи, что
вызывает, мягко говоря, удивление;
- классные помещения фактически не проветриваются, тогда как многие из
них перегружены;
- размер парт в основном не соответствует возрасту учащихся;
- вес ученических сумок не контролируется, а наши замеры показывают,
что нормы сплошь и рядом нарушаются.
- не сохраняются и другие санитарные нормы (расстояние между рядами
парт, от стены до парт, освещение и др.), что естественно приводит к различным
отклонениям здоровья, в том числе и очень распространенному нарушению –
сколиозу.
Проблема сколиоза очень остра и актуальна. В Российской Федерации
серьезно занимаются проблемой детей со сколиотической болезнью, т.к. она очень
распрострАнена. Так, например, в Санкт-Петербурге нарушения осанки, начальные патологии опорно-двигательного аппарата имеются у 80% детей [6, с. 43].
Встает проблема переподготовки медицинских работников школы, чем и
должны заняться руководители системы здравоохранения.
Несоответствие санитарно-гигиеническим нормам отрицательно сказывается на работоспособности учащихся, ухудшает показатели их здоровья.
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Используя методику дозирования работы во времени с помощью буквенных
таблиц (В. Я. Анфимова) мы изучили работоспособность 100 учеников подросткового и юношеского возраста.
Результаты исследования показали, что параметры умственной работоспособности меняются в течении учебного дня, недели, полугодия. И в большинстве случаев эти изменения не в пределах физиологических норм. Отметим два
факта:
- к концу учебной недели у учащихся 9-ых классов наблюдаются вторая
степень утомления, которая характеризуется уменьшением всех параметров работоспособности, причем более всего снизился показатель точности выполнения (с 78% до 26%)
- а у учащихся 12-ых классов наблюдалось, казалось бы, отсутствие утомления, поскольку показатели работоспособности достаточно высоки по
сравнению с началом недели.
В данном случае можно утверждать, что кратковременное повышение работоспособности, несмотря на наличие утомления, происходит за счет привлечения «неприкосновенных» резервов организма. Однако такой режим работы
является экстремальным для организма и ведет, как правило, к переутомлению и
хроническим заболеваниям.
На работоспособность школьников негативно влияет и снижение двигателной активности. Если раньше уроки физической культуры ждали, встречали на
«ура», то сейчас отношения можно охарактеризовать, если не как отрицательное,
то как равнодушно-нейтральное точно (ведь надо оторваться от гаджета, персонального компьютера и т.п.).
Мало того, что учащиеся перегружены учебными занятиями, так и расписание уроков составлено нерационально, потому что не учитываются многие важные показатели, что выявлено в результате бесед с завучами.
Приказом министра здравоохранения РА установлена следующая максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах [7].
Классы
1
2-4
5
6
7
8-9
10-12

При 6-дневной
неделе не более
22
25
31
32
34
35
36
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20
22
28
29
31
32
33
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А по плану общеобразовательной школы [8, с. 9] установлена следующая
нагрузка: в I классе – 20ч, во II – 24, в III – 26, в IV – 28, в V – 29, в VI – 31, в VII –
34, в VIII-IX – 35, в X-XII – 34.
Почему нагрузка шестидневной учебной недели втиснута в пятидневку?
Почему вопрос режима работы школы отдан на откуп школе, где учителя больше
обеспокоены собственным интересом, чем здоровьем школьников? Думаем, что
данная проблема должна найти разрешение на высшем, государственном уровне,
т. к. это вопрос национальной безопасности.
Школьники перегружены домашними заданиями, что ведет к переутомлению, к возникновению некоторых болезней.
У нас несовершенные учебники, как в содержательном, так и в санитарногигиеническом плане.
В практике школы по прежнему используются традиционные формы и
методы обучения. Интерактивность в обучении применяется, но пока не на
должном уровне. Игровые технологии пока не находят должного применения, а
ведь игра – мощный стимул в учебно-воспитательном процессе, которая пробуждает интересс к победе, стремление быть собранным, находчивым и т. д.
Одним из перспективных направлений развития образования сегодня
является ролевое взаимодействие учащихся в учебном познании. Преимущество
ролевого взаимодействия в том, что в отличие от диалога, где используются
только возможности слова, в диалогах ролей невербальные средства помогают
ученикам в самопрезентации и самовыражении. Исходя из материалов педагогической практики студентов можем констатировать, что в практике школы
ролевое взаимодействие фактически не применяется. И еще: в организации
процесса обучения по-прежнему превалирует урок, и, что еще хуже, в основном
это комбинированный урок, который приемлем в основном в начальных классах.
Негативно на здоровье школьников влияет и современная система оценивания: ученики часто устают, нервничают, имеют головные боли и т.д. Это может
быть и следствием нарушения педагогических принципов и требований к
оцениванию. Проблема оценивания актуальна и требует всестороннего изучения
и инновационного решения.
Организация здоровьеформирующего обучения предполагает упорядочение
нагрузки учителя. В советский период ставка учителя составляла 18 часов, что по
мнению некоторых исследователей, в часности, Раченкко И. П., руководителя
лаборатории научной организации педагогического труда, должна быть
пересмотрена в сторону уменьшения. К сожалению это не было сделано. Но,
если сегодня в РФ ставка по прежнему составляет 18 часов, в Республике
Армения она возросла до 22-х часов. Исходя из того, что подготовка к одному
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уроку (45 мин.) требует намного больше времени, то перегруз педагогов тоже
очевиден.
Сегодня система школьного образования носит явно выраженный здоровьезатратный характер.
Переход к здоровьеформирующему, здоровьесберегающему обучению
требует устранения всех вышеозначенных проблем.
В условиях демографического кризиса и интенсивного снижения уровня
здоровья населения актуализируется проблема создания комплексного теоретического и практического человекознания, что подводит к интеграции такие
важные науки как медицина и педагогика.
Должный вклад в интеграцию медицинского и педагогического образования
внесли А. Адлер, А. Дистервег, И. Г. Песталоцци, К. Роджерс и др. Но особую
роль отводим известным педагогам Дж. Локку и М. Монтессори, которые имели
медицинское образование. Сейчас на повестке задача профессиональной подготовки специалиста имеющего интегрированное образование (условно: медикпедагог). Реализация этой задачи станет важным фактором организации здоровьесберегающего обучения.

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

8.
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Գևորգյան Պարգև
Գևորգյան Արմինե
Ամփոփում

Հանգուցային բառեր՝ առողջություն, գերբեռնվածություն,
աշխատունակություն, ուսումնական պլան, դասացուցակ

ուսուցում,

Վերջին շրջանում նկատվում է բացասական մի միտում՝ դպրոցականների
առողջությունը տարեցտարի վատթարանում է: Այսպես, օրինակ՝ ՀՀ-ում 1-ին
դասարանում առողջական խնդիրներ ունեն 30%, իսկ 6-րդ դասարանում՝ 70%
դպրոցականներ: Այս հանգամանքը թելադրում է առողջապահպան ուսուցման
կազմակերպում, քանի որ երեխաների առողջական խնդիրները պայմանավորվում են նրանց գերբեռնվածությամբ: Դրան նպաստում են դպրոցների ոչ նորմալ սանիտարահիգիենիկ պայմանները (նստարանները չեն համապատասխանում երեխաների տարիքային առանձնահատկություններին, չեն պահպանվում միջշարքային հեռավորությունները, լուսավորության նորմերը, աշակերտին հատկացվող մակերեսը և այլն) և մեծածավալ ուսումնական պարապմունքները: ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով նախատեսված են
բեռնվածություններ 6-օրյա և 5-օրյա շաբաթների համար: Մեր դպրոցներում 6
օրվա ծանրաբեռնվածությունը տեղավորում են 5 օրում և դրան գումարած
հանձնարարում բավականին ծավալուն տնային աշխատանքներ: Այս ամենը
բերում է սովորողների աշխատունակության անկմանը (մեր կողմից ուսումնասիրվել է 100 աշակերտ) և վատթարացնում է նրանց առողջական ցուցանիշները:
Մենք գտնում ենք, որ դպրոցականների առողջության պահպանման
կարևոր պայմաններից մեկը նրանց ուսումնական ծանրաբեռնվածության
օպտիմալացումն է:
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THE OPTIMIZATION OF SCHOOLCHILDREN’S SCHOOLWORK OVERLOAD
AS A CONDITION OF HEALTHCARE EDUCATION

Gevorgyan Pargev
Gevorgyan Armine
Summary

Key words: health, overload, teaching, work capacity, curriculum, schedule of
lessons
In recent years, there has been a negative tendency, i.e. the health of
schoolchildren is getting worse year by year. Thus, for example, in the Republic of
Armenia, only 30% of the first-grade schoolchildren have health problems, whereas
in the 6th grade only 70% of them have such kind of problems. This circumstance
dictates the organization of healthcare education as the health problems of the
children are preconditioned by their schoolwork overload. The abnormal sanitaryhygienic conditions and the long-lasting lessons contribute to it (the school desks are
not suitable for the age-characteristics of children, the space between school desks,
the minimum illuminance level in the classroom, the minimum space per child, etc.
are not maintained.) By the order of the Minister of Health of the Republic of
Armenia, there are intended loading plans for a 6-day and a 5-day work week. In our
schools, a 6-day schoolwork overload is carried out within 5 days and the pupils are
also given extensive homework. As a result of this, the work capacity of the learners
weakens (we have studied 100 pupils) and their health indicators deteriorate.
We have come to the conclusion that one of the essential conditions of the
schoolchildren’s health maintenance is the optimization of their schoolwork overload.
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Դանիելյան Լյուդմիլա

ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՕՐԻՆԱԿԸ ՈՐՊԵՍ ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐԱԿԱՆ
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑ
Դանիելյան Լյուդմիլա
Հանգուցային բառեր՝ հայրենիք, պոեզիա, բանաստեղծություն, համեմատություն, ուսուցում, մեթոդ
Դարեր շարունակ հայրենասիրական թեմայով շատ երկեր են գրվել, բայց
Թումանյանի գործերը իրենց խոր գաղափարական իմաստով և թե բարձր
արվեստով մինչև այժմ էլ դեռ մնում են անգերազանցելի: Հ. Թումանյանի բոլոր
ստեղծագործությունների գաղափարական հիմքը ամբողջովին տոգորված է
հայրենասիրությամբ, մարդասիրությամբ, ժողովուրդների բարեկամության,
խաղաղ կյանքի ու ազատ աշխատանքի երազանքով:
Հ. Թումանյանի՝ հայրենասիրական թեմայով գրված ստեղծագործությունների ուսուցման նպատակն է աշակերտների գաղափարական ու գեղագիտական դաստիարակումը, նրանց մեջ հայրենիքի, նրա ժողովրդի, լեզվի ու խոսքի
նկատմամբ սեր դաստիարակելը: Ե՛վ երեկվա, և՛ այսօրվա աշակերտը, հայրենասիրական ոգով ներշնչված, կմարմնավորի մեր երկրի բարձր գաղափարայնությունը և մարդասիրությունը ու կդառնա համաժողովրդականի, համամարդկայինի բարձրագույն աստիճանը:
Հ. Թումանյանի՝ հայրենիքին նվիրված ստեղծագործությունների ուսուցումը դպրոցում կատարվում է տարբեր փուլերով, յուրաքանչյուր փուլում անցում
է կատարվում դասարանից դասարան: Հայրենասիրական ստեղծագործությունների ուսուցման ժամանակ կարևորվում է կենդանի խոսքը՝ գեղեցիկ ասմունքը, ընթերցումը:
Հայրենասիրությունը Թումանյանի բանաստեղծական հանճարի ամենաբարձր արտահայտություններից մեկն է, որը կենտրոնական տեղ է գրավում
նրա ստեղծագործական համակարգում: Թումանյանի հայրենասիրական
թեման բացատրելու ժամանակ պետք է նշել, որ նա իր բոլոր հայրենասիրական
բանաստեղծություններում, հեքիաթներում, քառյակներում բացում է իր հույզերը, պատմում իր հոգու անդիմադրելի ձգտման մասին՝ վերադառնալ հայրենի
չքնաղ երկրի գիրկը: Եվ այդ բուռն հոգու շարժումը զգում ես այս տողերում.
Կանչում է կրկին, կանչում անդադար
Էն չքնաղ երկրի կարոտը անքուն,
Ու, թևերն ահա փռած տիրաբար,
Թռչում է հոգիս, թռչում դեպի տուն [7, 190]:
Միջին դասարաններում պետք է սկսել նրա բալլադներից, որտեղ երևան է
գալիս իշխանության, ուժի չարաշահման դատապարտումը, հավասարության
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Հովհ. Թումանյանի ստեղծագործությունները և անձնական….
և արդարության կրքոտ քարոզը: Հիշենք «Չարի վերջը», որտեղ ագռավի
խոսքերն են. «Սարն ամենքիս է հավասար», այսինքն՝ աշխարհի բարիքները
պետք է հավասարապես պատկանեն բոլոր մարդկանց: Աշակերտներին պետք
է բացատրել խոսքերի իմաստը, որտեղ Թումանյանն իր անսահման մարդասիրությամբ, արդարության և հավասարության փիլիսոփայությամբ անկրկնելի է:
Թումանյանի այս գաղափարը այսօր էլ արդիական է: Բալլադի թեման
բացատրելիս պետք է անդրադարձ կատարենք «Աղավնու վանքին», որտեղ
նույն միտքն է արտահայտել: Սրա իմաստն ամենից առաջ բռնակալության դեմ
արդարության հաղթանակի, հայրենասիրության և հումանիզմի ամենազոր
ուժի գաղափարն է, որի կրողն է ծերունի հայր Օհանը, որը հակադրված է
բռնակալ Լենկ-Թեմուրին: Հայրենի երկրում թշնամու գործած չարիքն ու անօրինականությունը ստիպում են մտածել ժողովրդի փրկության մասին: Եվ այս
ժողովրդական հինավուրց ավանդությունը ուղղակիորեն առնչվում է Թումանյանի ստեղծագործության ընդհանուր մարդասիրական պաթոսի հետ: Այստեղ
ուսուցիչը դերային բաժանում է կատարում և աշակերտները ծերունի Օհանի
ու Լենկ-Թեմուրի դերում արտասանում են.
Քո փառքն ու գանձը հարկավոր չեն ինձ,
Իմ ժողովուրդն եմ ուզում քեզանից:
Ուզում եմ թողնես՝ գնան ուր կուզեն,
Ու ազատ իրենց կյանքի ձենն ածեն
Էս լեն աշխարհքում, արևի տակին…[8, 420]
Անցում կատարենք Թումանյանի երգիծանքի ամենաբարձր արտահայտություններից մեկին՝ «Մի կաթիլ մեղրը» գործին, որտեղ կծու ծաղրով երգիծվում է
արյունահեղ պատերազմին նախապատրաստվելը: Երկու գյուղերի վեճը, որը
կարող էր մնալ նեղ սահմաններում, աստիճանաբար ձեռք է բերում մեծ չափեր:
Աշակերտներին պետք է ներկայացնել թե ինչպես այս փոքր գործում մեծ հնչեղություն է ստանում ագահությունը: Թումանյանն այստեղ արտացոլում է զավթողական պատերազմների իսկական բնույթի ըմբռնումը:
Բարձր դասարաններում պետք է ուշադրություն դարձնել Հ. Թումանյանի
20-րդ. դարասկզբին գրած հայրենասիրական բանաստեղծությունների շարքին՝
«Հայոց լեռներում», «Մեր նախորդներին», «Հայոց վիշտը»: «Մեր նախորդներին»
բանաստեղծությունը ներկայացնելու ժամանակ պետք է զուգահեռներ անցկացնել նախորդ դարաշրջանի սերնդի՝ որին ներկայացնում է Թումանյանը և
այսօրվա հայրենիքի համար մարտնչող և զոհվող հերոսական սերնդի միջև:
Այն սերնդի, որին վիճակվեց ականատեսը և մասնակիցը լինել Արցախի ազատագրմաանը, ավերիչ երկրաշարժին և երկրի ներսում խմորվող իրադարձություններին: Նույն ոգով պետք է ներկայացնել նաև հայ պոեզիայի հազվագյուտ
մարգարիտներից մեկը՝ «Հայոց վիշտը» բանաստեղծությունը: Անհրաժեշտ է
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Դանիելյան Լյուդմիլա
աշակերտների ուշադրությունը կենտրոնացնել այն փաստի վրա, որ փոքրիկ
բանաստեղծության մեջ արտացոլվել են Թումանյանի ստեղծագործության
բոլոր ուժեղ կողմերը՝ բանաստեղծական մտքի և զգացմունքի միասնություն,
բանաստեղծի և ժողովրդի վշտի ու իդեալների նույնություն: Հայրենիքի ճակատագիրը ու նրա երջանկությունն է խտացված բանաստեղծի մեջ:
Հայոց վիշտը անհուն մի ծով,
Խավար մի ծով ահագին,
Էն սև ծովում տառապելով,
Լող է տալիս իմ հոգին [1, 200]:
Հենց այստեղ ուսուցիչը բացատրում է, որ հայրենասիրության, ապագայի
սպասումներն ու հավատն է մարմնավորում նաև «Հայոց լեռներում» բանաստեղծությունը, որտեղ ընդհանրանում են լեռներում ձգվող ճանապարհն ու
նրանով ընթացող քարավանը, որոնք խորհրդանշում են հայ ժողովրդի ուղին
բազում աղետների և փորձությունների միջով:
Ու մեր աչքերը նայում են կարոտ՝
Հեռու աստղերին,
Երկնքի ծերին,
Թե երբ կբացվի պայծառ առավոտ՝
Հայոց լեռներում,
Կանաչ լեռներում [3, 206]:
Որ դասարաններում էլ որ Թումանյանի հայրենասիրական թեմայով ստեղծագործությունները ուսումնասիրելիս լինեն, շեշտը դնելու են «դեպի վեր» խոսքերի վրա, քանի որ այս խոսքերը խորհրդանշում են հայ ժողովրդի պատմության ընթացքը դեպի մարդկային բարձր, վեհ նպատակների իրագործում: Եվ
բացի այս խոսքերից մենք հաճախ ենք հանդիպում Թումանյանի հայրենասիրական բանաստեղծությունների մեջ՝ «Ու ձգտում տվիք – ձգտել դեպ վեր»,
«Ամեն շարժում դեպի կյանքն է, ամեն ձգտում՝ դեպի վեր» տողերը, որոնք
այսօրվա սերնդի համար էլ են օգտագործվում որպես նշանաբան:
Բայց գնում ենք մենք անվեհեր
Զարկերի տակ չար բախտի,
Մեր աչքերը միշտ դեպի վեր՝
Դեպի լույսը մեր ուխտի [2,201]:
Ուսուցիչը, հայ գրողների հետ համեմատություն անցկացնելով, բացատրում է, որ Թումանյանն էր, որ բացառիկ մեծ հավատով երգեց հայ ժողովրդի
վերածնությունը: Թումանյանի հայրենասիրական մտորումների ամենաբնորոշ
տրամադրություններն են ողբերգությունը և լավատեսությունը: Հատկապես,
պետք է նշել, որ այդ տրամադրություններով է գրված «Հայրենիքիս հետ» բանաստեղծությունը: Ուսուցիչն այստեղ մանրամասն ներկայացնում է, որ բա– 467 –

Հովհ. Թումանյանի ստեղծագործությունները և անձնական….
նաստեղծության բոլոր տներն էլ ավարտվում են հայրենիքին ուղղված կրկներգերով, որտեղ խտացված է բանաստեղծի հայրենասիրական մտորումները: Այդ
տներն ավարտվում են այսպիսի տողերով. «Զարկված հայրենիք, Զրկված հայրենիք», «Ողբի հայրենիք, Որբի հայրենիք»: Եվ այս ամենն իր մեջ խորհուրդ
ունի, այն խորհուրդը, որ բանաստեղծի հայրենիքը դեռ դառնալու է «Հույսի հայրենիք, Լույսի հայրենիք»
Ու պիտի գա հանուր կյանքի արշալույսը վառ հագած,
Հազար-հազար լուսապայծառ հոգիներով ճառագած…
Իմ նոր հայրենիք,
Հզոր հայրենիք…[4, 270]
Այս ամենից հետո ուսուցիչը անդրադարձ է կատարում Թումանյանի
«Սասունցի Դավիթ» պոեմին, որտեղ Դավիթը մի իսկական ժողովրդական բնավորություն է՝ իր արդարությամբ ու մարդասիրությամբ, բռնության նկատմամբ
անհաշտ վերաբերմունքով: Բոլոր այս գծերի բացահատման ժամանակ Թումանյանը հարազատ է մնում ժողովրդին ու հայրենիքին: Եվ իր հումանիստական գաղափարների շնորհիվ Թումանյանը դառնում է բոլոր ժամանակների
հայրենասիրության ջատագովը: Թումանյանի «Սասունցի Դավիթ» ծավալուն
չափածո երկն ուսումնասիրելիս ուսուցիչը հակիրճ տեղեկություն է հաղորդում
այն մասին, որ այս ժողովրդական ստեղծագործության համար նյութ են ծառայել 7-9-րդ. դարերում արաբ զավթիչների ու կեղեքիչների դեմ մղած հայ
ժողովրդի ազատագրական պայքարի հերոսական էջերը:
Հ. Թումանյանի աշխատավոր ժողովրդին նվիրված ստեղծագործություններում պատկերված գրական հերոսներն օժտված են հայրենասիրության, եղբայրության ու բարեկամության վեհ գաղափարներով, ազնվության, աշխատասիրության բարձր հատկություններով: Օգտագործելով այս առանձնահատկությունները ուսուցիչը դաստիարակում է մարդկային վեհ գաղափարներ, ազնիվ
զգացումներ և դրա հետ մեկտեղ հարստացնում է սովորողների պատկերացումներն ու տեղեկությունները կյանքի վերաբերյալ:
Հ. Թումանյանն իր ստեղծագործությունների նյութը վերցրել է ժողովրդի
կյանքից և գրել է նրա լեզվով: Եվ այդ ժողովրդական լեզվի մեջ, ինչպես Կ.
Ուշինսկին է ասել. «Շունչ ու ոգի է առել ողջ ժողովուրդը, նրա ամբողջ հայրենիքը, հայրենի երկրի բնաշխարհը` երկինքը, օդը, լեռներն ու գետերը, դաշտերն
ու անտառները: Նրա մեջ արտացոլվել են նաև հայրենի երկրի ողջ պատմական
անցյալը, արդիական կյանքը և նույնիսկ ապագան»[10, 605]:
Ուսուցիչը աշակերտներին տեղեկացնում է նաև այն մասին, որ Թումանյանը իր սերը հայրենիքի, ժողովրդի, հող ու ջրի նկատմամբ ամբողջացրել է ոչ
միայն չափածո և արձակ ստեղծագործություններում, այլ թատրոնի, կերպարվեստի, երաժշտության հարցերին նվիրված հոդվածներում ու ելույթներում,
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որտեղ հաստատել է այն միտքը, որ մեր ժողովուրդը դեռ կերտելու է գեղարվեստական մեծ արժեքներ և ներկայացնելու է աշխարհի քննությանը: Նշենք, որ
Թումանյանը անդրադարձ է կատարել նաև Խ. Աբովյանին և իր հայրենասիրության ու մարդասիրության փիլիսոփայությունը շաղախել է Աբովյանի համազգային հայրենասիրությանն ու գրել. «Աբովյանի վեպը ոչ միայն հայրենասերի
ողբ է` կսկիծով ու հառաչանքով լիքը, այլև ազգային դյուցազներգություն է, որ
ուժ ու հպարտություն է շնչում և փրկվածի ներբող` ողողված ուրախության
արտասուքներով, երախտագիտական բացականչություններով» [5, 278]:
Հայրենասիրական թեման ամփոփելու ժամանակ ուսուցիչը անպայման
անդրադառնում է Թումանյանի ծավալած հայրենասիրական գործունեությանը
և նշում, որ թումանյանագիտության ամենից քիչ ուսումնասիրված բնագավառը
գրողի հասարակական գործունեության բնագավառն է: Երկար ժամանակ
շրջանցել են ազգային, հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում մեծ բանաստեղծի ծավալած վիթխարի գործունեությունը: Իսկ առանց դրանց չենք
կարող ամբողջական պատկերացում կազմել Թումանյանի մասին: Մշտապես
լինելով ծավալվող իրադարձությունների կենտրոնում՝ ամենայն հայոց բանաստեղծը աշխատում էր թեթևացնել հայոց ծանր վիշտը: Այստեղ ուսուցիչը մեջբերում է անում բանաստեղծի խոսքը. «Կորուստների ու ավերի ժամանակ,– գրում
էր Թումանյանը,– մարդ ավելի կարիք ունի ջերմ, մոտ մարդու: … Կյանքս կռիվ է
եղել ու տանջանք, ջահելությունս անցել է դժվար ու ապարդյուն» [9, 211]:
Իմ հայրենիքը տխուր է, տխուր…
Ուր աչք ես դարձնում՝ տխուր, ավերակ,
Ամեն տեղ միայն, միայն ցավալուր
Հեծության ձայներ, երկչոտ աղաղակ [6, 27]:
Ուսուցիչը մեկ առ մեկ թվարկում է, թե ինչպես հումանիստ բանաստեղծը
հայ ժողովրդի կյանքի ամենածանր ու ողբերգական տարիներին, շաբաթներ
շարունակ գաղթականությամբ լցված, սովի ու համաճարակի մատնված Էջմիածնում զբաղվել է մարդկանց նյութական և բժշկական օգնություն կազմակերպելու, անապաստան որբերին փրկելու գործով: Այլ կերպ չէր էլ կարող
վարվել «ամենայն հայոց բանաստեղծը»: Պատերազմի և քաղաքացիական
կռիվների ժամանակ Թումանյանը նախագահում էր Հայրենակցական միությունների կենտրոնական խորհուրդը: Նա երկու անգամ` 1914 և 1915թթ.
այցելեց Կովկասյան ռազմաճակատ, հասավ մինչև ռուսական բանակի և կամավորական գնդերի կողմից ազատագրված Վան` կազմակերպելով ամեն
տեսակի օգնություն: Հայաստանի օգնության կոմիտեի (ՀՕԿ) գործունեությունը
արտասահմանում կազմակերպելու նպատակով մեկնել է Կ. Պոլիս, որտեղ
երկու ամիս մնալուց հետո ծանր հիվանդությամբ վերադարձել է:
Հենց սա էր իսկական հայրենասիրությունը, որով ապրում էր Թումանյանը,
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և որն էլ փոխանցեց սերնդեսերունդ: Նա այդ ամենն անում էր մարդկային խղճի
ու քաղաքացիական պարտքի գիտակցությամբ:
Թեմայի հետ կապված առաջարկություններ. օգտագործելով «դերային
խաղ» մեթոդը երեխաները ասմունքով կներկայացնեն Հայաստանը և հայ
ժողովուրդը բանաստեղծություններում և երգերում: Միաժամանակ աշակերտներին կառաջադրվեն իրենց անցած շատ հայտնի բանաստեղծություններից
հատվածներ, որպեսզի գուշակեն ով է հեղինակը կամ որ բանաստեղծությունից
է հատվածը: Նման մեթոդը ակտիվացնող է և հարմար հատկապես բարձր դասարանցիների համար:
Ուսուցչի ուղղորդմամբ աշակերտները կպատասխանեն օտարները Հայաստանի և հայ ժողովրդի մասին հարցին, ովքե՞ր են գնահատել հայ ժողովրդին և
նրա ունեցած դերը համաշխարհային պատմության և մշակույթի մեջ: Դրանից
հետո հնչեցնել Շառլ Ազնավուրի «Քեզ համար Հայաստան» երգը: Հմտություններ ու կարողություններ ձևավորելու նպատակով աշակերտները պետք է
թվարկեն մշակութային, ռազմական, քաղաքական, գիտական և այլ բնագավառների հայ գործիչների անուններ: Հայրենասիրական դաստիարակության
շարունակականությունը ապահովելու նպատակով կարելի է աշակերտներին
առաջարկել ներկայացնել իրենց երազած «Ապագայի Հայաստանը»:
Այսպիսով՝ համեմատելու, վերլուծելու շնորհիվ աշակերտը մասնակից է
դառնում թեմայի ուսուցմանը, մտովի տեղափոխվում է թումանյանական
ժամանակաշրջան, սեր է արթնանում բնության, հայրենի երկրի ու ժողովրդի
նկատմամբ և գիտելիքը դառնում է ավելի հիմնավոր:
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР ОВ. ТУМАНЯНА
КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Даниелян Людмила
Резюме

Ключевые слова: родина, поэзия, произведение, сравнение, обучение, метод
В статье рассматриваются вопросы преподавания патриотических произведений прозы и поэзии Ов. Туманяна: акцент делается на развитие образного и
аналитического мышления учеников. Обсуждаемые темы учитель должен
суметь сделать любимыми. В статье приводятся примеры комплексного стимулирования и сравнительного анализа, благодаря которым патриотические
произведения Ов. Туманяна станут доступными для восприятия. В статье
освещаются такие вопросы, как патриотическое воспитание и эффективные
способы его достижения. Для полного усвоения учениками патриотической
тематики Ов. Туманяна в процессе обучения философия патриотизма и гуманизма Ов. Туманяна переплелись с общенациональным патриотизмом Хачатура
Абовяна. В статье также затронута патриотическая деятельность Ов. Туманяна.
Поэт-гуманист, подвергая опасности собственную жизнь, в тяжелейшие и
трагические годы жизни армянского народа занимался спасением голодных
сирот.
В статье предложена тематика мероприятий и методы организации и реализации их в школе.
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THE CREATIONS BY HOVH. TOUMANYAN AND HIS PRIVATE EXAMPLE
AS A MEANS OF PATRIOTIC EDUCATION

Danielyan Lyudmila
Summary

Key words: motherland, poetry, poem, comparison, teaching, method
The article discusses how H. Toumanyan’s patriotic prose and poetry is taught in
middle and high school. The development of the imaginative and analytical thinking
of students is emphasized. The teacher should be able to make the touched topics
covered.
The article presents examples of integrated stimulation and comparative analysis,
according to which the perception of Toumanyan’s works on patriotism will become
available. The article deals with such issues as patriotic education and effective means
of achieving it. In the process of studying the subject of patriotism in order to fully
understand the subject of patriotism, Toumanyan’s philosophy of patriotism and
charity was combined with Khachatur Abovyan’s patriotism.
In the article we also touched upon H. Toumanyan's patriotic activity. The
humanitarian poet has risked his life to save the hungry orphans during the most
tragic years of the Armenian people’s life.
At the end of the article there are suggestions about the events that can be
organized at school and what kind of methods use to boost today's generation’s
patriotism.

– 472 –

Խաչատրյան Հասմիկ

ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՓՈԽՀԱՋՈՐԴՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ
ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ
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Կրթությունը գիտելիքների քանակը չէ, այլ լիակատար
ըմբռնումն ու հմուտ կիրառումը այն ամենի, ինչ գիտես:
Ա. Դիստերվեգ

Հանգուցային բառեր՝ բառապաշար, լեզվամտածողություն, տրամաբանության և մտածողության զարգացում, միջառարկայական կապ,
աշխարհայացք, արժեհամակարգ
Հանրակրթական դպրոցում մայրենի լեզվի դասավանդման հիմնական
խնդիրն է դաստիարակել ու կրթել այնպիսի սերունդ, որը կարողանա լիարժեք
հաղորդակցվել շրջապատի հետ իր լեզվագործածական լիարժեք ունակությունների շնորհիվ: Մայրենի լեզուն, միաժամանակ լինելով ուսումնասիրության առարկա և միջոց այլ առարկաների ուսուցման համար, կրթության մեջ
ունի առանձնահատուկ դեր ու նշանակություն:
Խոսքի զարգացման աշխատանքներին հիմնավորապես սկսում ենք անդրադառնալ տարրական դասարաններում, երբ աշխատանքներ են կատարվում
աշակերտների բառապաշարի հարստացման, լեզվամտածողության, գրագիտության, տրամաբանության զարգացման, աշխարհայացքի և այլ բարոյակամային որակների ձևավորման ուղղությամբ՝ ստեղծելով որոշակի կրթական
մակարդակ՝ միջին դպրոցում խոսքի զարգացման աշխատանքները շարունակելու համար: Ընդ որում՝ տարրական դասարաններում խոսքի զարգացման
աշխատանքներին անդրադառնում ենք բոլոր առարկաների դասաժամերին.
սովորեցնում ենք ճիշտ կազմել բանավոր և գրավոր խոսք ոչ միայն մայրենի,
այլ նաև օտար լեզուներով, կատարում համեմատություններ օտար լեզվի շրջանակներում՝ նշելով տարբերություններն ու ընդհանրությունները, սովորեցնում
ենք արտահայտել սեփական ապրումները, մտքերն ու զգացմունքները, գաղափար ենք տալիս շրջապատող իրականության մասին, աշակերտները սովորում
են իրենց մտքերն արտահայտել և ներկայացնել տրամաբանական հաջորդականությամբ և ձեռք են բերում դատողական մտածողություն: Երաժշտություն,
Կերպարվեստ և Տեխնոլոգիա առարկաների ուսուցման ժամանակ ապահովում
ենք աշակերտների գեղագիտական դաստիարակությունը, սովորեցնում ընկալել գեղեցիկը, դրականը, զարգացնում ստեղծագործական երևակայությունը,
պատկերավոր մտածողությունը, երաժշտական լսողությունը, ինչը ևս օգնում է
խոսել ձայնային ճիշտ ելևէջումներով, ունենալ արտահայտիչ արտասանություն և առոգանություն:
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Խոսքի զարգացման փոխհաջորդման սկզբունքը տարրական և….
Տարրական դպրոցում խոսքի զարգացման մի շարք եղանակներ ներկայացրել ենք մեր նախորդ հոդվածում[4, 298-306], այժմ կանդրադառնանք տարրականի հենքի վրա միջին դպրոցում շարունակվող աշխատանքներին, որոնք
հետագայում կապահովեն կրթամակարդակ ավագ դպրոցում աշակերտների
խոսքի զարգացման, մտավոր ու հոգևոր ունակությունների ձևավորման
համար:
Միջին դպրոցում ևս խոսքի զարգացման աշխատանքներում կարևոր է
միջառարկայական կապերի ապահովումը, քանի որ այդ տարբերակով է հնարավոր առավել լիարժեք իրականացնել աշակերտների համակողմանի ու ներդաշնակ զարգացումը, ձևավորել հասարակության լիարժեք անդամ՝ հարուստ
բազմազան ու բազմակողմանի գիտելիքներով, որոնց լիարժեք յուրացման, վերլուծության ենթարկելու և սեփականը դարձնելու շնորհիվ աշակերտները կունենան սուր ու ճկուն միտք, կապահովվի մտավոր զարգացման միասնություն:
Քանի որ կյանքը միասնական է և անմիջականորեն պետք է կապվի բոլոր
առարկաների ուսուցման հետ, ուստի բոլոր առարկաները պետք է դիտվեն մեկ
ամբողջության բաղադրիչներ:
5-րդ դասարանում ուսուցման ձևը փոխվում է. տարրականից անցնելով
միջին դպրոց՝ աշակերտն սկսում է ուսումնասիրել նոր առարկաներ, որոնք պահանջում են աշակերտի մտահորիզոնի ընդլայնում և մտածողության զարգացում: Ուսուցման այս փուլում աշակերտների մեջ պետք է ձևավորել սեր և
հետաքրքրություն ուսուցանվող առարկայի նկատմամբ: Միջին դպրոցում շարունակվում են աշակերտների վերացական մտածողության զարգացմանն
ուղղված աշխատանքները, միայն թե կարևոր է, որ ուսումնական գործընթացը
ճիշտ կազմակերպվի և միտված լինի աշակերտների ճանաչողական ունակությունների զարգացմանը: Կարևոր է նաև, որ բոլոր առարկաների ուսուցիչները
հստակ պատկերացնեն այն դժվարությունները, որոնց հետ աշակերտներն
առնչվում են ուսուցման ընթացքում, և առաջարկեն դրանց հաղթահարման
առավել արդյունավետ ուղիներ: Փորձը ցույց է տալիս, որ 5-րդ դասարանում լավ
սովորողների առաջադիմությունն ընկնում է, ուսուցիչներն սկսում են բողոքել
աշակերտների աղքատիկ բառապաշարից, խոսքային դժվարություններից, սակայն այս դեպքում պետք է հաշվի առնել, որ այդ բոլոր թերություններն ու
դժվարությունները կապված են աշակերտների տարիքային առանձնահատկությունների և հոգեկան տագնապների հետ, և դա է պատճառը, որ տարրականից միջին դպրոց անցումը զգալիորեն ազդում է աշակերտների առաջադիմության վրա: Այս պարագայում ուսուցանվող բոլոր առարկաների ուսուցիչները, դպրոցի ընդհանուր պահանջներին համապատասխան, պետք է դասերը
դարձնեն հետաքրքիր ու գրավիչ՝ օգտագործելով խթանման արհեստական մեթոդներ: «Ուր երեխաների օգուտն է, այնտեղ պետք է լինի նաև հաճույքը» [3, 197]:
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Սովորողների հաղորդակցական կարողությունները հիմնականում զարգացնում ենք դասագրքերում ընդգրկված բնագրերի, տեքստային աշխատանքների և գործնական վարժությունների հիման վրա, հետևաբար դասագրքերի
նյութերը պետք է ընդգրվեն լեզվաոճական և թեմատիկ բազմազանության
սկզբունքով, որոնք պետք է պարունակեն աշխարհաճանաչողական գիտելիքներ, ձևավորեն սովորողների արժեհամակարգը և աշխարհայացքը, ինչպես
նաև զարգացնեն աշակերտների լեզվամտածողությունը, ինքնուրույն աշխատելու և ստեղծագործելու հմտություններն ու կարողությունները: Միջին դպրոցում հայոց լեզվի հիմնական բաժինների ուսուցմանը զուգահեռ յուրաքանչյուր
դասաժամի պետք է ժամանակ հատկացնել կապակցված խոսքի, ոճագիտության և գործնական գրությունների ուսուցմանը:
Մայրենի լեզվի ուսուցման ընթացքում ուսուցչի նպատակը պետք է լինի
քերականական գիտելիքներից բացի, աշակերտների մեջ ձևավորել գեղագիտական ճաշակ, իրենց ասելիքը հնարավորինս պարզ, հստակ ու գեղեցիկ ներկայացնելու կարողություն: Ուսուցիչը պետք է աշակերտի գիտակցությանը
հասցնի, որ լեզվական օրինաչափությունները ուսումնասիրելիս իրենք ձեռք են
բերում աշխարհաճանաչողական գիտելիքներ, կրթում կամք և բնավորություն,
ինքնակրթությամբ զբաղվելու կարողություն: Հետևաբար լեզվական որևէ կարգ
ուսուցանելիս ուսուցիչը պետք է անցկացնի նախապատրաստական զրույց՝
բացատրելով տվյալ քերականական ձևի դերն ու նշանակությունը, կիրառական արժեքը: Օրինակ՝ հնչյունաբանության ուսուցման ընթացքում գործնական
ճանապարհով սովորեցնում ենք հնչյունափոխության և ուղղախոսության կանոնները, որոնք անհրաժեշտ են ճիշտ ու գրագետ խոսելու և գրելու համար:
Բառագիտության ուսուցման ժամանակ անդրադառնում ենք հոմանիշներին,
հականիշներին, համանուններին, հարանուններին, դարձվածքների ոճական
առանձնահատկություններին, պատկերավորման միջոցներին՝ ցույց տալով
նրանց դերը գեղեցիկ ու հյութեղ խոսք կառուցելու գործում: Բառակազմության
միջոցով հիմնականում հարստացնում ենք աշակերտների գործուն բառապաշարը՝ կիրառելով տարբեր բառարաններ (ուղղագրական, բացատրական, բառակազմական, հոմանիշների, ստուգաբանական), որոնցով աշխատելու
հմտություններ աշակերտներն արդեն ձեռք են բերել տարրական դասարանում: Քանի որ բառերը ևս դաստիարակության գործիք են և իրենց դերն ունեն
աշակերտների, բարոյական, գեղագիտական, հուզական դաստիարակության
գործում, հետևաբար ուսուցիչը նախապես պետք է ընտրի այն բառերն ու արտահայտությունները, որոնք համապատասխան հույզ, զգացմունքներ կմշակեն
աշակերտների հոգեկան աշխարհում: Այստեղ կարևոր է իմանալ, որ ոչ բոլոր
բառերն են խոսելիս ծնվում մեր մտքում հիշողությամբ կամ վերարտադրվում՝
արդեն նախապես ծանոթ լինելով մեզ. կան բառեր ու բառակապակցություն– 475 –

Խոսքի զարգացման փոխհաջորդման սկզբունքը տարրական և….
ներ, որոնք խոսելիս մեր մտքի մեջ ստեղծվում են «լեզվական զուգորդությունների խմբերի անալոգիայով: …. Այս արտադրության գործունեությունը… ընթանում է 2 ուղղությամբ.
1. Մենք դրսից ընդունում և սովորում ենք շատ բան, սակայն հաճախ այնքան թույլ, որ չենք կարող հիշողությամբ միայն վերարտադրել, եթե օգնության
չգան այն հարաբերության խմբերը, որոնց հարել են զուգորդությամբ մեր դրսի
լսածները» [1, 35-36]: Օրինակ՝ Մ. Աբեղյանի մեկնաբանությամբ՝ մեկ անգամ
լսելով դաշտավայր բառը և այլևս առիթ չունենալով ասելու կամ լսելու այն,
մարդը մոռանում է: Սակայն անհրաժեշտության դեպքում նա հեշտությամբ
հիշում է և գործածում, որովհետև այն զուգորդվելով մտել է գոյականների նման
հարաբերություն ցույց տվող ձևական խմբերի մեջ (քաղաք, դաշտ և այլն):
2. Դիցուք՝ մի մարդ իր կյանքում երբեք չի լսել տվյալ բառաձևը (դաշտավայրում), սակայն նա հաճախ լսել է և գործածել է նման այլ բառաձևեր (քաղաքում, դաշտում) և այլն: «Խոսելու ժամանակ, երբ հարկավոր է, հեշտությամբ
ստեղծում է «դաշտավայրում» … բառաձևը՝ հենվելով նույն հարաբերությունները ցույց տվող բառաձևերի և կապակցության ձևի վրա: Այս դեպքում նա ոչ թե
վերարտադրում է հիշելով…այլ…անալոգիական կազմություն է անում,
այսինքն՝ իր իմացած ձևերի նմանությամբ նա ինքն է ստեղծում նույնանման
ձևեր» [1, 37]:
«Այս անալոգիական կազմության օգնությամբ է, որ երեխան 3-7 տարեկան
հասակում արդեն կարողանում է իր իմացած գոյականները կանոնավոր կերպով հոլովել, և՛ բայերը խոնարհել, և՛ կանոնավոր պարզ խոսքեր կազմել՝
առանց դրսից լսած լինելու իր բանեցրած բառաձևերի ու կապակցության ձևերի
մեծ մասը» [1, 37-38]:
Կարծում ենք՝ իսկապես կարևոր գործոն է անալոգիական այս կազմության
եղանակը, հետևաբար բառագիտություն թեման ուսումնասիրելիս աշակերտների մեջ այս հմտությունների և կարողությունների ձևավորումը պետք է լինի
ուսուցչի հիմնական նպատակներից մեկը. անալոգիական կազմության շնորհիվ աշակերտների խոսքը կլինի քերականորեն ճիշտ՝ առանց արտաքին աշխարհից շատ բան լսած և սովորած լինելու: Իրականում մեր խոսքերի զգալի
մասը մենք ոչ թե յուրացնում ենք նախապես և վերարտադրում, այլ կազմում
ենք հենց խոսելու պահին ՝ հենվելով նախկին փորձի վրա:
Միջին դպրոցում խոսքի զարգացման համար կարևոր նշանակություն
ունեն նաև պատկերավորման միջոցների ուսուցումը և դրանց կիրառումը խոսքում: Աշակերտները պետք է կարողանան առանձնացնել դրանք և ինքուրույն
կիրառել խոսքում (տարրական դասարանում այս հմտությունների ձևավորման նախահիմքերն արդեն դրվել են նկարագրական խոսքի ձևավորման ժամանակ): Գեղարվեստական երկի ուսուցման ընթացքում, աշակերտների
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Խաչատրյան Հասմիկ
ուշադրությունը հրավիրելով նկարագրական հատվածների վրա (դիմանկար,
բնանկար և այլն), առաջարկում ենք դրանք վերարտադրել գեղարվեստորեն՝
գրավոր կամ բանավոր: Կարդացած ստեղծագործության վերաբերյալ սեփական կարծիք հայտնելու, վերլուծելու, ասածը հիմնավորելու համար փաստեր
բերելու կարողությունների ձևավորման համար պետք է պահանջել, որ աշակերտները կիրառեն գեղարվեստական արտահայտչամիջոցներ և լեզվական
հնարներ: Կարելի է առաջարկել աշակերտներին պահել օրագիր, որտեղ
կգրանցվեն բնագրերից ստացած տպավորությունները և դուր եկած հատվածները, գեղեցիկ ձևավորել այն: Կարելի է նաև ստեղծագործություններից դուրս
գրել նկարագրական հատվածները և կիրառել դրանք իրենց խոսքում մեկ այլ
երևույթի վերաբերյալ (հայրենիքի, քաղաքի, ծննդավայրի և այլն):
Աշակերտների դատողական մտածողության զարգացման, գնահատողական խոսք կառուցելու կարողության ձևավորման համար հետաքրքիր առաջադրանք կարող է լինել ուսումնական նյութի հիմնական գաղափարի արտահայտումը առած-ասացվածքների միջոցով, քանի որ դրանք ամրապնդում են
ասելիքը, ունեն գաղափարական, կրթական և դաստիարակչական մեծ նշանակություն: Աշակերտներին հանձնարարում ենք բնագրի հիմնական իմաստն
արտահայտել ասացվածքի միջոցով և տալ մեկնաբանություն («Ես ասեմ, դու
մեկնաբանիր»): Աշխուժություն մտցնելու համար կարելի է երբեմն մեկնաբանել
նաև հումորային տարբերակով: Օրինակ՝ մեկնաբանելով «Տաշած քարը
գետնին չի մնա» ասացվածքը՝ բուն իմաստի մեկնաբանությունից բացի՝ կարելի
է մեկնաբանել այսպես՝ «…եթե պահակը քնած է» կամ «…եթե անտաշ քարի
տակ չի մնացել» և այլն: Այս եղանակը կօգնի երեխայի մեջ զարգացնելու մտածելու, խոսքային իրադրության մեջ արագ կողմնորոշվելու ընդունակություն,
կզարգացնի երևակայությունը: Մտածողություն – խոսք – ինքնարտահայտում
շղթայական կապի ուղղությամբ պետք է տարվի հետևողական աշխատանք,
որպեսզի աշակերտների մեջ ձևավորվեն խոսքային իրադրության մեջ ճիշտ
կողմնորոշվելու, համապատասխան խոսք կառուցելու կարողություններ:
Միջին դպրոցում աշակերտներին պետք է վարժեցնել տեքստեր կազմել թե՛
պաշտոնական, թե՛ գեղարվեստական ոճերով, ընդ որում՝ դրանք պետք է
կազմվեն և՛ իրական, և՛ երևակայական դեպքերի մասին, որպեսզի զարգանա
երեխաների ստեղծագործական երևակայությունը: Այդ նպատակով կարելի է
հանձնարարել տեքստի կազմում հետևյալ եղանակով. նախապես աշակերտներին բաժանում ենք բառեր կամ բառակապակցություններ և հանձնարարում, որ
աշակերտները դրանց մասին խոսեն 5 րոպե ՝ խոսքը կառուցելով պաշտոնական ոճով (բառերը պետք է ընտրվեն այնպես, որ զարկ տան աշակերտների
երևակայությանը), այնուհետև նույն բառով կամ մեկ այլ բառով (աշակերտը
կարող է վերցնել արկղիկից) կազմել գեղարվեստական խոսք և ներկայացնել:
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Խոսքի զարգացման փոխհաջորդման սկզբունքը տարրական և….
Այդ բառերը պետք է կապել դասի բարոյախրատական կողմի հետ: Կարելի է
հանձնարարել նաև էքսպրոմտ խոսք. արկղից հանել որևէ բառ կամ թեմայի
վերնագիր և անմիջապես սկսել խոսել դրա մասին: Սա ևս մտքի վարժանք է և
կնպաստի խոսքային ցանկացած իրադրության մեջ արագ կողմնորոշվելու և
խոսքը ճիշտ կառուցելու կարողության զարգացմանը:
Ուսուցման որակը բարձրացնելու համար արդեն 8-րդ, 9-րդ դասարաններում կարելի է առաջարկել աշակերտներին, որ յուրաքանչյուր շաբաթվա վերջում ամփոփեն իրենց սովորածն ու յուրացրածը և ներկայացնեն դասարանում:
Այս առաջադրանքը կատարելու համար առաջարկվում է խոսքը կազմել տարբեր ոճերով՝ գնահատելով յուրացրածի արդյունավետությունը, քննարկել, թե
որքանով է կիրառելի և որտեղ կարելի է կիրառել իրենց սովորածը: Բնականաբար, արտահայտվելիս աշակերտների խոսքը պետք է կառուցվի ճիշտ ու գեղեցիկ, տրամաբանված և հիմնավորված փաստերով: Միջին դպրոցի բարձր դասարաններում կարելի է թեմայի շրջանակներում անցկացնել դաս-բանավեճ,
որի արդյունքում աշակերտները ձեռք կբերեն գրագետ բանավիճելու մշակույթ,
բարեկիրթ պահվածք, պատշաճ և վայելուչ վարքագիծ, կսովորեն, որ բանավիճում են տվյալ թեմայի շուրջ և ոչ թե բանավիճողի հետ:
Միջին դպրոցականն արդեն տարրական դասարաններում սովորել է, թե
ինչպես պետք է տեղեկություն հավաքի իրեն անհրաժեշտ նյութի վերաբերյալ,
դրա հիման վրա կառուցի իր խոսքը, որը պետք է ունենա իր հստակ կանոնները՝ տեղեկության հավաստիություն, անաչառ վերաբերմունք, նյութի ամբողջական ու հակիրճ ձևակերպում, պարզ ու հստակ շարադրանք: Արդեն ծանոթ
լինելով խոսքի ոճերին՝ աշակերտը պետք է կարողանա իր բանավոր և գրավոր
խոսքը կառուցել տարբեր ոճերով: Այս կարողությունների ձևավորումը աշակերտների մոտ կարելի է զարգացնել և՛ անհատական, և՛ խմբային տարբերակով:
Այսօրվա երեխան բավականին առաջադեմ է, առավել տեղեկացված,
հետևաբար արդյունավետ ուսուցում կազմակերպելու համար ուսուցիչը պետք
է աշակերտներին նախ հնարավորություն տա արտահայտվելու, որպեսզի
ուսումնասիրի նրանց ներուժը, իմացության մակարդակը, այնուհետև, ճիշտ
մեթոդ ընտրելով, կազմակերպի ուսուցման գործընթացը՝ աշակերտների մտավոր ունակություններին համապատասխան: Առավել կարևոր է ուսուցման
կազմակերպման արդյունավետ մեթոդի խելամիտ ընտրությունը, քանի որ
մենք առնչվում ենք մտավոր տարբեր ընդունակությունների տեր երեխաների
հետ և բոլորին միևնույն պահանջներին համապատասխան կրթել հնարավոր
չէ. դասարանում միայն հաշված երեխաներ կյուրացնեն մատուցված նյութը:
Ուսուցչի նպատակը պետք է լինի աշակերտների մեջ ձևավորել անկաշկանդ արտահայտվելու, զրուցելու, վստահորեն սեփական տեսակետն ու
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կարծիքն արտահայտելու կարողություններ, խթանել նրանց ստեղծագործելու
ցանկությունը: Աշակերտների անձնական փորձն ու ուսումնասիրությունները
ուսուցչի կողմից պետք է ուղղորդվեն այնպես, որ նրանց մեջ ձևավորվեն բարձր
բարոյականությամբ և մտավոր կարողություններ ունեցող անհատականություններ: Լավ ուսուցիչը, լավ մասնագետ լինելուց բացի, պետք է կարողա ճանաչել իր սաներին, դառնա նրանց ընկերն ու բարեկամը, ուղղորդի, հավատ
ներշնչի ապագայի նկատմամբ: «Երեխային գիտություն են ուսուցանում,
նպատակ ունենալով դարձնել նրան ոչ այնքան գիտուն, որքան լուսավորյալ
մարդ…, որ նա իրեն զգա ավելի ամուր, հարստանա ու գեղեցկանա ներքուստ»
[3, 176], հետևաբար ուսուցիչը պետք է «ունենա ավելի շուտ պայծառ, քան
գիտություններով լցված գլուխ, քանզի թեև հարկ է փնտրել և մեկը, և մյուսն
ունեցող մարդու, այնուամենայնիվ լավ բարքերն ու խելքը մերկ դիտունությունից գերադասելի են» [3, 176]: Կրթելով աշակերտներին` ուսուցիչը նրանց գիտակցությանը պետք է հասցնի այն, որ ուսումնառության տարիների ընթացքում ձեռք բերված գիտելիքները, սովորելու կարողությունը նրանց համար
ամուր հիմք են՝ շարունակելու մարդկության զարգացման գործն այնտեղից,
որտեղ վերջանում է կուտակված փորձը, որ յուրացնելով ունեցածը և ստանալով հիմնավոր գիտելիքներ՝ ավելի գիտակից ու հիմնավոր կարող են կառուցել
նորը, որ ունենալով հարուստ ներաշխարհ, կունենան ավելի պայծառ մտածելակերպ, իսկ նման մարդն ավելի հեշտ է հաղորդակցվում շրջապատի հետ:
Լիարժեք տիրապետելով մարդկության փորձին, վերլուծելով յուրացրածն ու
անցկացնելով այն սեփական գիտակցությամբ՝ աշակերտը կհասկանա, որ
կյանքի ճշմարտության որոնման մեջ նրանք արդեն մի քայլ առաջ են անցել և
իրենց ընտրած ճանապարհով կարող են առաջ գնալ՝ դրսևորելով իրենց որպես
հասարակության անդամ:
Աշակերտները պետք է գիտակցեն խոսքի դերը իբրև ճանաչողության
միջոց, իբրև տարբեր բնագավառներից ու առարկաներից գիտելիքներ ձեռք
բերելու, մտածողության ակտիվացման, աշխարհայացքի ձևավորման և վարքի
չափանիշների մշակման կարևոր գործոն: «…Ես չդադարեցի գնահատել այն
վարժությունները, որոնցով զբաղվում են դպրոցներում: Ես գիտեի, որ այնտեղ
ուսումնասիրվող լեզուները անհրաժեշտ են հին գրքերը հասկանալու համար.
որ առակների ազնվությունը արթնացնում է ոգին, որ…պատմության խոհեմ
ուսումնասիրությունը նպաստում է ճիշտ դատողության կազմավորմանը. որ
լավ գրքերի ընթերցանությունը… զրույց է անցյալ դարերի ամենապատվավոր
մարդկանց… հետ, և ընդ որում՝ ուսյալ զրույց…» [2, 43]: Դպրոցում բոլոր առարկաների ուսումնասիրման արդյունքում զարգացնելով և կրթելով աշակերտների ոգին, ձևավորելով բարձր արժեհամակարգ, ընդլայնելով նրանց մտահորիզոնը՝ հնարավոր է զարգացնել աշակերտների խոսքը, քանի որ, Սենեկայի
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Խոսքի զարգացման փոխհաջորդման սկզբունքը տարրական և….
ճիշտ բնորոշմամբ, «երբ հարցի էությունը լցնում է հոգիդ, բառերն ուղեկցում են
նրան» [3, 202]:
Խոսքը մեր էության մի մասնիկն է, սրտի, հոգու խորքից է բխում մարդու
վերաբերմունքը այս կամ այն առարկայի, երևույթի, իրադարձության նկատմամբ: Խոսքի զարգացումը խթանվում է զգացմունքային շփման, կենդանի
խոսքի միջոցով, քանի որ նրա միջոցով արտահայտում ենք սեր, ատելություն,
զայրույթ, գոհունակություն և այլն:
Խոսքի զարգացման աշխատանքները կազմակերպելու համար կան բազմաթիվ ծրագրեր ու մեթոդական ձեռնարկներ, որոնց մեջ հիմնական շեշտը
դրվում է բառապաշարի հարստացման, քերականական կանոնների ուսուցման
վրա, սակայն այդ ամենը բավարար չէ. առավել կարևոր է, որ մարդն օժտված
լինի բարու, գեղեցիկի, մարդասիրական գաղափարներով, ունենա հարուստ ու
համակողմանի զարգացած ներաշխարհ: Դպրոցն ավարտող յուրաքանչյուր
աշակերտ իր հետ պետք է տանի ուսումնառության արդյունքում ձեռք բերած
փորձն ու գիտելիքները, որոնք պետք է դառնան նրա սեփականությունը,
վերափոխվեն, վերաձուլվեն և ձևավորեն նրա ներաշխարհը: Դպրոցում լիարժեք կրթություն և դաստիարակություն տալու դեպքում հնարավոր է ձևավորել
աշակերտի անհատականությունը, կերտել այնպիսի կերպար, որը կլինի մտածող, ստեղծագործող, կունենա բարոյակամային բարձր որակներ, որոշակի
սկզբունքներ, ձևավորված աշխարհայացք և արժեհամակարգ՝ դառնալով անհատականություն՝ հասարակությանը տալով այն, ինչ ձեռք է բերել ուսուցման,
կրթության և դաստիարակության արդյունքում:
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Խաչատրյան Հասմիկ

ПРИНЦИП ВЗАИМОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ
В МЛАДШИХ И СРЕДНИХ КЛАССАХ
Резюме

Хачатрян Асмик
Ключевые слова: лексический состав, языковое мышление, развитие логики
и мышления, межпредметная связь, мировоззрение, система ценностей
Основной задачей обучения родному языку в общеобразовательных школах
является воспитание и образование такого поколения, которое сможет полноценно установить коммуникацию с обществом. В процессе формирования коммуникативных способностей и развития речи особая роль и значение отводится
родному языку, который одновременно является и предметом исследования, и
средством для изучения других предметов. Так как коммуникативные
способности учащихся развиваем как правило на основе включенных в учебники
оригинальных текстов, а также текстовых работ и практических упражнений,
следовательно, материалы учебников должны отбираться с учетом принципа
лингвостилистического и тематического разнообразия, которые должны
содержать когнитивное познание мира, сформировать систему ценностей и
мировоззрение учащихся, развить языковое мышление школьников, умения и
способности самостоятельной и креативной работы.
В процессе обучения у школьников должны сформироваться умения
правильной ориентировки в определенной языковой ситуации и составления
соответствующей правильной речи. Учащиеся должны знать принципы
оформления речи: достоверность информации, объективное отношение к
ситуации, целостность речи, краткость речевых формулировок, ясность и
четкость синтаксических конструкций.
В работе над развитием речи важен обоснованный выбор метода обучения,
т.к. в школе преподаватель сталкивается с детьми, имеющими разные
умственные способности. Исходя из этого можно сделать вывод о том, что
обучать всех в соответствии с одними и теми же требованиями невозможно.
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Խոսքի զարգացման փոխհաջորդման սկզբունքը տարրական և….

THE PRINCIPLE OF ALTERNATION OF SPEECH DEVELOPMENT
IN PRIMARY AND MIDDLE GRADES

Khachatryan Hasmik
Summary

Key words: vocabulary, linguistic thinking, development of logic and thinking,
interdisciplinary links, outlook, value system
In public school, the principal issue of teaching the mother tongue is to bring up
and to educate such a generation that will be able to communicate fully with others.
The mother tongue has a special role and importance in speech development and in
the formation of communicative abilities, which, at the same time, is a subject of
research and a means of teaching other subjects. As we develop the learners’
communicative abilities with the help of the original texts, the textual works and the
practical exercises included in the textbooks, therefore the materials of the textbooks
must be chosen on the basis of the principle of linguo-stylistic and thematic diversity,
that must contain informative knowledge about the world, form the value system of
the learners, develop the pupils’ linguistic thinking and their skills and abilities to
work and create independently.
During the learning process, there must be built capacities for the pupils’ correct
orientation in speech situation and for their pertinent speech. The learners must be
aware of the rules of speech, which are as follows: accuracy of information, impartial
attitude, completeness of speech and concise formulation of it, clear and precise
wording.
The reasonable choice of the teaching method is essential for organizing the work
intended for speech development, as at school, we deal with children having different
intellectual capacities, and it is impossible to educate all of them according to the
same requirements.
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Ծատուրյան Արմեն

ՖԻԶԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԸ
Ծատուրյան Արմեն
Հանգուցային բառեր. հարացույց (պարադիգմա), մտածողություն, ստեղծագործական ունակություններ, մաթեմատիկական մեթոդներ, առաջանցիկ
ուսուցում, ընդհանրացնող կրկնություն
Ժամանակակից աշխարհում կրթության դերն անընդհատ բարձրանում է և
ձեռք բերում նոր նշանակություն: Այն պայմանավորված է ոչ միայն հասարակական և աշխատուժի շուկայի պահանջների աճով, այլ նաև նոր գործիքակազմերով, որոնք լայն հնարավորություններ են ստեղծում ընդլայնելու և խորացնելու կրթության բովանդակությունը:
Բաց հասարակության պայմաններում կրթությունը չի կարող տեղային
(լոկալ) զարգանալ, որովհետև գիտության և տեխնիկայի գլոբալ զարգացումը
անխուսափելիորեն իր արտահայտությունն է գտնում կրթական համակարգի
տարբեր մակարդակներում և բերում դրանց փոփոխության անհրաժեշտության: Դրա վառ օրինակ է տեղեկատվական հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) դասընթացը կրթական համակարգերի տարբեր մակարդակներ
ներմուծելու անհրաժեշտությունը և այլն [1, 90]:
Ակադեմիկոս Գ.Ա. Բորդովսկու կարծիքով, կրթությունը զուտ ազգային
դրսևորում ունի: Այն յուրաքանչյուր երկրում ձևավորվում է ինքնին, կոնկրետ
պայմաններում, որոշակի խնդիրների լուծման համար և անխուսափելիորեն իր
մեջ ներառում է ինչպես ազգային սովորույթներ, այնպես էլ ժամանակի մարտահրավերներ: Ըստ նրա՝ կրթական համակարգն ընկալվում է ամենալավը,
եթե այն ողջ երկրում և նրա յուրաքանչյուր քաղաքացու համար ապահովում է
հաջող զարգացում [3, 3-6]: Սա նշանակում է, որ չնայած կրթական համակարգի գլոբալ մարտահրավերները ընդհանուր դրսևորումներ ունեն տարբեր
երկրներում, սակայն դրանց առաջնահերթությունները և լուծման ձևերը պետք
է համադրելի լինեն կոնկրետ երկրի կրթական համակարգի հնարավորություններին և պահանջներին:
Յուրաքանչյուր երկիր իր զարգացման տարբեր փուլերում տարբեր խնդիրներ է դնում կրթական համակարգի առջև և սահմանում ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների գործընթացների ամբողջությունը կրթության
տարբեր մակարդակներում: Այդ ժամանակ կարևորվում է պետական կրթական քաղաքականության իրականացման գործընթացում ազգայինի և միջազգայինի զուգակցման հնարավորինս արդյունավետ տարբերակի ընտրության
հարցը: Խնդրի լուծումը ենթադրում է իրավիճակի բազմակողմանի ուսումնասիրության և նոր մոտեցումների ներդրման վերջնարդյունքների հնարավոր
գնահատում: [1] աշխատանքում քննարկելով կրթական համակարգի որակի
գնահատման հարցերը՝ առաջ է քաշվել կրթական համակարգի «ճկունության»
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Ֆիզիկայի ուսուցիչների վերապատրաստման ժամանակակից….
գաղափարը, որը ենթադրում է կրթական համակարգի արագ հարմարվողականությունը (ադապտացիան) նոր մարտահրավերներին: Կրթական համակարգի ճկունությունը դրսևորվում է ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին պայմանների փոփոխության պայմաններում: Ներքին պայմանների փոփոխությունը կարող է պայմանավորված լինել, օրինակ, սոցիալական պատվերի փոփոխությամբ, իսկ արտաքինը, օրինակ, միջազգային կրթական համակարգերում
զարգացման նոր հեռանկարների ի հայտ գալով: Կրթական համակարգին բնորոշ իներտությունը դեռևս չի նշանակում, որ հնարավոր չէ ժամանակին և ճիշտ
կարողանալ արձագանքել և ուղղորդել կրթական համակարգն այնպես, որ
հասնեն ցանկալի արդյունքի: Կարևոր է, որ անհրաժեշտ փոփոխությունները
լինեն հիմնավորված ու պահանջված և, որ ամենակարևորն է, համակարգային
բնույթ կրեն ու երկարաժամկետ ընթացք ապահովեն: Փոփոխությունների բովանդակային մասի ապահովման առաքելության իրականացման կարևոր ինստիտուտներ են ուսուցիչների վերապատրաստման և վերաորակավորման
գործընթացները իրականացնող-կազմակերպող հաստատությունները և ծրագրերը: Այսօր ուսուցիչների վերապատրաստման գործընթացում ամբողջությամբ չեն կիրառվում ուսուցման ժամանակակից առաջադեմ տեխնոլոգիաները և բոլոր այն ռեզերվները, որոնք կարող են էապես բարձրացնել ուսուցիչների
աշխատանքի արդյունավետությունը և նրանց մոտիվացնեն սեփական ինքնակրթության հարցում:
Ուսուցիչների վերապատրաստման գործընթացի կատարելագործման
խնդիրները միշտ էլ արդիական են, քանի որ գիտության զարգացումը և մանկավարժության մեջ նոր մոտեցումների ձևավորումը, ինչպես նաև կրթության
նոր հարացույցների (պարադիգմա) ի հայտ գալը առաջ են բերում ուսուցման
կազմակերպման հին տեխնոլոգիաների վերանայման և նոր տեխնոլոգիաների
ներմուծման անհրաժեշտություն:
Աշխատանքի նպատակն է վեր հանել, հիմնավորել և պարզաբանել այն
տեխնոլոգիաները, որոնք գոյություն ունեցողների շարքում անհրաժեշտ է կիրառել ֆիզիկայի ուսուցիչների վերապատրաստման իրականացման ժամանակ՝ ելնելով առարկային բնորոշ առանձնահատկություններից և այն վերջնարդյունքից, որը պետք է ակնկալել ֆիզիկայի ուսուցման ժամանակ:
Ժամանակակից պայմաններում մանկավարժական կադրերի պատրաստման համակարգը պետք է ուղղված լինի մանկավարժական կրթության, նրա
բովանդակության և տեխնոլոգիաների նպատակների փոփոխությանը, ըմբռնելով այն միտումները, որոնք որոշում են ընդհանուր կրթության զարգացման
պրակտիկան և ինչ որ իմաստով նույնիսկ այն կանխորոշում [5, 490]:
Ֆիզիկայի ուսուցման տեսության ժամանակակից հարացույցը հաղորդված
գիտելիքների՝ հիմնարար բնույթ ունենալը և ուսումնական գործընթացը գիտական հետազոտության ուսումնական մոդելի կոնկրետ դրսևորման փոխակերպումներն են: Վերջինս սերտորեն կապված է ուսուցման գործընթացի մեթոդա– 484 –
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բանականացման և հիմնարարացման հետ: Այդ դեպքում ուսուցման բովանդակությունը զուտ տեղեկատվականից շեղվում է մեթոդաբականի կողմը [4]:
Որպես ուսուցման վերջնարդյունք ակնկալելով սովորողների մոտ մտածողության և ստեղծագործական ունակությունների զարգացումը՝ անհրաժեշտ է
փնտրել այն իրականացման արդյունավետ ուղիները:
Մտածողության ձևավորումը բարդ և երկարատև գործընթաց է, որն
ուսուցչից պահանջում է մասնագիտական և մեթոդական բարձր պատրաստվածություն: Եթե նախկինում շեշտն առանձնապես դրվում էր տեսական գիտելիքների և գործնական աշխատանքների կատարման վրա, ապա այսօր
կարևորվում են առավելապես հիմնարար և առանցքային գաղափարների շուրջ
կառուցված տեսական գիտելիքները և մեթոդաբանական հենքի վրա կատարվող որակական վերլուծությունները: Այս դեպքում արդեն առաջ է մղվում գիտական ճանաչելիության համընդհանուր մեթոդների լայն կիրառումը, որն իր
հերթին սովորողների մտածողության զարգացման լավագույն գրավականն է:
Ֆիզիկայի ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացների բովանդակային կողմը պետք է ներառի տեսական, գործնական, փորձնական և մեթոդական գործառույթներ: Այսօր առանձնակի ուշադրություն չի դարձվում փորձարարական և մեթոդական գործառույթներին: Դրանց հիմնական պատճառն այն
է, որ մի կողմից՝ բացակայում է անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազան,
մյուս կողմից էլ մեր մանկավարժական հասարակայնությանը ծանոթ չեն ֆիզիկայի ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաները: Բերենք մի քանի տիպիկ
օրինակներ: Ֆիզիկայի ուսուցիչները ծանոթ չեն այնպիսի ֆիզիկական մեթոդաբանական սկզբունքների, ինչպիսիք են հարաբերականության, վերադրման
(սուպերպոզիցիայի), համաչափության (սիմետրիայի), համանմանության
(անալոգիայի) և այլն մեթոդաբանական սկզբունքները:
Մինչդեռ այդ սկզբունքների իմացությունը և կիրառումը թույլ է տալիս ոչ
միայն տալ ֆիզիկական երևույթների և պրոցեսների որակական նկարագրությունը՝ առանց մաթեմատիկական ապարատի լայն կիրառման, այլ նաև նպաստում է սովորողների մոտ մտածողության որոշ տարրերի զարգացմանը:
Առանձնակի կարևորություն և հետաքրքրություն է ներկայացնում խնդիրների
լուծման ժամանակ ֆիզիկայի մեթոդաբանական սկզբունքների կիրառումը,
որոնք առանձին դեպքերում ապահովում են խնդրի լուծումը բացառապես
որակական մակարդակում:
Հաշվի առնելով, որ հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդները ֆիզիկայի ուսուցման գործընթացում դեռևս ամբողջությամբ չեն կիրառվում, անհրաժեշտ է վերապատրաստման ժամանակ ուսուցիչներին կոնկրետ օրինակների միջոցով ցույց տալ հանրահաշվական և երկրաչափական մեթոդների կիրառմամբ ֆիզիկական երևույթների և պրոցեսների մաթեմատիկական մոդելավորման դեպքեր, մասնավորապես վեկտորական հավասարումների վեկտորագրաֆիկական ինտերպրետացիան, այսինքն՝ վեկտորական հավասարումների
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ներկայացումը երկրաչափական պատկերների տեսքով: Առանձնապես
հետաքրքրություն է ներկայացնում մաթեմատիկական ինդուկցիայի մեթոդի
կիրառմամբ որոշ ֆիզիկական խնդիրների լուծումը և այլն:
Այսօր դիդակտիկայում առաջ է քաշվում առաջանցիկ ուսուցման գաղափարը, որի ճիշտ և տեղին կիրառումը էապես կարող է բարձրացնել ուսուցման
արդյունավետությունը: [6] աշխատանքում ներկայացված է առաջանցիկ ուսուցման իրականացման մի մոդել, որի սահմաններում հնարավոր է լինում ընթացիկ դասի ընթացքում վեր հանել տվյալ դասում առկա այն համընդհանուր
բնույթի հասկացությունները, հիմնարար գաղափարները, մեթոդաբանական
բնույթի հարցերը և այլն, որոնք պետք է հետագա ուսումնառության ընթացքում
դրսևորվեն կոնկրետ իրադրություններում: Խոսքը հետագային ուղղված գիտելիքների ոչ բացահայտ (իմպլիցիտ) փոխանցման մասին է, որն ունի դիդակտիկական կարևոր նշանակություն: Այն ոչ միայն շարունակական կրթության
հաջող իրականացման գրավականն է, այլ նաև սովորողների մոտ զարգացնում
է հետազոտելու, ստեղծագործելու և համադրելու ունակություններ:
Ֆիզիկայի ուսուցիչների վերապատրաստման ժամանակ կարևոր է,
կոնկրետ օրինակների միջոցով ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է ընթացիկ դասի
ժամանակ իրականացնել առաջանցիկ ուսուցման տարրեր և այն հետագայում
ծառայեցնել որպես այլ թեմաների լավ յուրացման միջոց: Գիտելիքների փոխանցման այս տեսակը, որն անվանում են ասոցիատիվ-առաջանցիկ կապեր,
թույլ է տալիս ընդգծել այն առաջնորդող դերը, որը կարող է ունենալ ֆիզիկայի
ուսուցիչը՝ որպես ողջ դասընթացը տիրապետող մանկավարժ: Առաջանցիկ
ուսուցման իրականացման ժամանակ կարևորվում են երկու փուլեր, որոնցից
առաջինն առաջանցիկ նյութի ճիշտ ընտրությունն է, երկրորդը՝ գիտական ճանաչելիության այն մեթոդը, որը պետք է կիրառել ընտրված նյութի փոխանցման
համար:
Նկար 1-ում սխեմատիկորեն պատկերված է, թե ինչը կարող է հանդիսանալ առաջանցիկ ուսուցման ենթակա նյութ, և դրանք ինչ ձևերով կարելի է փոխանցել հետագա ուսուցման:
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Նկար 1. Առաջանցիկ ուսուցման ենթակա նյութը և
առաջանցիկ ուսուցման իրականացման ձևերը

Որպես կոնկրետ օրինակ՝ կարելի է ներկայացնել արագության և աշխատանքի սահմանումները և բանաձևերը նախ՝ իրենց նեղ, այնուհետև՝ լայն
իմաստներով և գրել այդ մեծությունների հետ կապված հետագայում ուսումնասիրվող ֆիզիկական պրոցեսները և երևույթները նկարագրող բանաձևերը.
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Խոսելով 12-րդ դասարանի երկրորդ կիսամյակում կրկնությունների կազմակերպման ուսումնամեթոդական համակարգի մասին, նախ պետք է նշել, որ
գիտականորեն ապացուցված է, որ կրկնության գործընթացն առավել արդյունավետ է, եթե այն կազմակերպվում է ոչ թե ըստ ֆիզիկայի բաժինների հերթականության, այլ ըստ առավել համընդհանուր հասկացությունների (ուժ, էներգիա, արագություն, աշխատանք և այլն), ֆիզիկայի հիմնարար օրենքների
(էներգիայի պահպանման օրենք, իմպուլսի պահպանման օրենք, լիցքի պահպանման օրենք), ֆիզիկայի մեթոդաբանական սկզբունքների (հարաբերականություն, համաչափություն, համանմանություն, վերադրում և այլն) և այլ
առանցքային գաղափարների:
Այսպես՝ աղյուսակ 2-ում պատկերված են ֆիզիկայի տարբեր բաժիններում
էներգիայի պահպանման հիմնարար օրենքի մասնավոր դրսևորումները՝ համապատասխան մաթեմատիկական մոդելավորմամբ:
Աղյուսակ 2. էներգիայի պահպանման հիմնարար օրենքի
մասնավոր դրսևորումները
Ֆիզիկայի բաժին

Մեխանիկա

Ֆիզիկական օրենք,
երևույթ կամ պրոցես
Լրիվ մեխանիկական
էներգիայի պահպանման
օրենքը
Լրիվ մեխանիկական
էներգիայի փոփոխության
թեորեմը
Իդեալական հեղուկի
շարժումը
Ջերմային
հավասարակշռություն

Ջերմադինամիկա

Էներգիայի պահպանման և
փոխակերպման օրենքի
մաթեմատիկան արտահայտությունը

EÉ  EÏ  Eå  const
EÉ  Aáã åáï.  A³ñï.
p  gh 

V 2
2

 const

(Բեռնուլիի հավասարում)

Q1  Q2  ...  Qn  0
(ջերմային հաշվեկշռի հավասարումը)

Ջերմադինամիկայի I օրենքը

U  Q  A

Ջերմամեքենայի աշխատանքը

Q1  Q2  A
W¿É  WÙ³·  const

Իդեալական տատանողական
կոնտուր
Էլեկտրադինամիկա

Քվանտային
ֆիզիկա

Ջոուլ-Լենցի օրենքը

q 2 Li 2 qm2 Lim2



2c
2
2c
2
2
Q  I  Rt

Ֆոտոէֆեկտ

mV 2
h  A»Éù 
2
(Այնշտայնի հավասարումը
ֆոտոէֆեկտի համար)
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Ծատուրյան Արմեն
[2] աշխատանքում, ֆիզիկայի դասընթացի կրկնությունը դիտարկելով
որպես ֆիզիկայի ուսուցման ընդհանրացնող մոդել, ֆիզիկայի դպրոցական
դասընթացը ներկայացված է վերոհիշյալ մոտեցմամբ, որում կարևորվում են
նաև գործնական աշխատանքները:
Այսպիսով, ֆիզիկայի ուսուցիչների վերապատրաստման դասընթացների
ժամանակ կարևորվում են ոչ միայն բովանդակային այն նյութերը և մեթոդական հնարքները, որոնք նպաստում են սովորողների մոտ զարգացնելու մտածողությունը և ստեղծագործական ունակությունները, այլ նաև վերջին տարիներում մեր կրթական համակարգում տեղ զբաղեցրած նոր մոտեցումների հետ
կապվող ուսումնամեթոդական հարցերը, ինչպիսիք են, օրինակ, ֆիզիկայի
դասընթացի ամփոփիչ կրկնությունները: Մյուս կողմից՝ այդ դասընթացներում
պետք է ընդգրկել այնպիսի նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք ի հայտ են գալիս դիդակտիկայում և ունեն մեծ ռեզերվ: Դրանցից է, օրինակ, ֆիզիկայի ուսուցման
ժամանակ առաջանցիկ ուսուցման կիրառման գաղափարը, որի վերաբերյալ
արդեն առկա են ուսումնամեթոդական աշխատանքներ:
Գրականություն
1. Ծատուրյան Ա.Մ., Շահբազյան Ա. Խ., Հանրակրթական համակարգի
որակի գնահատման նոր մոտեցումներ, Կրթության որակի չափման,
գնահատման հիմնախնդիրները, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, Երևան, 2015, էջ 90:
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Ֆիզիկայի ուսուցիչների վերապատրաստման ժամանակակից….
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ

Цатурян Армен
Резюме

Ключевые слова: парадигма, мышление, творческие способности,
математические методы, опережающее обучение, обобщающее повторение
Анализируя свойственные стороны системы образования и перспективы ее
развития, в работе рассмотрены вопросы по современным технологиям, связанные с переподготовкой учителей физики, учитывая те приоритеты, которые считаются важными в процессе обучения. В частности, выделены, обоснованы и
уточнены те технологии, которые в ряде существующих должны быть применены при переподготовке учителей физики, исходя из специфики предмета и
того конечного результата, который ожидаем в процессе обучения физике.
В процессе переподготовки учителей физики в работе предложено рассмотреть вопросы, касающиеся усиления методологической направленности обучения, широкого применения математических методов исследования и опережающего обучения, а также учебно-методологической системы организации
обобщающего повторения по курсу физики.

MODERN TECHNOLOGIES OF TRAINING THE TEACHERS OF PHYSICS

Tsaturyan Armen
Summary

Key words: paradigm, thinking, creative abilities, mathematical methods,
progressive learning, generalizing revisions
Analyzing the characteristics of the education system and the perspectives of its
development, the modern technologies of training the teachers of Physics has been
touched upon in the work taking into account the priorities which are important
today in the process of teaching.
Particularly, the technologies which among the existing ones should be
applied in the process of implementation of training the teachers of Physics, based on
the peculiarities of the subject and the outcome expected in the teaching of Physics,
has been revealed, justified and clarified.
During the training of the teachers of Physics, issues which relate to the
strengthening of teaching methodology, research mathematical methods and the wide
application of progressive learning elements, as well as, issues related to the
educational-methodological system of organizing generalizing revisions of Physics
lessons are suggested and discussed in the work.
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Հայրապետյան Գագիկ, Մարգարյան Սառա

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ
ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ ԴԱՍԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՄԻՋՈՑ
Հայրապետյան Գագիկ
Մարգարյան Սառա
Հանգուցային բառեր. մոդել, մոդելավորում, դասապատրաստում,
ինքնուրույնություն, նախնական մոդելավորման մեթոդ, հեղինակային
ինտեգրված դաս
Ինչպես հայտնի է, մաթեմատիկական մոդելավորումը նպաստում է կրթության բովանդակության հարստացմանը, ուսուցչի ստեղծագործական-հետազոտական գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը, ինչպես նաև
դպրոցականի` ուսումնական նյութն ինքնուրույն, արդյունավետ, ստեղծագործական յուրացմանը, ինտելեկտուալ և բազմակողմանի զարգացմանը:
Մոդելավորումն իմացաբանական կատեգորիա է՝ ճանաչողության կարևորագույն հնարներից ու մեթոդներից մեկը: Որպես իրականության արտացոլման միջոց` մոդելավորումն առաջացել է հին աշխարհում և կատարելագործվել գիտական առաջադիմությանը զուգընթաց: Այն դասակարգում են ըստ
մոդելների, մոդելավորման օբյեկտների ու միջոցների և մոդելների կիրառման
բնագավառների:
Հետազոտությունները հնարավորություն են տալիս եզրակացնել, որ տարրական դպրոցի մաթեմատիկայի գործընթացում գիտամեթոդական ուսումնասիրությունների մեծամասնությունը վերաբերում է նախնական մաթեմատիկական մոդելավորման խնդրի ուսումնասիրությանը: Սակայն բավարար չափով
ուսումնասիրված չէ նախնական մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդիկան, իսկ ինքնուրույնությունը` որպես ուսուցման, միջոց կրում է էպիզոդիկ
բնույթ:
Նկատենք, որ մոդելավորումն առարկայական է, եթե հետազոտությունը
կատարվում է այնպիսի մոդելով, որը վերարտադրում է օբյեկտի հիմնական
երկրաչափական, ֆիզիկական, դինամիկական և գործառութային բնագրերը:
Կիրառվում է նշանային մոդելավորում, երբ որպես մոդելներ օգտագործվում են
գծագրեր, բանաձևեր, հավասարումներ, որևէ լեզվի այբուբենով գրված բառեր և
նախադասություններ:
Նշանային համակարգերն ու դրանց տարրերը միասնաբար դիտարկվում
են որոշակի գործողությունների ու ձևափոխությունների հետ զուգընթաց. որը
կատարում են մարդը կամ մեքենան: Որոշ հանգամանքներում նշանային մոդելավորումն իրականացվում է մտային-ակնառու պատկերման միջոցով և հավակնում մտովի՝ զգայական-ակնառու, պատկերել ուսումնասիրվող օբյեկտի
կառուցվածքը, տարրերի կապն ու փոխազդեցությունը: Մտային-ակնառու մոդելավորումը ճանաչողության գործընթացի անհրաժեշտ պայմանն է կրտսեր
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Նախնական մաթեմատիկական մոդելավորումը որպես….
դպրոցականի ձևավորման շրջանում:
Մաթեմատիկական մոդելավորումը նշանային մոդելավորման մի տեսակ է՝
գիտական հետազոտական մեթոդներից մեկը: Մաթեմատիկական մոդելավորման էությունն այն է, որ հետազոտության օբյեկտի մասին հայտնի փաստերն
արտապատկերում են ինչ-որ հարաբերությամբ օբյեկտին իզոմորֆ կամ հոմոմորֆ որևէ մաթեմատիկական ձևով բանաձևեր, դիֆերենցիալ հավասարումներ, բազմության խմբեր և այլն, իսկ օրինաչափությունների հետագա իմացությունը կատարվում է այդ մոդելի ձևափոխության ու վերլուծության միջոցով:
Ուստի, այն մոդելի կառուցման և նրա հետազոտման գործընթացն է [2, 11-53]1:
Նախնական մաթեմատիկական մոդելավորումը գործընթաց է ստեղծելու,
յուրացնելու և կիրառելու կրտսեր դպրոցականների կողմից վերլուծական (արտահայտություններ, հավասարումներ, հավասարություններ, անհավասարումներ), գրաֆիկական (նկարներ, պայմանական նկարներ, գծագրեր, աղյուսակներ, գրաֆիկներ), առարկայական (գործողություններ առարկաների հետ),
խոսքային (պլան, ցուցում, կարճ գրառում, աղյուսակ), ալգորիթմական (բլոկսխեմաներ, բանաձևեր, գրաֆներ) մոդելներ առաջադրանքներ կատարելիս:
Նախնական մոդելավորում հասկացության ներմուծումն ուսուցման բովանդակության մեջ էականորեն փոխում է աշակերտի և ուսուցչի վերաբերմունքն առարկայի հանդեպ՝ դասապատրաստման գործընթացը դարձնելով
ավելի արդյունավետ, մտածված և կազմակերպված: Ուսուցումը, տարրական
դպրոցում նախնական մաթեմատիկական մոդելավորմամբ, դիտվում է աշակերտների մոտ զարգացնելու երևույթի կամ գործընթացի էական բնութագրիչների տարանջատելու կարողությունը և ակնառու պատկերացնելու, բոլոր
հատկություններն ու հարաբերությունները պատկերելու, իրավիճակը հանգուցալուծելու մոդելի շրջանակներում՝ հանգելով ցանկալի արդյունքի, ընդհանրացնելով եզրահանգում կատարելու [1, 16-21]2:
Այդ ժամանակ զարգանում է աշակերտի ինքնուրույնությունը որպես անհատի ընդհանրացված բնութագիր, աճում են դրական շարժառիթները և կամային կարողությունները:

Նախնական մաթեմատիկական մոդելավորման ժամանակ առկա են երեք
հիմնական կողմեր.
▪ Սուբյեկտ, որի դերում հանդես է գալիս մարդ հետազոտողը,
▪ Օբյեկտ, որի դերում հանդես է գալիս իրական համակարգը,
▪ Մոդել, որը հանդիսանում է միջանկյալ օղակ օբյեկտի և սուբյեկտի միջև:
Տարրական դպրոցում մաթեմատիկայի ուսուցման կարևոր նպատակներից է մաթեմատիկական խոսքի և լեզվի իմացությունը՝ հիմնվելով նշան-սիմСамарский А.А., Михайлов А.П. Математический моделирование: Идеи.Методы. Примеры.
М.-Наука, 1997. –с.11-53.
2 Ермолаева А.А. Моделирование на уроках в начальной школе. Модели, разработки уроков,
практические задания. М.- Глобус; Волгоград: Панорама, 2009.-с.16-21.
1
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վոլների համակարգի վրա: Մոդելավորման մեթոդը դառնում է ուսուցման
միջոց ուսումնական նյութի ամփոփման, ամրապնդման, ընդհանրացման համար, որն օգնում է աշակերտներին ակտիվ սովորել, ձևավորել բազմակողմանի
ուսումնական գործունեություն: Իսկ դասապատրաստման գործընթացում
նախնական մաթեմատիկական մոդելավորումն ընդհանրացված միջոց է
ճշգրտելու ինքնուրույնություն հասկացության բովանդակությունը, որն էլ հասանելի է կրտսեր դպրոցականին:
Տարիքային ընդունակությունների շնորհիվ զարգանում է ճանաչողականպատկերավոր մտածողությունը, որն ավելի ըմբռնելի է դարձնում առարկայական լեզուն նախնական մաթեմատիկական մոդելավորմամբ՝
▪ ուրվագծել մոդելի հավանական ծավալը և բովանդակությունը,
▪ ձևավորել կարողություններ առաջադրված մոդելներից համապատասխանն ընտրելու համար,
▪ ձևավորել կարողություններ ունեցած մոդելները ձևափոխելու համար,
▪ կառուցել մոդելը,
▪ ուսումնասիրել օբյեկտն ըստ կառուցված մոդելի,
▪ անցում կատարել մոդելից օբյեկտին կամ իրական իրավիճակին:
Ավելին, այն իրագործելի է հետևյալ փուլերի միջոցով՝
Առաջին փուլ: Ուսումնասիրվող առարկայի, երևույթի, կիրառական խնդրի
ուսումնասիրություն և նրա մաթեմատիկական մոդելի կառուցում: Այս փուլում
և ընդհանրապես մաթեմատիկական մոդելավորման ընթացքում դրսևորվում
են գիտական գեղեցիկի համարյա բոլոր օբյեկտիվ հայտանիշները, այստեղ կա
և´ կարգ, և´ տրամաբանական խորություն, և´ համընդհանրություն, և´ անսպասելիություն, և´ մոդելի հետ համապատասխանություն:
Երկրորդ փուլ: Մաթեմատիկական մոդելի ուսումնասիրություն, ինչը
հանգում է մոդելի՝ որպես մաթեմատիկական բանաձևի կամ խնդրի լուծման:
Երրորդ փուլ: Ստացված մաթեմատիկական խնդրի լուծման արդյունքների
օգնությամբ դիտարկվող կիրառական խնդրի լուծում:
Չորրորդ փուլ: Կիրառական խնդրի ուսումնասիրություն, այդ մոդելի միջոցով մաթեմատիկական լուծման, արդյունքների, ստացված բանաձևերի, պատասխանի, դիտարկման միջոցով կիրառական խնդրի հետագա ընդհանրացումների կամ սահմանափակումների և այլ հարցերի պարզաբանում:
Մոդելավորման մեթոդն ուսումնական գործընթացում միջոց է, որն էլ
նպաստում է դասապատրաստման ստեղծագործական, արդյունավետ, նպատակաուղղված յուրացմանը [3, 205-208]3: Ուսուցման նման գործընթացում ներդնում ենք ինտեգրված ծրագրեր, կիրառում մոդելավորման տարբեր ձևեր.
Черкасова А.М., Самостоятельная работа как способ фօрмирования познавательной самостоятельности у учащихся начальной школы при обучении маметатике/Сборник научных трудов
Третьей Международной Научно-практической конференции / Астрахань: Изд-воАИПКП,2010.–
с.205-208.
3
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▪ մոդելավորում՝ հետազոտման առարկան ուսուցանելիս,
▪ մոդելավորման գործողություն՝ հետազոտման առարկան յուրացնելիս:
Կրտսեր դպրոցականին անհրաժեշտ է տիրապետել և կիրառել մոդելավորման մեթոդը.
▪ ներմուծելով մոդել հասկացությունն ուսուցման բովանդակության մեջ՝
աշակերտների վերաբերմունքն ուսուցանվող առարկայի նկատմամբ
նկատելիորեն փոխվում է և ուսումնական գործունեությունն ավելի
պատկերավոր է դառնում,
▪ դասապատրաստման գործընթացում նպատակադրված և համակարգված ուսուցումը մոդելավորման մեթոդով մոտեցնում է աշակերտին
ուսումնական նյութն ինքնուրույն, ստեղծագործական յուրացմանը, որն
էլ նպաստում է ինտելեկտուալ զարգացմանը:
Ուսուցանելով նախնական մոդելավորում՝ ստեղծվում է մոդել՝ ներառելով
հետևյալ բաղադրիչները՝ նպատակային, շարժառիթային, առաջարկվում են
տեսական հիմնավորումներ, ներառյալ մոդել հասկացության բովանդակային
ձևավորումը: Դասապատրաստման գործընթացում նման մեթոդի համակարգված, փոխկապակցված, հետևողական կիրառումը հանգեցնում է ինքնուրույն
աշխատանքների երեք տեսակների՝ մարզողական, հետազոտական, ստեղծագործական, ինչպես նաև տնային աշխատանքներ կատարելիս կնպաստի տեսական մտածողության ձևավորմանը և մաթեմատիկական ընդհանուր հասկացությունների համակողմանի յուրացմանը:
Մաթեմատիկական մոդելների կառուցման աստիճանը պարունակում է
մաթեմատիկական մոդելի կառուցումը և իրագործումը, պահանջում աշխատանք՝ տրված (արդեն կառուցված) մաթեմատիկական մոդելի վրա:

Ուսուցման գործընթացում մոդելավորմամբ արդյունքների հասնելու
համար անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ խնդիրները.
▪ ճշտել նախնական մաթեմատիկական մոդելավորման բովանդակությունը,
▪ առանձնացնել մոդելները՝ հաշվի առնելով տարիքային առանձնահատկությունները,
▪ կիրառել ուսուցման մեթոդիկան նախնական մաթեմատիկական մոդելավորմամբ:

Տարրական դպրոցում դասապատրաստման գործընթացում կիրառվում են
մոդելավորման հետևյալ տիպերը.
▪ ուսուցանող առաջադրանքներ,
▪ որոնողական առաջադրանքներ,
▪ ստեղծագործական առաջադրանքներ:
Դասապատրաստման գործընթացում մոդելավորման միջոցով արդյունավետ
առաջադրանքներ են տեքստային խնդիրները, որոնց լուծելու համար աշակերտը
պետք է անցնի տեքստից ստեղծագործականին՝ պարզից բարդին, անծանոթից
ծանոթին, այսինքն՝ դարձնել հետազոտվող օբյեկտը ճանաչելի և հասանելի:
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Առարկայական մոդելավորումն աշակերտների գործողությունների կազմակերպման լավագույն միջոցն է հանրահաշվական գործողությունների իմաստի ընկալման փուլում: Այս միջոցը նպատակահարմար է փոխարինել մոդելավորման այլ միջոցով՝ սխեմատիկ մոդելավորմամբ, որովհետև այս փուլում
մոդելը պետք է օգնի ուսուցչին սովորեցնել աշակերտին մտքի ճիշտ ընթացք
գործողության ժամանակ, այն պետք է տեսականորեն համապատասխանի
գործողությանը, ցույց տա համակարգային կապը բաղադրիչների միջև (գումարումը երկու բազմությունների միացումն է, որոնք չունեն ընդհանուր տարրեր,
հանումը բազմության մի մասի վերացումն է):
Աշակերտները պետք է կարողանան մոդելներն ինքնուրույն կիրառել անծանոթ իրավիճակում, բացահայտել ունեցած գիտելիքների հիման վրա, որն էլ
նպաստում է ինքնազարգացմանը և ինքնահաստատմանը:

Այսպիսով, դասապատրաստման գործընթացում նախնական մաթեմատիկական մոդելավորման հիմնական դիրքորոշումներն են.
▪ տարրական դպրոցում նախնական մաթեմատիկական մոդելավորումը
նախատեսում է գործընթաց ստեղծել, յուրացնել և կիրառել աշակերտների
կողմից վերլուծական, գրաֆիկական, առարկայական, խոսքային և ալգորիթմական մոդելներ՝ առաջադրանքներ, խնդիրներ լուծելիս, իսկ դասապատրաստման գործընթացում՝ նոր տեսական հասկացություններ յուրացնելիս:
▪ Մաթեմատիկական ուսուցման գործընթացում ինքնուրույնությունն անհատի ինտեգրացիոն որակն է, որը բնութագրվում է համակարգված և հաջորդական մաթեմատիկական գիտելիքների յուրացմամբ: Իսկ նախնական մաթեմատիկական մոդելավորմամբ ուսուցումը՝ որպես մաթեմատիկական գործունեության ընդհանրացնող միջոց, նպաստում է ճանաչողական ինքնուրույնության զարգացմանը:
▪ Սահմանված նախնական մաթեմատիկական մոդելավորման բնութագրիչները՝ որպես միջոց, դասապատրաստման գործընթացում իրագործելի են
արդյունավետ նախնական մոդելավորման մեթոդի հիման վրա, որը ներառում
է զարգացում, ինքնուրույն գործունեության նորամուծություն և բովանդակության առումով փոփոխություն:
Համակարգելով վերն ասվածը՝ հանգում ենք ընդհանրացված նախնական
մաթեմատիկական մոդելավորմամբ դասապատրաստման բաղադրիչներին՝

նպատակային, մոտիվացիոն-կամային, բովանդակային-գործառութային (դասի
ընթացքում և տնային աշխատանքներ կատարելիս) և կորեկցիոն-վերահսկող:
Վերոնշյալ ընդհանրացումները ստորև կներկայացվեն գործնականորեն
հեղինակային ինտեգրված դասի միջոցով, որտեղ ներկայացվում են եզրույթները ճշգրիտ գիտության՝ մաթեմատիկայի և հիասքանչ արվեստի՝ երաժշտության միջև:

Դասարան՝ 2-րդ:
Դասի թեման՝ ամրապնդել 5-ի բազմապատկում, բաժանում:
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Նպատակները՝ ամրապնդել 5-ի բազմապատկումը, բաժանումը 5-ի, բազմապատկման և բաժանման գործողությունների բաղադրիչների արդյունքների
միջև կապերի ամրապնդում, զարգացնել երաժշտության արվեստը զգալու և
ընկալելու կարողություն, կարողանալ կազմել մաթեմատիկական մոդելներ,
սինթեզված ընկալել աշակերտի կողմից հետազոտվող թեման, ամրապնդել
հետազոտական-ստեղծագործական կարողությունները՝ օգտվելով տեղեկատվական միջոցներից:
Կահավորում՝ համակարգիչ, ինտերակտիվ գրատախտակ, ինտերակտիվ
իլյուստրացիոն նկարներ, մուլտիմեդիական լուսացրիչ, էլեկտրոնային պատկերազարդումներ:
Բոլոր սահիկներն ունեն էլեկտրոնային պատկերազարդում, մուլտիմեդիական են և ցուցադրվում են էկրանին:
Դասի ընթացքը
Ինտերակտիվ րոպե
Քանի՞ անգամ է 15-ը մեծ 3-ից:
Ո՞ր թիվն է 9 և 5 թվերի տարբերությունից մեծ 2 անգամ:
Գտնել 4 և 5 թվերի արտադյալը:
Համեմատել թվերը. 3 + 3 + 3 … 3 ∙ 5, 4 ∙ 2 … 2 + 2 + 2 + 2, 7 ∙ 5 … 6 ∙ 5:
Երկու թվերի արտադյալը հավասար է այդ թվերից առաջինին: Ի՞նչ կարելի
է ասել երկրորդ արտադրիչի մասին:
Ասել 2 թիվ, որոնցից յուաքանչյուրը բաժանվի 4-ի, 8-ի:
Ո՞ր թվերի քանորդն է հավասար 7 թվին:
Քանի՞ անգամ է 25-ը մեծ 5-ից:
Ասել 2 թիվ, որ յուրաքանչյուր հաջորդը 5 անգամ փոքր լինի նախորդից:
Երեխանե´ր, այսօրվա մեր դասը յուրօրինակ է, որովհետև համատեղում
ենք ճշգրիտ գիտությունը՝ մաթեմատիկան և արվեստը՝ երաժշտությունը:
Իսկ ի՞նչ կապ կարող է լինել մաթեմատիկայի և երաժշտության միջև,
հնչյունների աշխարհի և թվանշանների միջև:
Ցանկացած երաժշտական ստեղծագործություն կարելի է ներկայացնել մաթեմատիկական մոդելի տեսքով: Այսօր, ամրապնդելով մեր գիտելիքներն
աղյուսակների իմացությունը, միաժամանակ կկազմենք երգի մաթեմատիկական մոդելը՝ ավարտելով երգի կատարմամբ, իսկ երգը կոչվում է «Եկե´ք
մրցենք»:
Դասի այս փուլը կլինի մրցութային, կառաջնորդվենք երգի վերնագրով և
կմրցենք:
Դասարանը բաժանվում է 4 խմբի:
Երեխանե´ր, Ձեզ կտրվեն առաջադրանքներ, Դուք արագ և ճիշտ պետք է
հաշվեք, պատասխաններով էլ յուրաքանչյուր թիմ կկազմի երգի մաթեմատիկական մոդելը:
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Կազմված են սահիկներ ուղղորդող քարտերի սկզբունքով (ուղղորդվում է
այնքան տեղեկություն, որքան անհրաժեշտ է նյութը յուրացնելու համար):
Սահիկ 1. Յուրաքանչյուր նոտայի դիմաց գրված է համապատասխան
թվանշանը

I օկտավա
դո-1
ռե-2
մի-3
ֆա-4

II օկտավա

սոլ-5
լյա-6
սի-7

դո-8
ռե-9

Սահիկ 2.
10 ∶ 5 = 2
5∙1=5
10 + 5 ∶ 3 = 5
30 ∶ 10 = 3

8∶4=2
20 ∶ 5 = 4
18 − 6 ∶ 3 = 4
20 ∶ 10 = 2

5∶5=1
2∙1=2
12 − 5 ∙ 2 = 2
12 ∶ 3 ∶ 2 = 2

25 ∶ 5 = 5
16 ∶ 4 = 4
23 − 4 ∙ 5 = 3
16 ∶ 4 ∶ 2 = 2

1-ին թիմ

2 ∙ 10 ∶ 4 = 5
18 − 6 ∶ 3 = 4
18 ∶ 6 = 3
10 ∶ 2 − 3 = 2
Մաթեմատիկական մոդել՝ /2553/5432/

2-րդ թիմ

16 ∶ 2 ∶ 2 = 4
15 ∶ 5 = 3
18 − 4 ∙ 4 = 2
4 ∙ 5 − 18 = 2
Մաթեմատիկական մոդել՝ / 2442 / 4322/

3-րդ թիմ

36 ∶ 4 ∶ 3 = 3
4 ∙ 4 − 14 = 2
20 ∶ 5 = 4
30 ∶ 3 − 8 = 2
Մաթեմատիկական մոդել՝ / 1222 / 3242/

4-րդ թիմ

4 ∙ 5 − 16 = 4
20 ∶ 10 = 2
18 ∶ 3 ∶ 3 = 2
20 ∶ 5 ∶ 2 = 2
Մաթեմատիկական մոդել՝ /5432 / 4222/

Վերջում բոլորը միասին երգում են երգը:
Մաթեմատիկայի իմացության ամրապնդումը երեխաներին օգնում է
ամրապնդել նոտաների ճիշտ գրության հաջորդականությունը (հնչյունների
հաջորդականությունը):
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Սահիկ 3.

Եկե´ք մրցենք

Հայկական ժողովրդական երգ
Խոսք՝ Նանսեն Միքայելյանի

Մաթեմատիկական մոդել՝
/2553 / 5432 / 2442 / 4322 / 1222 / 3242 / 5432 / 4222/
Ավագների մրցույթ
Խաղ «Գտի´ր ելքը»
Ինտերակտիվ գրատախտակի վրա պատկերված է աղյուսակ 1: Ավագները
5-ի բազմապատկման աղյուսակի պատասխանների հաջորդականությամբ
գտնում են դպրոցի ելքը, հաղթում է արագ և ճիշտ ելքը գտնող ավագը:

Աղյուսակ 1. Գտիր ելքը
5
6
7
8
9

10
14
15
21
27

18
20
21
25
19

28
47
30
60
35

40
72
45
84
50

Երաժշատական դադար: Երեխաները կատարում են մաթեմատիկայի
վերաբերյալ երգ (կարաոկե):
Էլեկտրոնային գրատախտակին պատկերված է «Դպրոցի զանգը» երգի
մոդելը՝ /32/ 3543 / 222 / 2432 / 333 / 3543 / 666 / 6456 / 788 / 7365 /445/ 6654/
333/2123 /433/4566/ 788/: Աշակերտները ֆրոնտալ ընդգծված թվանշանները
բազմապատկում են 5-ով և նշում՝ նույն զույգ թիվ է արտադյալը, թե՝ կենտ:
Ուսուցիչը մեկ անգամ ևս ամրապնդում է 5-ի բազմապատկման աղյուսակը,
իսկ դասն ավարտվում է երգի կատարմամբ:
Դպրոցի զանգն է հնչում,
Զանգից հետո լռություն,
Նորից դասի է կանչում,
Դաս է տալիս դասատուն,
Մանուկները շար-շարան
Պատմություններ է պատմում
Նորից մտան դասարան,
Գումարում ու բաժանում:
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Աշակերտներին տրվում է տնային աշխատանք, վարժություններ. եթե
ճիշտ կատարեն, ապա նրանց պատասխաններով կկազմեն «Օրոր» երգի
մաթեմատիկական մոդելը:
12 ∶ 6 = 2
20 ∶ 5 = 4
13 − 5 ∙ 2 = 3
10 ∶ 5 ∙ 2 = 4

18 ∶ 3 ∶ 3 = 2
16 ∶ 4 = 4
30 ∶ 10 = 3

16 ∶ 4 ∶ 2 = 2
20 ∶ 10 = 2
48 − 40 ∶ 2 = 4 20 ∶ 5 ∶ 2 = 2
24 ∶ 4 ∶ 2 = 3
3 ∙ 6 − 16 = 2
10 + 6 ∶ 4 = 4
Մաթեմատիկական մոդել՝ /2434/243/2434/222/

Օրոր

Հայկական ժողովրդական երգ
Խոսք՝ Նանսեն Միքայելյանի

Դու´ քնի´ր, խաղաղքնով,
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Թո´ղ քեզ լուսին ու աստղեր
Բերեն հեքիաթ երազներ:
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ УРОКА
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Айрапетян Гагик
Маргарян Сара
Резюме

Ключевые
слова:
модель,
моделирование,
подготовка
урока,
самостоятельность, метод предварительного моделирования, интегрированный
авторский урок
В статье рассматриваются и представлены некоторые актуальные вопросы
предварительного математического моделирования как эффективного средства
подготовки урока в начальной школе и готовность учителя начальной школы к
авторскому решению. В частности, на основе анализа научной литературы
раскрыты содержания понятий предварительного математического моделирования и целесообразности их использования в процессе обучения младших
школьников. В связи с этим, определена самостоятельность как инрегрированное
качество личности при подготовке урока. Дана сущность интегрированного
урока, его особенности и преимущества.
Для повышения уровня знаний математики в начальной школе, усвоения
учебного материала необходимо использовать различные инновационные
методы и технологии обучения. Разработан метод предварительного математического моделирования на основе классификаций моделей, применяемых в
начальной школе на уроках математики. Как результат внедрения в практику
обучения разработанной методики, представлен интегрированный авторский
урок с элементами инновационных технологий.
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Հայրապետյան Գագիկ, Մարգարյան Սառա

PRELIMINARY MATHEMATICAL MODELING AS AN
EFFECTIVE LESSON PREPARATION TOOL IN PRIMARY SCHOOL

Hayrapetyan Gagik
Margaryan Sara
Summary

Key words: model, modeling, lesson preparation, self-independence, method of
preliminary modeling, integrated author’s lesson
The article discusses and presents some actual problems of preliminary
mathematical modeling as an effective tool of lesson preparation and primary school
teacher’s readiness for author’s innovatory solution in primary school. Particularly,
there are demonstrated the concepts contents of preliminary mathematical modeling
and their usage expediency in the pupil’s learning process based on scientific
literature analysis. In this regard, self-independence is defined as an integrated
characteristic of a person during the lesson preparation. There was given the nature of
integrated lesson, as well as its specifics and advantages.
It is necessary to use various innovative methods and training technologies for
increasing knowledge level of Mathematics and mastering education material in
primary school. There is developed a method of preliminary mathematical modeling
based on the models classifications used in primary school during the lessons of
Mathematics. As a result of the elaborated methodology integration into the practice
of teaching an integrated author's lesson is presented with the elements of integrated
innovative technologies.
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Խաղի դաստիարակչական նշանակության արժևորումը….

ԽԱՂԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՉԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՎՈՐՈՒՄԸ
Խ. ԱԲՈՎՅԱՆԻ, Ղ. ԱՂԱՅԱՆԻ, ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Հարոյան Լիզա
Գրիգորյան Զարինե
Հանգուցային բառ` դաստիարակություն, սեր, արժանապատվություն,
զարգացում, գիր, լեզու
Երեխայի խաղի մեջ խոր ստեղծագործական բովանդակություն կա: Խաղի
մանկավարժական նշանակությունը ընդգծել և հետաքրքիր ու օգտակար
մտքեր են արտահայտել Յա. Ա. Կոմենսկին, Ժ.-Ժ. Ռուսոն, Կ. Ուշինսկին,
Ա. Մակարենկոն, Յա. Կորչակը և շատ ուրիշներ: Խաղի դաստիարակչական
նշանակության ուսումնասիրությամբ զբաղվել են նաև հոգեբաններ, սոցիոլոգներ, փիլիսոփաներ, ազգագրագետներ, արվեստագետներ, որոնք հիանալի
գիտեն երեխայի ներաշխարհը:
Մարդու կյանքի յուրաքանչյուր փուլ ունի իր առանձնահատկությունները
և առաջատար գործունեությունը: Կյանքի առաջին տարիներին երեխայի մեջ
տեղի են ունենում ոչ միայն ֆիզիոլոգիական, այլև մտավոր բնույթի կարևոր
փոփոխություններ: Նա ձգտում է ինքնուրույնության, ներաշխարհում կատարվում են հոգեբանական բարդ երևույթներ, որոնք բացահայտվում են տարբեր
խաղերում: Յուրաքանչյուր խաղային հարաբերություն վերարտադրում է իրականության մեջ գոյություն ունեցող սոցիալական այնպիսի փոխհարաբերություններ, որոնց շնորհիվ լայն հնարավորություն է ստեղծվում երեխայի դաստիարակության համար: Երեխան ընդհանուր ընդօրինակումից անցնում է սոցիալական ազդեցությունների ընտրողական յուրացման, որի արդյունքում
որակապես փոխվում է կապը հասարակության հետ: Մեծահասակի նպատակաուղղված ներգործությունների շնորհիվ երեխան խաղի միջոցով յուրացնում
է սոցիալական մեծ արժեք ունեցող բարոյական որակներ՝ ընկերասիրություն,
մարդասիրություն, բարություն, ազնվություն, հայրենասիրություն, կազմակերպվածություն և այլն:
Խաղի դաստիարակչական նշանակության և հայեցի դաստիարակության
հիմնահարցը կարևորվել է նաև բազմաթիվ հայ գրողների, մանկավարժների,
հոգեբանների, մտածողների կողմից:
Հայ մեծ լուսավորիչ, գրող, մանկավարժ Խաչատուր Աբովյանը մշտապես
ընդգծում էր խաղի դաստիարակչական նշանակությունը` համոզված, որ երե-
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Հարոյան Լիզա, Գրիգորյան Զարինե
խան կյանքի և բնության վերաբերյալ առաջին և հավաստի տեղեկությունները
ստանում է խաղի միջոցով:
Լինելով ի բնե զգայուն խառնվածքի տեր անհատ՝ Աբովյանը կարողանում է
թափանցել երեխաների ներաշխարհը. նրա փոքրիկ հերոսներ Եղիսաբեթի,
Ստեփանի, Վարդանի հետաքրքրասիրությունը, տրամաբանությունը, մտածելու ընդունակությունը ձևավորվել են մեծերի պատմությունների, զրույցների,
կյանքի հետ շփվելու և, անշուշտ, խաղերի ներգործության շնորհիվ:
Խոսելով նախադպրոցական տարիքի երեխաների դաստիարակության
ուղիների և խնդիրների մասին՝ Աբովյանն ընդգծում էր հետաքրքրաշարժ
զրույցների, պատմությունների, ժողովրդական բանահյուսության, չափածո
ստեղծագործությունների հսկայական նշանակությունը երեխային ոչ միայն գեղագիտական հաճույք պատճառելու գործում, այլ նաև նրա մտահորիզոնի ընդլայնման, աշխարհաճանաչողության խորացման, կյանքի ու բնության վերաբերյալ իմացության շրջանակների լայնացման առումովֈ Երեխան կյանքի դասեր է առնում և բնության հետ ճիշտ հարաբերվելու անմոռաց գիտելիքներ ձեռք
բերում հեքիաթների, զրույցների և իրեն շատ սիրելի խաղերի միջոցով: Աբովյանը խորհուրդ էր տալիս հարգել երեխայի անհատականությունը, խաղի միջոցով դաստիարակել նրան, սովորեցնել ճշմարտություն, ազնվություն, համեստություն, աշխատասիրություն: Աբովյանը պնդում էր, որ բարոյական լավագույն որակներն ու դրական սովորությունները վաղ մանկական տարիքում
երեխայի սեփականությունն են դառնում բազմիցս կրկնվող խաղերի միջոցով:
Ընդսմին՝ Աբովյանը երեխաների դաստիարակության մեջ մեծ տեղ էր հատկացնում ոչ միայն անհատական մանկական խաղերին, որոնք ինքնին ստեղծագործականության մեծ լիցք և հնարավորություններ են բովանդակում, այլև
առանձնահատուկ կերպով կարևորում էր ազգային խաղերի դերը մատաղ
սերնդի հայեցի դաստիարակության, ազգային ոգին պահպանելու գործում:
Աբովյանը պահանջում էր չզրկել երեխային «անմեղ խաղերից»: Իր բնական
զարգացման ընթացքում՝ առօրյա կյանքում, ամենօրյա գործունեության ընթացքում երեխան ամենից առաջ առնչվում է խաղին: Խաղալ նշանակում է գործել,
ստեղծագործաբար վերարտադրել կյանքում ստացած տպավորությունները,
շփվել շրջապատի մարդկանց, ընկերների հետ, վերջիններիս և իր իսկ այս կամ
այն արարքին տալ գնահատականներ: Խ. Աբովյանն առանձնահատուկ նշանակություն էր տալիս երեխայի խաղային գործունեության բնականության կողմին, ինչպես նաև խաղի՝ անփոխարինելի գեղագիտական նշանակությանըֈ
«Կարդացողը ինքն էլ լավ կիմանա, որ էս գրած բաները ավելի ուրախության
համար են էն պատճառով, որ բոլորը մեր խալխի խոսացած բաներն եմ հավա– 503 –

Խաղի դաստիարակչական նշանակության արժևորումը….
քել, թարգմանածներս էլ էնպես եմ դուրս բերել որ մեր խալխի սրտովն ըլի...
Հույս ունիմ, որ ուրիշ մարդիկ դհա լավը շինեն» [1, 9-10]ֈ
Աբովյանը բարձր էր գնահատում մանկական խաղերը` մասնավորապես
ընդգծելով, որ յուրաքանչյուր խաղ ունի որոշակի դաստիարակչական նշանակություն, զարգացնում, հարստացնում է երեխայի միտքը, տալիս կենսականորեն կարևոր տեղեկություններ աշխարհի, կյանքի, մարդկանց և շրջապատի վերաբերյալ: Դեռևս 19-րդ դարում հայ մեծ լուսավորիչ-մանկավարժը շեշտում էր
խաղի՝ երեխայակենտրոն ուսուցման միջոց և եղանակ լինելու հանգամանքը՝
խիստ կարևորելով, որ խաղի ընթացքում երեխան, ժամանակակից եզրաբանությամբ, ուսուցման օբյեկտից վերածվում է սուբյեկտի, որով առավել իմաստավորվում և արդյունավորվում է նրա խաղային գործունեությունըֈ
19-րդ դարի հայ ականավոր մանկավարժ, գրող և հասարակական գործիչ
Ղազարոս Աղայանն իր ողջ կենսագրությամբ և ստեղծագործությամբ ամբողջովին նվիրվել է մատաղ սերնդի կրթության ու դաստիարակության գործին: Նա
հանդես է եկել իբրև գործուն մանկավարժ և իր ողջ գիտակցական կյանքն ի
սպաս դրել հայ տեսական և գործնական մանկավարժության զարգացմանըֈ
Ղ. Աղայանի բեղուն մանկավարժական գործունեության համար վճռորոշ նշանակություն է ունեցել նրա ստեղծագործական խառնվածքը. նա հրաշալի մանկագիր էր, բազմաթիվ սիրված չափածո երկերի հեղինակ, հեքիաթագիրֈ
Ղ. Աղայանը որպես մանկավարժ նպատակ ուներ զարգացնելու ուժեղ, խելոք,
առաքինի երեխաներ և այդ առումով խորությամբ գիտակցելով խաղի հսկայական դերն ու արժեքը՝ իր մանկավարժական աշխատություններում հետևողականորեն անդրադառնում էր խաղի հիմնահարցին: Աղայանը գտնում է, որ երեխաներին հրապուրում է շրջապատի մարդկանց գործունեությունը, և նրանք
ցանկանում են իրենց խաղերում նմանակել-վերարտադրել այն: Հետաքրքիր է,
որ իր մեծ նախորդի՝ Խ. Աբովյանի նման, Աղայանը ևս ընդգծում է խաղի ստեղծագործական ասպեկտը, որը հնարավորություն է տալիս երեխային որոշակի
դեր ստանձնելով՝ դառնալ դերակատար՝ գործունեության սուբյեկտ, միաժամանակ դառնալով թե՛ որպես որոշակի ուսուցողական գործունեություն իրականացնող, թե՛ նաև այդ գործունեության դաստիարակչական ազդեցության
կրողֈ «Խաղացեք, ո՛վ մանկուկներ,– գրում է Աղայանը,– շատ խաղացեք, բայց
թե՛ տիկնիկ և թե՛ բաժինք ձեր իսկ ձեռքով շինեցեք» [2, 27]:
Ղ. Աղայանը գործնական մանկավարժության ջատագով էր և նախաձեռնողֈ Նա Ս. Բաբայանի հրավերով մեկ տարի որպես դաստիարակ աշխատել է
Թիֆլիսի նորաբաց նախակրթարանում և դրանից հետո որտեղ եղել և գործունեություն է ծավալել (Ախալցիխե, Երևան, Ալեքսանդրապոլ), առանձնահա– 504 –

Հարոյան Լիզա, Գրիգորյան Զարինե
տուկ ուշադրություն է դարձրել նախակրթարաններին՝ այն համոզումն ունենալով, որ «ծառը արմատից կդալարի, ուսումը` նախակրթարանից»: Երեխայի
կյանքում խաղի հսկայական նշանակության հավաստումն Աղայանը գործնականում ստացավ վերոհիշյալ Ս. Բաբայանի մանկապարտեզում` մեծ հաճույք
պատճառելով երեխաներին և երջանկությամբ լցնելով իր սեփական հոգին:
«Այդ կարճ ժամանակամիջոցը,– գրում է Աղայանը,– դարձավ հայ մանկական
գեղարվեստական գրականության զարգացման սկիզբը» [4, 524]ֈ
Մեկ տարի գրագիտություն սովորեցնելով մանկապարտեզի սաներին՝
Աղայանը միաժամանակ ուսումնասիրեց նրանց նախընտրած պարապմունքների բնույթը, նախասիրած խաղերը, հոգեմտավոր աշխարհըֈ Աղայանը միանգամայն անսխալ կռահեց, որ մանկավարժն ու հատկապես մանկական գրողը
նախ ինքը պետք է սովորի երեխաներից՝ ինչի՛ մասին, ինչպե՛ս գրել, ինչպիսի՛
խաղեր կազմակերպել, որպեսզի դրանք լինեն նպատակային, մանկավարժական առումով հիմնավորված և արդյունավետ: Սկզբնական շրջանում խաղերը
պարզ գործողություններ են: Աստիճանաբար դրանք դառնում են նպատակաուղղված` ներառելով և հարստացնելով մանկավարժական ու դաստիարակչական բաղադրիչը: «Մանկության բարեկամներ» խաղում, օրինակ, Աղայանը
նկարագրում է տարբեր միջավայրում ապրող երեխաների խաղերի բովանդակությունը և դաստիարակչական արժեքը [տե՛ս 3, 37]:
Ղ. Աղայանի՝ մանուկների համար հորինած խաղերն ու բանաստեղծությունները կենսունակ են, որովհետև գրված են անկեղծությամբ և մանուկների
ներաշխարհի խոր իմացությամբ: Աղայանը երեխաներին սիրում էր անմնացորդ կերպով: Մանուկների աշխարհը և դաստիարակությունը նրա տարերքն
էր: «Տիկնիկ» մանկական խաղը պարզաբանելով՝ Աղայանը գրում էր. «Երեխան
ոգի ունի. ուզում է զվարճանալ, երգել, խաղալ, մտածել և դատել» [4, 204]:
Ղ. Աղայանը սեփական կենսափորձով հիմնավորում էր, որ յուրաքանչյուր
խաղ ունի իր հատուկ նշանակությունը. զարգացնում է երեխայի այս կամ այն
ունակությունը, հարստացնում միտքը, ապահովում նրա ներդաշնակ զարգացումն ու կրթությունը: Եվ վերստին ընդգծում էր մանկական խաղի՝ թեև
որոշակի պայմանականությունների մեջ առնված, սակայն միանգամայն ազատ
ստեղծագործական բնույթի գործունեություն լինելու հանգամանքըֈ «Արեգնազան կամ կախարդական աշխարհ» խաղում նա շեշտում է, որ խաղը երեխայի
ինքնուրույն ստեղծագործական գործունեությունն է:
Մանուկների համար Ղ. Աղայանի հավաքած, մշակած խաղերի ոչ միայն
թեմատիկան, այլև արտահայտչամիջոցներն ու ձևերը հետաքրքրական են,
գրավիչ. դրանք ընկալվում են բնականորեն և ինքնաբերաբար: Բնությունը,
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Խաղի դաստիարակչական նշանակության արժևորումը….
գյուղական բնապատկերը, գեղջկական անպաճույճ կենցաղը և աշխատանքը,
ժողովրդական զրույցներն ու ավանդապատումներն Աղայանի ստեղծագործության նյութն ու բովանդակությունն են: Նրա մշակած խաղերը, գեղագիտական հաճույք պատճառելով, հարստացնում են մանուկների իմացական
աշխարհը, խթանում ստեղծագործական մտածողությունը և ակտիվությունը,
իսկ բնությունը, կյանքը ճանաչել տալու իմաստով՝ դրանք բարոյա-դաստիարակչական հսկայական նշանակություն ունեն: Ղ. Աղայանի՝ որպես գրականհասարակական գործչի տեղն ու դերը հայ իրականության մեջ նշանակալից է
ոչ միայն նրա ստեղծագործությամբ. նրա նկատմամբ մենք հարազատություն
ենք զգում, որովհետև Աղայանը շատ մոտ է կանգնած ժողովրդական ակունքներին, իր հայկական արմատներին և հայ իրականությանը: Ուստի և նա բարձր
է գնահատվել իբրև մանկավարժ, իբրև մանուկ սերնդի կրթության ու դաստիարակության գործի մեծ կազմակերպիչ ու տեսաբան:
Հովհաննես Թումանյանի բազմաժանր ստեղծագործության մեջ յուրահատուկ տեղ են զբաղեցնում ժողովրդական թեմաների, ավանդապատումների,
առասպելների, լեգենդների, էպոսի, հեքիաթների մշակումները, մանկական
անգերազանցելի բանաստեղծությունները, մանկական բանահյուսության
նմուշների հանճարեղ մշակումները, որոնք աչքի են ընկնում ամենից առաջ
իրենց խաղային բաղադրիչի հարստությամբ, պարզությամբ, բնականությամբֈ
Ուստի զարմանալի չէ, որ Հովհ. Թումանյանը եղել և մնում է ինչպես նախակրթարաններում, այդպես նաև հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում «ամենաբեմադրվող» հեղինակը:
«Ես,– գրում է Թումանյանը,– իմ բոլոր հեքիաթներն ու զրույցներն էլ իմ ժողովրդից ու ժողովրդականից առել ու միշտ աշխատել եմ ինչքան կարելի է
մոտիկ ու հարազատ մնալ» [5, 267]:
Նա այն համոզմանն էր, որ երեխան խաղում ամեն ինչ ընկալում է ուրախ
ձևով, ինչը չափազանց կարևոր է նրա ընդհանուր զարգացման համար:
Հայ մեծ բանաստեղծը երեխաների համար ստեղծեց հայրենագիտական
խաղեր: Նա գտնում էր, որ երեխաների համար խաղն անհրաժեշտություն է,
մանկության ուղեկից, որը սնում է մանկան միտքը, նրան հաղորդում բազմապիսի գիտելիքներ շրջապատող աշխարհի, առարկաների, երևույթների մասին:
Հովհ. Թումանյանի համոզմամբ՝ մանկական խաղերը պետք է ուրախացնեն, զվարճացնեն, հաճելի լինեն երեխային և անպայման հարստացնեն նրա
միտքը, «բան սովորեցնեն»: Հովհ. Թումանյանի ստեղծած խաղերն ունեն երեխաների ինչպես շարժողական ունակությունները զարգացնելու, այն է՝ ֆիզիկապես զարգացնող, այնպես էլ դիդակտիկ՝ ուսուցողական բնույթ («Առաջին
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Հարոյան Լիզա, Գրիգորյան Զարինե
խաղ», «Աստղերի խաղ», «Գույների խաղ», «Հանելուկներ», «Հայկական առածներ», «Հայոց գետերը», «Աստղերի խաղը», «Դդումը», «Տառերի խաղ», «Սրամիտ
հովիվը»):
Թումանյանը նամակներից մեկում գրում է. «Էս խառը ժամանակը ես էլ, ի
միջի այլոց, զբաղված եմ և՛ հայրենագիտական, և՛ ուրիշ տեսակի խաղալիքներով, ասում եմ գուցե դրանով էլ մեր մանուկներին մի բանով օգնած լինենք հայանալու և մարդանալու…, էսպիսի ժամանակներում ոմանք իրենց գինուն են
տալիս, ոմանք լռում ու ինքնամփոփ դառնում, ես որոշեցի էս տեսակ մի բան
անեմ, օգուտ որ չլինի, վնաս հաստատ չի լինի» [6, 401]:
Հովհ. Թումանյանը խաղն ու երգը համարում էր երեխայի հիմնական պահանջմունքը, հատկությունը: Խաղերն ուրախություն, բավականություն են
պատճառում երեխային, զարգացնում ֆիզիկապես, մտավորապես: Ահա թե
ինչու նույնիսկ «ամենախառը ժամանակներում» էլ խաղերի միջոցով երեխաների մտավոր, հոգևոր ու ֆիզիկական զարգացման խնդիրը Թումանյանի համար
մնում էր կարևորֈ «Մանկությունը մարդու կյանքի էն ամենաընդունակ շրջանն
է,– գրում է Թումանյանը,– երբ նա չորս կողմից ընդունում է, սնունդ է առնում ու
զարգանում շարունակ… Ահա էստեղ էլ հարց է առաջ գալիս՝ ի՞նչ սնունդ տալ
և ի՞նչ ձևով տալ: Եվ ամեն բան, ինչ տրվում է խաղով, ուրախությունով՝ ընդունում է, հեշտ էլ յուրացնում» [10, 383]:
Թումանյանը անհրաժեշտ էր համարում խաղի միջոցով երեխային տեղեկություններ տալ շրջապատող աշխարհի, իրական երևույթների մասին. «Մենք
անծանոթ ենք մեր հայրենիքին, նրա բնությանը, նրա կյանքին, նրա անցյալին
ու ներկային: Մեր պատմության էս սև ու դժբախտ ժամանակի շրջանում շատ
ու շատ սովորությունների հետ, մենք թողել ենք և մեր ազգային գեղեցիկ ու
իմաստալի խաղերը, մոռացել ենք նրա ահագին նշանակությունն ու ազդեցությունը կյանքի մեջ: Սա ժամանակավոր թմրություն է, որից հետո մենք մտնում
ենք վերածնության, վերանորոգության, կազդուրման, նոր կենդանի աշխարհ
առողջ ու հոգևոր շրջանը» [6, 402]:
Կարևորելով հայեցի դաստիարակությունը՝ Հովհ. Թումանյանը հայ մտավորականի, արվեստագետի գերագույն նպատակը համարում էր հայրենիքին
ու ժողովրդին նվիրված կիրթ քաղաքացու դաստիարակությունը, քաղաքացի,
որի բնորոշ գծերից են նաև մարդասիրությունը, ազնվությունը, համեստությունը: Մեկ այլ տեղում մեծ մարդասերը խաղերի դաստիարակչական նշանակության մասին գրում է. «Կաշխատենք խաղերի միջոցով ծանոթություն տալ
թե՛ Հայաստանի, թե՛ Կովկասի ջրերից, լեռներից, լճերից, կենդանական ու բուսական աշխարհից, որ մեր երեխաներն ու պատանիները ճանաչեն ու սիրեն
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Խաղի դաստիարակչական նշանակության արժևորումը….
իրենց հայրենիքը: Սիրեն ոչ թե կույր ազգասերի սիրով, այլ գիտակից ինտիլիգենտ մարդու սիրով, որ սերն ազնիվ լինի առողջ ու բովանդակալի» [6, 386]:
Թումանյանի՝ մանուկների համար հորինված խաղերի մեջ կա աստղային
երկնքի մասին մի խաղ, որը բնութագրելիս բանաստեղծը գրում է. «Հաճախ նայեցեք երկնքին: Ձեր հոգին կմեծանա ձեր սիրտը կազնվանա: Մարդիկ միշտ
ցած նայելով հոգով են ցածրանում» [9, 373]: Այդ խաղը համարվում է Թումանյանի կազմած խաղերից ամենաբարդը և որոշակի տարիքային հասունություն է
պահանջում:
Ընդհանրացնելով նկատենք, որ Հովհ. Թումանյանը երեխաների համար
հավաքեց և մշակեց ժողովրդական բանահյուսության հոգևոր գանձերը՝ ստեղծելով հայրենագիտական խաղեր` այդ հարցում դրսևորելով ոչ միայն նրբամիտ
գեղագետի հատկություններ, այլ նաև մանկավարժական խորաթափանցություն և հոգեբանի խոր ունակություններ:
Թումանյանը գտնում էր, որ երեխաների համար խաղը անհրաժեշտություն
է, մանկության պարտադիր ուղեկից, որովհետև խաղի միջոցով միայն կարելի է
զարգացնել երեխայի միտքը, ձևավորել բարոյական որակներ, հաղորդել նրան
բազմապիսի գիտելիքներ շրջապատող աշխարհի առարկաների, երևույթների
մասին:
Մեծ բանաստեղծի հորինած խաղերն այսօր էլ չեն կորցրել իրենց այժմեականությունը, ավելին՝ դրանք լայն տարածում են գտել հայկական դպրոցներում՝ շարունակելով պահպանել իրենց կրթական և դաստիարակչական ազդեցությունն ու նշանակությունը:
2007 թ. վերահրատարակվել է թումանյանական 5 խաղ՝ «Հայոց գետերը»,
«Հայկական առածանին», «Թանկագին խաղեր», «Հայկական հանելուկներ»,
«Տառերի խաղ»: Օգտագործելով այս խաղերը՝ ինչպես ծնողները, այնպես էլ
դաստիարակները կարողանում են լուծել հայրենագիտական, կրթադաստիարակչական կարևոր, արդի խնդիրներ:
Հարկ է նշել, որ մեծ բանաստեղծը ոչ միայն առաջարկեց տարբեր խաղեր,
այլ ցույց տվեց դրանց կազմակերպման մեթոդները, մեկնաբանման եղանակները, կանոնների մատուցման ձևերը:
Այսպիսով, հայ գեղարվեստական մտքի տիտանները` Աբովյան, Աղայան,
Թումանյան, միաժամանակ լինելով նաև իրենց ժամանակի լավագույն մանկավարժները, ըստ ամենայնի արժևորել են, թե ինչ դեր ունեն մանկական խաղերը
երեխայի ընդհանուր զարգացման և դաստիարակության գործում: Խաղը եղել է
ժողովրդական մանկավարժության ամենակարևոր բաղկացուցիչներից մեկը:
Յուրաքանչյուր խաղ ունեցել է իր նշանակությունը ու նպատակադրումը: Դրա– 508 –

Հարոյան Լիզա, Գրիգորյան Զարինե
նով ժողովուրդը մատաղ սերնդին աստիճանաբար վարժեցրել ու նախապատրաստել է կյանքի համար՝ նրան տալով որոշակի հմտություններ:
Ցավոք, շատ արժեքավոր խաղեր այսօր մոռացվել են: 21-րդ դարում
կյանքը նոր ձև ու բովանդակություն ունի, առաջադրում է նոր պահանջներ,
սակայն, այնուամենայնիվ, ժողովրդական և հեղինակային խաղերը մշտապես
մնում են ուրախ, երջանիկ մանկության ուղեկիցը:
Այսօր երեխաների և դեռահասների մեծամասնությունը կախվածություն
ունի սոցիալական ցանցերից. համակարգչային խաղերը կլանել են նրանց,
օրական 2.5-3 ժամ սոցիալական ցանցերի վրա են ծախսում: Սա պետք է անհանգստացնի ծնողներին, դպրոցին, մանկավարժ հոգեբանին, սոցիալական
մանկավարժին:
Միշտ պետք է հիշել, որ խաղը բարոյական դաստիարակության կարևորագույն միջոց է: Ապագայում ինչ էլ որ դառնա` օպերատոր, ուսուցիչ թե օդաչու,
միևնույնն է, երեխան միշտ զգալու է ուրախ, գրավիչ խաղի պահանջը, քանի որ
մանկական խաղն իր ծագումով ու բովանդակությամբ ազգային-ժողովրդական
բնույթ ունի և փոխանցվում է սերնդեսերունդ:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Գրականություն
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ОЦЕНКА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИГРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
Х. АБОВЯНА, Г. АГАЯНА И ОВ. ТУМАНЯНА

Ароян Лиза
Григорян Зарине
Резюме

Ключевые слова: воспитание, любовь, достоинство, развитие, письмо, язык
Крупнейшие представители армянской педагогической мысли Х. Абовян,
Г. Агаян, Ов. Туманян глубоко изучили основные вопросы детской игры, особо
подчеркнув ее воспитательное значение, отметив, что игра – школа развития
личности ребенка. Они собрали и переработали сокровища армянского
фольклора и создали для детей родиноведческие игры, основываясь на глубоких
знаниях психологии и педагогики. Титаны мысли целью национального
воспитания считали подготовку человека-гражданина, преданного своей родине
и народу. Это честный человек-патриот и гуманист. Они считали, что сделать
эти и другие нравственные ценности достоянием личности можно и через игру.
Как Х. Абовян, так и Г. Агаян и Ов. Туманян четко определили роль игры в
дальнейшей судьбе ребенка, и каждая разработанная ими игра была целенаправленной и значимой для формирования определенных качеств личности. По
мнению Ов. Туманяна, игра должна быть приятной для ребенка, доставлять ему
радость и обогащать его мысль. Великие мыслители не только разработали ряд
сказок, но и предложили методику их изучения.
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Հարոյան Լիզա, Գրիգորյան Զարինե

THE IMPORTANCE OF
EDUCATIONAL GAME FUNCTION IN THE COMPOSITIONS OF
KH. ABOVYAN, GH. AGHAYAN, HOVH. TOUMANYAN

Haroyan Liza
Grigoryan Zarine
Summary

Key words: upbringing, love, dignity, development, writing, language
The most well-known Armenian pedagogists Kh. Abovyan, Gh. Aghayan and
H. Toumanyan deeply investigated the main concern of a child game. They
spontaneously emphasized the importance of educational game, considering it as the
main school of a child development.
They collected, cultivated the spiritual treasure of widespread pagan poetry and
they created patriotic games, expressing in it the skill of psychological pedagogy,
because they knew very well the psychology and the inner world of a child.
The Armenian titans considered that the purpose of a child’s education in an
Armenian manner was the education of doting fatherland and people as a personcitizen which peculiar lines were patriotism, humanism and honesty, so they erected
that children could learn these moral valuable quality through their lovely games. Kh.
Abovyan, Gh. Aghayan, H. Toumanyan estimated what role had the games for the
future. Every game had been cultivated by them had their meaning and intention. H.
Toumanyan wrote that every game for a child must be joyfull, pleasant, enrich a child
brain so called “educational games”. They not only collected, cultivated the
widespread games, but also they showed the methods of teaching them, explaining
them, the rules and the purposes.
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Վաղ կրթության կազմակերպման հիմնախնդիրը….

ՎԱՂ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ
ՏԱՐՐԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Հարությունյան Արփինե
Հանգուցային բառեր՝ կրթություն, վաղ ուսուցում, մինչդպրոցական
տարիք, դպրոց, մանկություն, կենսագործունեություն, հոգեկան գործընթաց
Վաղ կրթության հիմնախնդիրն այսօր արդիական է ամբողջ աշխարհում:
Սակայն յուրաքանչյուր տարածաշրջանում վաղ կրթությունը կազմակերպվում
է տարբեր նպատակներով և դրանով պայմանավորված՝ զանազան կազմակերպական ձևերով:
Վաղ կրթության նպատակն է. «հոգեբանորեն և գործնականորեն նախապատրաստել երեխաներին դպրոցական ուսուցմանը: Սակայն ընտելացնել սովորելուն անհրաժեշտ է աստիճանաբար, խաղերը չփոխարինելով դրանով, այլ
քիչ-քիչ կրճատել խաղային գործունեությունը և ավելացնել սովորելու ժամանակը, որը պետք է կրի խաղային բնույթ: Երեխաները դպրոց ընդունվելիս
չպետք է զգան մեկ ռեժիմից կտրուկ անցում մյուսին, այդ անցումը պետք լինի
շատ բնական» [4]:
Վաղ ուսուցման կազմակերպման համար հիմք են հանդիսացել հետևյալ
մոտեցումները: Դրանցից են՝
▪ նախապատրաստում դպրոցական ուսուցման, որը կազմակերպվում է
թե՛ նախադպրոցական կրթական հաստատություններում, թե՛ դպրոցներում,
▪ մանկության կազմակերպում նախադպրոցական տարաբնույթ կրթական
հաստատություններում ՝ ինչպես պետության կողմից հաստատված, այնպես էլ անհատական կամ հեղինակային ծրագրերով:
Անհրաժեշտ է նշել, որ թեև վաղ ուսուցման կազմակերպումը պարզապես
մեկնարկվեց 21-րդ դարասկզբին, սակայն մեր հանրապետությունում այդ ուղղությամբ աշխատանքներ և գիտափորձեր կազմակերպվել են դեռևս 20-րդ
դարի յոթանասունական թվականներին: Միաժամանակ պետք է չմոռանալ, որ
աշխարհի բազմաթիվ առաջադեմ երկրներում վաղ տարիքի երեխաների հետ
կազմակերպված կրթական գործընթացներ են իրականացվել դեռևս նախորդ
դարերում. հիշենք մանուկների հետ տնային ուսուցումը կազմակերպողները,
որոնք ապահովում էին երեխաների բազմակողմանի զարգացումը:
Վաղ ուսուցման հիմնահարցը Հայաստանում ևս ունի տասնյակ տարիների
պատմություն՝ չնայած այն բանին, որ ժամանակ առ ժամանակ այն ընդհատվել
է՝ պայմանավորված երկրում առկա տնտեսական, քաղաքական և մանկավարժահոգեբանական մի շարք գործոններով:
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Հարությունյան Արփինե
Ողջ աշխարհում վաղ կրթության անհրաժեշտությունը հիմնավորվել է ինչպես սոցիալական, այնպես էլ մանկավարժահոգեբանական տեսանկյուններով:
Այն առաջին հերթին հիմնավորվում է մատաղ սերնդի կրթության նկատմամբ
կառավարման մարմինների ունեցած սկզբունքային դիրքորոշմամբ. երեխային
պիտի կրթել վաղ մանկության տարիներից սկսած, քանի որ հոգեկան ու մտավոր գործընթացներն սկսվում են զարգանալ և ձևավորվել նրա ծնված օրից:
Հայ իրականության մեջ մշտապես արժևորվել է կրթության և գիտելիքի
տեղն ու դերը մարդու կենսագործունեության մեջ՝ հատկապես մանկության
շրջանում, ինչպես նաև այսօր արդեն անառարկելիորեն հաստատվել է այն համոզմունքը, որ անձի կրթությամբ անհրաժեշտ է զբաղվել վաղ տարիքից՝ ապահովելով կրթության շարունակականությունը տարիքային բոլոր փուլերում:
Երկրորդ. հիմնավորվում է մանկավարժների, հոգեբանների, ֆիզիոլոգների` գիտելիքների արդյունքների հիման վրա ձևավորված այն համոզմունքներով, որ կրթության համար ամենաարդյունավետ շրջանը վաղ տարիքն է: Այս
տարիքում երեխան սպունգի նման կլանում է բարեկրթության, կենցաղավարության վերաբերյալ տեղեկույթի այն ընդարձակ պաշարը, որն իրեն անհրաժեշտ է և ամենուրեք շրջապատում է իրեն: Իսկ այդ պաշարն այսօր ոչ միայն
շատացել է, այլև դարձել է բազմաբնույթ՝ կապված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, համացանցի կենցաղում օգտագործման հետ: Այսօրվա մինչդպրոցական տարիքի երեխան տիրապետում է համակարգչին և օգտվում է նրանից,
ինչը հզոր տեղեկատվական դաշտ է հանդիսանում: Այդ տեսանկյունից արդեն
մինչդպրոցական տարիքի երեխան գալիս է դպրոց զարգացման որոշակի մակարդակով:
Երրորդ. պայմանավորված է երեխաների հոգեկան և ֆիզիկական ոլորտների զարգացման մեջ տեղաշարժերով ՝ աքսելերացիայով:
Չորրորդ. թեթևացնում է, մատչելի է դարձնում տարրական դասարանների
ուսումնական ծրագրերի բովանդակության յուրացումը, որն օրըստօրե շատանում է և բարդանում գիտության, մշակույթի և հասարակական-քաղաքական
հարաբերությունների շարունակական փոփոխությունների ու զարգացող
շարժընթացը ծայրահեղորեն ընդհարվում են ուսումնական այն նյութի բովանդակությանը, որի իմացությունն անհրաժեշտ է ժամանակակից մարդկության`
գիտելիքահեն այս կյանքում ապրելու համար:
Պայմանավորված նշված հանգամանքներով՝ մեկ տասնամյակից ավելի է
Հայաստանի Հանրապետությունում փոխվել է հանրակրթության մեկնարկային
տարիքը: Նախկին 7 տարեկանների փոխարեն այսօր դպրոցում են 6 տարեկանները, որոնց հետ իրականացվող կրթադաստիարակչական աշխատանքներն ունեն ակնառու առանձնահատկություններ:
Չնայած նրան, որ Հայաստանում այսօր արդեն գործում են բազմապիսի
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Վաղ կրթության կազմակերպման հիմնախնդիրը….
նախադպրոցական կրթական հաստատություններ, դեռևս առկա է մի գերխնդիր. նախադպրոցական կրթական հաստատություններ չի հաճախում
Հայաստանի երեխաների մի ստվար զանգված, ինչը մեծապես խոչընդոտում է
նրանց հետագա կրթության հաջորդայնության ապահովմանը:
Այս խոչընդոտները դիմակայելու, կրթության բոլոր օղակների շարունակականությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ է՝
1. Բացահայտել նախադպրոցական հաստատություններ հաճախած և
չհաճախած երեխաների հոգեկան գործընթացների, մտավոր կարողությունների զարգացման մակարդակների տարբերությունները.
2. Ուսումնասիրել ՀՀ պետական կրթական չափորոշչային փաստաթղթերը՝ նախադպրոցական և տարրական կրթության պետական կրթական
չափորոշիչները, ծրագրերը և դրանց համեմատության համատեքստում դիտարկել կրտսեր դպրոցականների առջև դրված պահանջներն ու այդ տարիքի
երեխաների հնարավորությունները.
3. Ուսումնասիրել դպրոցական կրթության առաջին օրերին գործունեության նոր ձևին հարմարեցման դժվարությունները, նրանց հոգեկան նորագոյացությունների, հաղորդակցական և համագործակցային կարողությունների,
մատների մանր ֆալանգների զարգացման աստիճանը, ինքնասպասարկման և
համակեցության ոլորտի ունակությունները և այլն:
Ելնելով վերոբերյալից, մեր առջև խնդիր դրեցինք պարզել, թե մանկապարտեզն ավարտած երեխաների ո՞ր մասն է ցանկանում դպրոց գնալ: Այդ նպատակով 6 տարեկան 40 երեխայի հետ իրականացրած հարցազրույցի արդյունքում պարզեցինք, որ նրանք բոլորն էլ անհամբեր սպասում են, թե երբ են առաջին անգամ դպրոց գնալու: Ուշագրավ են նախադպրոցականների` դպրոց հաճախելու ցանկության առաջին՝ ամենամանկական դրդապատճառները: Պարզվեց, որ դպրոց հաճախելու ցանկության դրդապատճառների մեջ ակնառու են
հետևյալները. նրանց գրավում են նոր պայուսակը, նոր զգեստը, պատկերազարդ դասագրքերը, տետրերն ու մատիտները: Երեխաների հետ զրույցի ընթացքում պարզ դարձավ, որ այս ամենը նրանք ընկալում են ոչ թե որպես «սովորելու գործիքներ», այլ իբրև խաղալիքներ, բայց այս անգամ արդեն` մեծահասակի խաղալիքներ:
Միաժամանակ դպրոցական առաջին օրերին երեխաների վարքն ու գործունեության ձևերը վերլուծելիս բացահայտվել է, որ թեև երեխաներին գրավում
են դպրոցական գունագեղ պարագաները, խաղերն ու խաղալիքները, դասընթացի հետաքրքրաշարժությունը, այնուամենայիվ, նոր` աշակերտի կարգավիճակը սթրեսային է նրանց համար [1, 21-35]:
Մեզ միաժամանակ հետաքրքրում էր, թե արդյոք նախադպրոցական տարիքում երեխայի ձեռք բերած գիտելիքները և կարողությունները բավարար են
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Հարությունյան Արփինե
դպրոցում ուսումնական գործունեություն ծավալելու համար: Մեր ուսումնասիրությունների արդյունքները վկայում են, որ ուսումնական գործունեության
առաջին իսկ օրից ծագում են մի շարք խնդիրներ, որոնք ակնկալվող են,
սակայն գործնականում` հաճախ դժվար լուծելի:
Նախ կարևորվում է մանկական կոլեկտիվում երեխայի պաշտպանվածության, ապահովության մթնոլորտի ստեղծումը: Այս հանգամանքը կարևորվում
է, նրանով, որ ըստ մի շարք հոգեբանների՝ փոքրիկը պիտի վստահ լինի, որ
դպրոցում սպասում են իրեն, որ այնտեղ իր ձայնը լսելի է, և ինքը գտնվում է իր
նմանների միջավայրում ու պաշտպանված է [2]:
Օրինակ, երբ առաջին անգամ դպրոց ընդունեցինք մեր փոքրիկ սաներին,
նախապատրաստվել էինք ամենայն բարեխղճությամբ. յուրաքանչյուրի համար
ձևավորել էինք անվանաթերթիկներ, որոնց վրա ոչ միայն նրանց անուն-ազգանունն էր գրված, այլև փակցված էր նրանց նկարները: Նկարը մենք կարևորեցինք, ոչ միայն նրա համար, որ նրանք դեռևս կարդալ չգիտեն: Իրենց նկարը
աշակերտական սեղանին տեսնելով` երեխաները մի տեսակ համարձակություն ձեռք բերեցին, նրանք իրենց զգացին սպասված, գնահատված. տեղի ունեցավ ինքնագնահատականի բարձրացում:
Բոլոր անվանաթերթիկները դրեցինք առանձին սեղանի վրա: Մենք աշակերտներին խնդրեցինք, որ յուրաքանչյուրը գտնի, վերցնի հենց իր անվանաթերթիկը և նստի այնտեղ, որտեղ կցանկանա: Մեզ համար այս հանձնարարության կատարման արդյունքները հետաքրքիր էին. մեզ թվում էր, թե բոլորը
պետք է ցանկանային նստել առաջին նստարանին՝ մեր սեղանի առջև: Բայց
պատկերը բոլորովին այլ էր: Մի մասը նստեց վերջում, մյուս մասը՝ առջևում,
իսկ ոմանք էլ պարզապես մնացին մեջտեղում կանգնած: Դա մեզ բավականին
ընդարձակ նյութ տվեց՝ մտածելու նրանցից յուրաքանչյուրի ինքնատիպության
և անձնային որակների տարբերության մասին:
Այսպես յուրաքանչյուրը տեղավորվեց իր ընտրած նստարանին: Մեզ
հետաքրքրում էր նաև, թե դասարանում ինչպիսի մթնոլորտ է տիրում, ինչ
արժեքներ ունեն մեր առաջին դասարանցիները, ինչն է ամենաթանկը նրանց
համար, ինչպես են նրանք հաղորդակցվում իրենց դասընկերների հետ և այլն:
Աշակերտներից յուրաքանչյուրին տվեցինք թղթից պատրաստված գունավոր ձեռքեր: Հանձնարարվեց դրանց վրա նկարել իրենց համար ամենաթանկ
մարդկանց:
Հանձնարարության կատարման ընթացքի վերլուծությունից պարզ դարձավ, որ նրանց նկարների հիմնական թեման ընտանիքն էր, ընկերությունը,
հայրենիքը:
Մեզ համար կարևոր էր նաև պարզել, թե ինչպիսի երեխաների հետ ենք
աշխատելու, ովքե՞ր են ուզում խաղալ, ովքե՞ր են ցանկանում սովորել և այլն:
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Վաղ կրթության կազմակերպման հիմնախնդիրը….
Այդ նպատակով առանձնացրեցինք երկու տարբեր սեղաններ: Առաջին սեղանի
վրա դրեցինք գրենական պիտույքներ, երկրորդի վրա՝ նախադպրոցական
տարիքի երեխային հետաքրքրող խաղալիքներ: Դասամիջոցին յուրաքանչյուր
երեխա մոտեցավ և վերցրեց այն պարագան, որն իրեն ավելի հոգեհարազատ
էր, այսինքն՝ յուրաքանչյուրը վերցրեց մի պարագա, որը համապատասխանում
էր իր ճանաչողական հետաքրքրություններին: Արդյունքն անսպասելի էր.
նրանք, որոնք տարիքով կամ ամիսներով իրենց տարեկիցներից մեծ էին, նախընտրությունը տվեցին գրենական պիտույքներին, իսկ խաղալիքներ ընտրել
էին ավելի փոքրերը:
Մենք ուսումնասիրեցինք այս երկու խմբերի աշակերտների անձնական
գործերը: Բացահայտեցինք, օրինակ` որ խաղալիքներ ընտրել էին 40 երեխայից
21-ը: Նրանցից 18-ը մանկապարտեզ էին գնացել, գրենական պիտույքները
ընտրած 19 երեխաներից 14-ը հաճախել էր մանկապարտեզ:
Մեր մանկավարժական պրակտիկայում ականատեսն ենք եղել, թե երեխաների մի մասն ուսումնական տարվա առաջին օրերին ինչպիսի դժվարությունների առջև են կանգնում՝ պատրաստ չլինելով դպրոցական ուսումնական
գործունեության: Այս հիմնախնդիրը առավել ակնառու է դարձել` պայմանավորված կրթության մեկնարկային տարիքի իջեցմամբ: Մեր կարծիքով, երեխաների ուսումնական հաջողություններն առաջին դասարանում մեծապես պայմանավորված են նրանով, թե արդյոք երեխան հաճախել է նախադպրոցական
հաստատություն և ծնողներն ինչպես են վերաբերվում իրենց երեխաների
դպրոցական ուսուցմանը պատրաստ լինելու հանգամանքին:
Իսկ ինչ է նշանակում «երեխան պատրաստ է ուսումնական գործունեության», ինչպիսի բնութագրիչներ պիտի ունենա երեխան, որպեսզի համոզվենք,
որ 6 տարեկանը պատրաստ է դպրոցին:
Նշված հիմնախնդրի շուրջ մենք անկետային հարցումներ անցկացրեցինք
ՀՊՄՀ-ի հիմնական դպրոցի առաջին դասարանցի երեխա ունեցող 75 ծնողի
շրջանում:
Հարցաթերթիկի առաջին հարցին՝ «Իմ երեխան, կարծում եմ, պատրաստ է
դպրոցին, որովհետև...», հարցմանը մասնակցած 75 ծնողներից 68-ի (90%) կարծիքով իրենց երեխաները հիմնականում պատրաստ են դպրոցին: Այդ պատասխանները գրելիս նրանք հաշվի էին առել մեր ներկայացրած` երեխայի դպրոցին նախապատրաստվածության մակարդակների բնութագրիչները:
Հարցերի պատասխանները ցույց տվեցին, որ ոչ միշտ են ծնողների պատկերացումները համապատասխանում դպրոցին պատրաստ լինելու ընդհանուր
բնութագրիչներին:
Երկրորդ հարցին` «Իմ երեխան պատրաստ չէ դպրոցին, որովհետև...»
հարցման ծնողների տված պատասխանները միանշանակ չէին և հաճախ հա– 516 –
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կասում էին 1-ին հարցին տված պատասխաններին: Այս փաստը մեզ հանգեցրեց այն եզրակացության, որ ծնողների մի մասը (40%) ըստ ամենայնի չի պատկերացնում, թե ինչ է նշանակում պատրաստ չլինել դպրոցին:
Հարցմանը մասնակից ծնողների 30% որպես դպրոցին նախապատրաստվածության ցուցանիշ նշել է «տառերը չի ճանաչում» պատասխանը:
Երրորդ հարցին` «Իմ երեխան ունի`...» հարցի ուսումնասիրությունը մեզ
հանգեցրեց այն եզրակացությանը, որ հարցմանը մասնակից 75 ծնողներից 66-ը
(88%) իրենց երեխաների համար տանը ունեն առանձնասենյակ: Այս հարցի
առնչությամբ կար ևս մեկ հետաքրքիր փաստ, որ ծնողների 70%-ը կարևոր էր
համարել տանը երեխայի համար խաղալիքների անկյունի առանձնացումը:
Չորրորդ հարցին` «Ընդգծել այն բառերը, որոնք կգործածեիք Ձեր
երեխային բնութագրելիս» ծնողների 40%-ը իրենց երեխաներին բնութագրելիս
ընտրել էր հետևյալ բառերը` ուշադիր, աշխատասեր, շնորհալի, աշխույժ:
30%-ը իրենց երեխաներին բնութագրելիս ընտրել էր հետևյալները` անուշադիր, ամաչկոտ, հարմարվող, խռովկան, լուրջ: Մյուս 30%-ը` շնորհալի, շատախոս, ակտիվ, անուշադիր:
Հինգերորդ հարցին՝ «Իմ երեխան...»
▪ Սիրում է խաղալ ընկերների հետ – 66%
▪ Նախընտրում է մենակ խաղալ – 2.6%
▪ Անարդարությունը չի հանդուրժում – 52%
▪ Սիրում է խաղի ժամանակ ղեկավար դեր ստանձնել – 25%
▪ Չի հանդուրժում, երբ պարտվում է – 36%
▪ Չի սիրում աչքի ընկներել – 9.3%
▪ Ֆիզիկապես ուժեղ է – 21.3%
Ծնողներից 3-ը նշել են, որ իրենց երեխաները խաղի մեջ սիրում են լինել
առաջատարի, լիդերի դերում:
Վեցերորդ հարցը` «Երեխան հաճախել է...».
▪ Մանկապարտեզ – 65%
▪ Կրթական այլ հաստատություն – 28%
▪ Որևէ հաստատություն չի հաճախել – 5%
▪ Նրանով զբաղվել է ծնողը – 2%
Այս հարցը այն առանձնահատուկ հարցերից էր, որի ուսումնասիրությունը, (ինչպես երրորդ հարցը) թույլ կտա ուսուցչին հետագա գործունեությունը արդյունավետ իրականացնել:
Յոթերորդ հարցին, թե ծնողներից ով է աշխատում, պարզեցինք, որ
աշխատում են
▪ մայրիկների – 21%
▪ հայրիկների – 50%
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▪ և՛ հայրիկը, և՛ մայրիկը – 50%
Այսպիսով, հարցումների արդյունքում բացահայտվեց վաղ ուսուցման
գործընթացի մեջ ընդգրկված երեխաների դպրոցամուտին պատրաստ լինելու
առանձնահատկությունները, բնութագրիչները, նրանց հոգեկան գործընթացների ձևավորվածության մակարդակները, ուսուցչի առջև ծառացած խնդիրները, որոնք պետք է հաշվի առնել դպրոցամուտին երեխայի հարմարման և,
ընդհանրապես, վաղ ուսուցման կազմակերպման գործընթացում:
Միևնույն ժամանակ, հարցաթերթիկի պատասխանների վերլուծությունը
ցույց տվեց, որ ծնողներին անհրաժեշտ է մանկավարժական աջակցություն
երեխային վաղ ուսուցմանը և դպրոցամուտին նախապատրաստելու համար:
Այս տեսանկյունից մենք կարծում ենք, որ շատ արդարացի է Ռ.Ե.Գերասիմովայի այն կարծիքը, որ. «ուսուցման և դպրոցական կյանքին պատրաստության ձևավորումը երեխայի հոգեբանական, ֆիզիկական, մտավոր, բարոյական, աշխատանքային, գեղագիտական զարգացման այնպիսի մակարդակի
ձեռբերում է, որը թույլ կտա նրան հաջողությամբ սովորելու և գործելու դպրոցական կոլեկտիվում» [3, 4]:
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ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ РАННЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Арутюнян Арпине
Резюме

Ключевые слова: образование, раннее обучение, дошкольный возраст,
школа, детство, жизнедеятельность, умственный процесс
В статье рассматривается проблема организации раннего обучения детей.
Обосновано, что проблема раннего обучения актуальна сегодня во всем
мире. Но в каждом регионе раннее образование организовано для различных
целей различными организационными формами. Постоянно внедряются
инновационные подходы в области раннего образования.
Они в основном следующие:
▪ Подготовление к школьному образованию, которое организуется как в
дошкольных образовательных учреждениях, так и в школах,
▪ Организация детства в дошкольных различных образовательных учреждениях, как программами, установленными государством, так и личными.
Проблема раннего образования в Армении также имеет многолетнюю
историю, несмотря на то, что она время от времени прерывалась из-за ряда
экономических, политических, педагогических и психологических факторов в
развитии страны.
В армянской реальности всегда ценились место и роль образования в жизни
человека, особенно в детстском возрасте, и сегодня также неоспоримо
утверждение, что образованием личности необходимо заниматься с самого
раннего возраста, чтобы обеспечить непрерывность образования на всех
возрастных этапах.
В результате проведенных социальных опросов представлены особенности
детей, вовлеченных в процесс раннего обучения, а также уровни их психических
процессов: эмоциональных, образовательных мотиваций, интересов.
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THE PROBLEM OF EARLY EDUCATION ORGANIZATION
IN PRIMARY SCHOOL

Harutyunyan Arpine
Summary

Key words: education, early education, pre-school age, school, childhood,
livelihood, mental process
The article considers the issue of organizing the education of children of preschool age.
It is based on the fact that the problem of early learning is urgent today in the
world. However, the education of each region is organized for different purposes and
is conditioned by the diversity of organization. Based on these approaches, innovative
approaches are constantly being implemented in the field of early education.
These are mainly the following:
▪ preparation of school education, organized both in pre-school institutions and
in schools,
▪ Organization of childhood care in pre-school institutions, both state-approved
and individual.
The problem of early learning in Armenia has a history of decades, even though
it has occasionally been interrupted by a number of economic, political and
pedagogical-psychological factors from time to time.
In the Armenian reality, the place and role of education and knowledge has
always been valued in the life of the person, especially in childhood, and nowadays it
is undeniable that the belief that a person's education is farewell to expect from an
early age to ensure continuity of education at all stages.
The peculiarities of the children involved in the early learning process have been
revealed as a result of social surveys and the levels of interest in their mental
processes, mentality, emotional motivation.
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Մակարյան Ալվարդ

ԱՐՏԱԴԱՍԱՐԱՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ
ԻՆՔՆԱԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
Մակարյան Ալվարդ
Հանգուցային բառեր՝ «ես» հայեցակարգ, հետաքրքրությունների
ձևավորում, ինքնաիրացում, կրթություն, նպատակ, ինքնավստահություն,
դաստիարակություն, պասսիվություն
Դպրոցականը ռոմանտիկ է, ցանկանում է որևէ գործունեության մեջ աչքի
ընկնել, եթե վերջինս իր համար հետաքրքիր է, ուզում է ներկայացնել իր «ես»-ը:
Սակայն ոչ միշտ է, որ կարողանում է լիարժեք ճանաչել իր հնարավորություններն ու ունակությունները, լինել համարձակ՝ հասարակության մեջ իրեն կատարյալ դրսևորելու համար: Ուստի, ինչպես նշել է մեծ մանկավարժ Սուխոմլինսկին. «Չի կարելի փոքրիկ մարդու հոգեկան աշխարհը հանգեցնել միայն
ուսման: Եթե մենք ձգտենք այն բանին, որ երեխայի հոգու բոլոր ուժերը կլանվեն դասերով, կյանքը նրա համար կդառնա անտանելի: Նա պետք է լինի ոչ
միայն դպրոցական, այլև ամենից առաջ մարդ յուր բազմակողմանի հետաքրքրություններով, պահանջմունքներով, ձգտումներով» [3, 18]: Անշուշտ
մեծ է միջոցառումների դերը, որոնք կարող են սեր և ձգտում առաջացնել դեպի
ուսումնական գործընթացը: Աշակերտն այդ միջոցառումներից պետք է բավարարված և ինքնագոհ լինի, այն է՝ միջոցառումը պետք է համապատասխանի
աշակերտի զգացմունքներին, ապրումներին: Միջոցառումները դառնան դպրոցականի բազմակողմանի զարգացման ու դաստիարակության միջոց, աշակերտը լինի միջոցառման առաջատարն ու պատասխանատուն:
Որպեսզի աշակերտն ապագայում իրեն զգա պետության քաղաքացի, դեռ
դպրոցական տարիներից նրա մեջ պետք է ձևավորել ինքնուրույնություն և նախաձեռնելու կարողություն, որոնց կնպաստեն նաև արտադասարանական
բազմաբնույթ միջոցառումները: Իսկ վերջիններս կձևավորվեն արտադասարանական միջոցառումների ժամանակ:
Անհրաժեշտ է համապատասխան միջավայր ստեղծել աշակերտների
հետաքրքրությունների ձևավորման և ինքնադրսևորման համար: Արտադասարանական միջոցառումները այն կարևոր ազդակներն են, որոնք նպաստում են
աշակերտների ազատ, անկաշկանդ կամարտահայտմանը: Ուստի տվյալ
առարկան դասավանդող ուսուցչի և դասղեկի նպատակը պետք է լինի նաև արտադասարանական միջոցառումներին աշակերտներին նպատակամղել ստեղծագործական գործունեության: Վերջիններս պետք է նպաստեն աշակերտների
ինքնադրսևորմանն ու ինքնաիրացմանը, սոցիումի որդեգրմանը, սոցիումին
անդամագրմանը: Աշակերտների համար արտադասարանական միջոցառումները լինելու են ցանկալի և սպասված: Համաձայն ենք մանկավարժ Մ. Մանուկյանի այն դիտարկմանը, որ «Դպրոցը ինչպես հարկն է հոգ չի տանում աշակերտների ապագա քաղաքացիական կերպարի ձևավորման մասին» [2, 25]:
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Ժամանակակից դպրոցներում գերագնահատվում է ուսումնական գործընթացը՝ ետին պլան մղելով արտադասարանական միջոցառումները: Ուսումնական գործընթացին զուգահեռ պետք է նաև կազմակերպվեն արտադպրոցական
միջոցառումներ՝ բազմաբնույթ ձևերով (ցերեկույթներ, միջդասարանային միջոցառումներ տարբեր առարկաների կամ թեմաների իմացության շուրջ, էքսկուրսիաներ, տիկնիկային թատրոն, այց պատկերասրահ, սպորտ-միջոցառումներ,
շաբաթօրյակներ, բեմականացումներ, գրական-ստեղծագործական քննարկումներ):
Սովորաբար տարրական դասարանի աշակերտներտն ուսուցչի կազմած
պլանով և ընտրված նյութերով մասնակցում են արտադասարանական միջոցառմանը (նոր տարվա, այբբենարանի հանդեսներ և այլն) մեխանիկորեն վերարտադրելով իրենց հանձնարարված նյութը՝ միապաղաղ ու լարված, միջին և
ավագ դասարանի աշակերտները քիչ են մասնակցում միջոցառումներին,
որովհետև որպես միջոցառման կազմակերպիչներ և անցկացնողներ անտեսվում է աշակերտների դերը: Հիմնականում առաջնորդվում են ուսուցիչների
կամ կազմակերպիչների հանձնարարականներով: Լավագույն դեպքում
էքսկուրսիայի անվան ներքո կազմակերպում են ընդամենը խնջույքներ բնության գրկում:
Նման պասիվությունն աշակերտների մեջ մեռցնում է հետաքրքրասիրությունը ցանկացած միջոցառման կազմակերպման ու իրականացման ուղղությամբ:
Տեղին է մեջբերել Լեոնարդո դա Վինչիի խոսքը, թե երկաթը ժանգոտում է
իր համար կիրառություն չգտնելով, լճացած ջուրը նեխում կամ ցրտից սառչում,
իսկ մարդու միտքը խամրում է՝ կիրառություն չգտնելով: Հետևաբար, ինչպես
նշել է Մակարենկոն «Դաստիարակը պետք է ունենա սանի առողջության
պատկերը, միշտ իմանա, թե ինչ ուղղությամբ է շարժվում նրա բնավորությունը, ի՞նչ հետաքրքրություններ ու հակումներ, տաղանդներ և ընդունակություններ ունի նա և ո՞րն է անհրաժեշտ զարգացնել»[4,118]: Ուստի միջոցառումների ժամանակ պետք է առաջատարները և կազմակերպիչներն՝ աշակերտները լինեն ու պատասխանատու զգան համապատասխան աշխատանքը
նպատակամետ, անթերի կատարելու համար:
Ասածիս առհավատչյան է XI դասարանի աշակերտ Ա. Բ.-ի հետևյալ
միտքը. «Անշուշտ մեծ է ավագ դպրոցում միջոցառումների դերը աշակերտների
ինքնուրույնության ձևավորման հարցում: Մասնակցելով միջոցառումներին՝
զարգանում է աշակերտի աշխարհայացքը, բանավոր խոսքը, իսկ ինքնուրույնության ձևավորմանը նպաստում է այն փաստը, որ ավագ դպրոցի աշակերտը
ցանկանում է ինքը դառնալ միջոցառման կազմակերպիչ կամ օգնական»:
Մեջբերենք նույն դասարանի աշակերտուհի Մ. Ղ.-ի կարծիքը «Աշակերտների ինքնուրույնության դրսևորման մեջ մեծ նշանակություն ունեն դասերից
դուրս կազմակերպվող միջոցառումները: Վերջիններիս թեմաները կարող են
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տարբեր լինել, և աշակերտը յուրաքանչյուր միջոցառման ժամանակ անհատապես և յուրովի կարող է ներկայանալ: Այդ ժամանակ ուսուցիչը կարող է
նկատել աշակերտի մեջ կազմակերպչական այն հատկանիշներն ու որակները,
որոնք դասապրոցեսի ժամանակ չեն բացահայտվում: Նպատակահարմար է,
որ միջոցառումների թեմաներն աշակերտները ընտրեն ուսուցիչների հետ
փոխհամաձայնեցված, որպեսզի հետաքրքրություն դրսևորեն միջոցառման
նկատմամբ»:
Բնականաբար, արտադասարանական բազմաբնույթ միջոցառումները,
որոնց նախաձեռնողները և կազմակերպիչները կլինեն աշակերտները, իսկ
ուսուցիչները ընդամենը խորհրդատուի կարգավիճակ կստանձնեն և սաների
մեջ կձևավորեն ինքնիրացման ու ինքնադրսևորման առավելագույն ջանքեր
գործադրելու գործընթաց և պատասխանատվության զգացում: Աշակերտներից
յուրաքանչյուրն առավելագույն հնարավորություններով իրեն կդրսևորի,
որովհետև պատասխանատու կլինի ամեն մի թերության կամ ոչ լիարժեքության համար, որի արդյունքում կձևավորվի թիմ, որ միահամուռ ուժերով պատասխանատու կլինի ստանձնած, նախաձեռնած միջոցառման համար: Ցավոք
սրտի, մեր օրերում ցանկացած միջոցառման նախաձեռնողը, պլանավորողը
հիմնականում դասվարը կամ դասղեկն է լինում, կամ էլ որևէ առարկայի
ուսուցիչը, կազմակերպչական գծով փոխտնօրենը: Աշակերտները հանդես են
գալիս կրավորական կարգավիճակում՝ որպես մեխանիկական կատարողներ՝
ըստ հանձնարարված դերերի: Նման դեպքերում աշակերտները շատ հաճախ
հրաժարվում են միջոցառմանը մասնակցել: Մինչդեռ ուսուցիչներն աշակերտների նման վերաբերմունքը մեկնաբանում են սաների պասիվությամբ՝ չխորանալով հարցի ցավոտ ու կարևոր էության մեջ: Ներկայացնողը՝ պատասխանատու անձը, աշակերտը, անտեսված է, չի հարգվել վերջինիս եսը, ցանկությունները: Մինչդեռ աշակերտներին հանձնարարելով որպես միջոցառման կազմակերպման ու իրականացման պատասխանատուներ, նրանց մեջ պետք է բորբոքել հետաքրքրության ու սիրո կրակը միջոցառումը որակյալ ու բովանդակային կազմակերպելու համար: Աշակերտները պասսիվ կարգավիճակից
կդառնան ակտիվ նախաձեռնողներ և ամեն մեկը իր հնարավորությունների և
ունակությունների սահմաններում կդրսևորի իր անձնային դրական որակները, այն է ՝ լիարժեք ինքնիրացում կլինի: Ուսուցիչը հանդես կգա օգնողի,
որպես հավասարը հավասարի, այլ ոչ թե թելադրողի ու հրամաններ արձակողի կարգավիճակում: Արդյունքում՝ նախաձեռնողն ու իրականացնողները
աշակերտները կլինեն, որն էլ կնպաստի վերջինների մեջ հետաքրքրություն ու
սեր ձևավորելուն դեպի միջոցառումը:
Ցանկացած միջոցառում ունի նպատակ, խնդիրներ, ընթացք և ավարտ:
Որքանով են այս պահանջները պահպանվում միջոցառման ժամանակ:
Այսպես, որպես պարտադիր արդեն ավանդույթ, տառուսուցումից հետո
առաջին դասարանում ուսուցչի կազմած պլանով ու թեմատիկայով անցկաց– 523 –
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վում է «Այբբենարանի հանդես» միջոցառումը, որը գրեթե բոլոր առաջին դասարաններում նույն բովանդակությունն ու կառուցվածքն ունի: Այն է աշակերտներին հանձնարարվում է անցած տառերի շուրջ քառատողեր արտասանել,
մեկ-երկու երգ երգել հայրենիքին կամ զինվորին նվիրված, մաթեմատիկական
հաշվարկներ կատարել, ոտանավորների միջոցով գովերգել ուսուցչին,
մայրիկներին:
Որքանո՞վ է այս միջոցառման թեմատիկան բխում աշակերտների հոգուց,
ի՞նչ նպատակներ են իրականացնում նման միջոցառման ժամանակ, ի՞նչ սովորեցին ու ի՞նչ վերհիշեցին աշակերտները՝ ելնելով միջոցառման խորագրից:
Հարցերը մնում են անպատասխան: Ցանկացած զարգացած հասարակության
պահանջն է ոչ միայն հարուստ գիտելիքներով օժտված սերունդ ունենալ, այլ
նաև դաստիարակված: Իսկ ըստ Ա. Մանուկյանի՝ «դաստիարակությունը ամենատարբեր աղբյուրներից մարդուն ուղղված ներգործություններից առաջացրած նրա մտածական և պրակտիկ գործունեության շնորհիվ նրանում կայացող
բազմաբնույթ փոփոխությունների գործընթացն է» [1,110]: Իսկ որքանով ենք
մենք նպաստում, որ արտադասարանական միջոցառումների միջոցով աշակերտների մտածական և պրակտիկ գործունեությունը զարգանա, եթե վերջինս
ընդամենը կատարողի կարգավիճակում է:
Խնդրոառարկա հարցի հետ կապված հարցումներ կատարեցինք Վանաձորի թիվ 1, 5, 6 հիմնական և 13 ու ՎՊՀ-ի վարժարանի ավագ դպրոցի թվով 90
աշակերտների հետ: Հարցումների միջոցով փորձում ենք պարզել աշակերտների վերաբերմունքը արտադասարանական միջոցառումների վերաբերյալ,
ինչպիսի միջոցառումներ կցանկանային կազմակերպել կամ դիտել, ինչ դեր են
կատարում միջոցառումները աշակերտների կյանքում:
Ե´վ ավագ, և´ հիմնական դպրոցների աշակերտները կարևորել են միջոցառումների դերը: Սակայն ավագ դպրոցի աշակերտներն արտադասարանական միջոցառումների մասին ինչ-որ չափով վերապահումով են խոսում՝ պատճառաբանելով ժամանակի սղությունը (պատրաստվում են ավարտական
քննությունների): Ահա, թե ինչ է գրել ավագ դպրոցի տասնմեկերորդ դասարանի աշակերտուհի Գ.Մ.-ն. «Իհարկե միջոցառումներն օգնում են աշակերտներին լինել ինքնուրույն, ինքնավստահ, եթե միջոցառման թեման ընտրվում,
պլանավորվում և կազմակերպվում է ուսուցիչ-աշակերտ փոխհամաձայնությամբ: Աշակերտին հասանելի է լինում տվյալ միջոցառման նպատակը, և իր
անելիքը: Այդ դեպքում աշակերտը հաճույք կստանա տվյալ միջոցառմանը
մասնակցելով, կոգևորվի և իր հնարավորությունների սահմաններում կփորձի
ինքնադրսևորվել»: Ներկայացնենք տասներորդ դասարանի աշակերտ Գ. Ղ.-ի
մտորումները արտադասարանական միջոցառման մասին. «Տարբեր տեսակի
միջոցառումները, էքսկուրսիաները, անշուշտ, մտերմացնում են երեխաներին և
ծառայում են որպես երկար սպասված հանգիստ: Սակայն ես նկատել եմ նաև
ոչ հաճելի մի փաստ. այն երեխաները, ովքեր ֆիզիկական արատ ունեն, չեն
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Մակարյան Ալվարդ
մասնակցում կամ մասնակից չեն դարձնում միջոցառումներին, նրանք մնում
են պասիվ կարգավիճակում: Տարբեր տեսակի միջոցառումները չափազանց
կարևոր են, որովհետև վերջիններիս միջոցով ուսուցիչները կարողանում են ի
հայտ բերել երեխաների թաքնված ունակությունները, իրականացնել աշակերտների միջոցով ներդպրոցական մրցույթներ, որպեսզի սովորելու
մոտիվացիա լինի: Դպրոցը, բացի կրթելուց և դաստիարակելուց, պետք է
միջոցառումների միջոցով մեզ ներգրավի դպրոցական կյանք»:
Կարծես այս շարադրանքը մեզ՝ մանկավարժներիս, սթափեցնող կոչ է,
որպեսզի հաշվի առնենք աշակերտների նպատակներն ու ցանկությունները,
միջոցառումներ կազմակերպելու ժամանակ, նրանց դիտարկենք իբրև ձևավորված անձ և հնարավորություն տանք ինքնադրսևորվելու որպես գործընկեր ու
հարգենք վերջիններիս «ես»-ը, այլապես, կստացվի մի իրավիճակ, որի մասին
մտորում են շատ աշակերտներ, բայց չեն արտահայտվում: Ահավասիկ մեր
հարցմանն ի պատասխան 8-րդ դասարանի աշակերտուհի Ն. Գ.-ն գրել է. «Իմ
կարծիքով միջոցառումները անիմաստ բաներ են, որովհետև դպրոցներում
հիմնականում կազմակերպվում են դասղեկների կամ ուսուցիչների միջոցով, և
հիմնականում մասնակիցները ընտրվում են լավ սովորող աշակերտներից: Անտեսվում են թույլ կամ միջակ սովորող աշակերտները: Միջոցառման ժամանակ չէ՞ որ բոլորն են հավասար: Մի՞թե համեմատաբար թույլ սովորող աշակերտը չի կարող լավ երգել, պարել կամ արտասանել»:
Մենք կիսում ենք աշակերտուհու մտահոգությունը, որովհետև միջոցառումների շնորհիվ շատ ուսուցիչներ փորձում են նկատելի դարձնել այսպես
կոչված իրենց սիրելի աշակերտներին՝ հաշվի չառնելով նրանց կազմակերպչական շնորհքները: Ինչպես ընդունված է, իրենք կազմում են միջոցառման
պլանը, և իրենք էլ ընտրում աշակերտներին: Արդյունքում՝ մեծ թվով աշակերտներ կամ չեն ցանկանում մասնակցել միջոցառմանը կամ էլ հիասթափված
ու անտարբեր հեռանում են նման միջոցառումներից: Վերը նշվածիս հավաստիացումն է 12-րդ դասարանի աշակերտուհի Ա. Վ.-ի մտորումները. «Իմ
կարծիքով, միջոցառումները ներդպրոցական կյանքում մեծ դեր ունեն: Միջոցառումների շնորհիվ յուրաքանչյուր աշակերտ ձևավորվում է որպես անհատ,
դառնում է ավելի ինքնուրույն, պատասխանատու և կազմակերպված: Միջոցառումների շնորհիվ աշակերտները կտրվում են իրենց համակարգիչներից և
բջջայիններից, աշակերտների միջև ստեղծվում է ջերմ հարաբերություններ,
դառնում են ինքնավստահ և հարկ եղած պահին կարողանում են ինքնադրսևորվել»:
Վանաձորի դպրոցներից մեկի երրորդ դասարանում ուսուցչուհու հետ
որոշեցինք կազմակերպել գիտական հիմունքներով միջոցառում «Աշունը
Լոռիում» թեմայով: Նախապատրաստումը տևեց երկու շաբաթ: Այդ դասարանում էին սովորում Ս. Կ.-ն և Մ. Ն.-ն, որոնք ուսումնական երեք տարիների ընթացքում առանձնապես աչքի չէին ընկել իրենց ակտիվությամբ, սակայն, միջո– 525 –

Արտադասարանական միջոցառումների դերը աշակերտների….
ցառման անցկացման հետ կապված, դարձել էին ավելի աշխույժ ամեն օր
ուսուցչուհուն տերևներից պատրաստած զանազան պատկերներ էին բերում
կամ աշնան վերաբերյալ ոտանավորներ առանձնացնում: Մ. Ն.-ն նույնիսկ
ցանկություն հայտնեց միջոցառմանը երգելու: Մոտեցավ միջոցառման անցկացման օրը: Բոլոր աշակերտները ներկայացան աշնանը վերաբերող նկարներով, գեղարվեստական ստեղծագործություններով. չորս աշակերտ նախապատրաստել էին «Աշուն տատիկը» խորագրով բեմականացումը: Միջոցառման
անցկացման ժամանակ նկատելի էր երեխաների ակտիվությունը, ինչը նպաստեց նրանց ինքնադրսևորմանը: Այս միջոցառումը կարծեք ազդակ եղավ Ս.Կ.-ի
և Մ. Ն.-ի համար: Նկատելի էր նրանց ակտիվությունը նաև դասերին: Ակնհայտ
է, որ նրանք համարձակություն էին ձեռք բերել միջոցառման շնորհիվ և ավելի
անկաշկանդ էին մասնակցում դասերին:
Այսպիսով` պարզվեց, որ հաճախակի կատարվող արտադասարանական
միջոցառումներն շատ են օգնում աշակերտներին ինքնաարտահայտման, ինքնադրսևորման հարցերում, եթե վերջիններս անմիջապես մասնակցում են
տվյալ միջոցառման և´ թեմատիկայի ընտրությանը, և´ միջոցառման անցկացմանը, իսկ ուսուցիչները ընդամենը ուղղորդում են նրանց և արդյունքում ավելի
լիարժեք են ճանաչում իրենց սաներին:
Քանի որ մանկավարժական գործընթացի կարևոր բաղադրամաս են կազմում նաև արտադասարանական բազմաբնույթ միջոցառումները (ապացույցը՝
մեր հարցումներն ու միջոցառումներն էին), որոնց իրականացնողները պետք է
աշակերտները լինեն, ուստի ժամանակահունչ և հրատապ է առաջնորդվել
վերջիններիս պահանջներով, այն է նրանց միջոցով ու օգնությամբ կազմակերպենք բազմաբնույթ թեմաներով միջոցառումներ՝ հնարավորություն ստեղծելով, որ զարգանա աշակերտների ինքնուրույնությունը, որոնց շնորհիվ կլուծվի
նաև ինքնիրացման խնդիրը, իսկ ուսումնական գործընթացը աշակերտների
համար կդառնա ավելի բովանդակալից ու հետաքրքիր:

1.
2.
3.
4.

Գրականություն
Մանուկյան Ս. Պ. , Ընդհանուր մանկավարժագիտություն, «Զանգակ-97»,
Ե., 2005, 533:
Մանուկյան Մ. Մ., Արտադասարանական դաստիարակչական աշխատանքի առանձնահատկությունները, Ե., «Լույս», 1980, 147:
Սուխոմլինսկի Վ. Ա., Դաստիարակության մասին, Ե., «Լույս»,1976, 253:
А. С. Макаренко, Сочинения, в 7 том, т 3, 1958, 346.
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Մակարյան Ալվարդ

РОЛЬ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В САМОВЫРАЖЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ

Макарян Алвард
Резюме

Ключевые слова: «я-концепция», формирование интереса, самоуверенность,
обучение, воспитание, самореализация, пассивность
Образовательный процесс недостаточен для полноценного понимания
учащихся. Школьники, будучи по натуре романтиками, желают выделиться в
какой-либо деятельности. Для того, чтобы проявить себя полностью, они
должны участвовать в различных мероприятиях не только в качестве наблюдателя и исполнителя, но и в роли инициатора и содеятеля.
В данной статье обсуждается вопрос, связанный с тем, что в ряде школ
города Ванадзора, как выяснилось в результате опросов, учащиеся не в достаточной степени участвуют в мероприятиях, потому что в качестве организаторов
выступают учителя и классные руководители, а школьники являются лишь
исполнителями заданий. Мы предлагаем, чтобы школьники были полноправными партнерами организаторов как при выборе тематики мероприятия, так и
при составлении его плана, чтобы они могли выступать со своими предложениями и своими силами представить презентационную работу. Это позволит
приобрести им самоуверенность и возможность полноценного самовыражения.
Все вышесказанное поспособствует лучше узнать учащихся вне аудиторий с
разных позиций для дальнейшей целенаправленной и многоаспектной работы с
ними. Как нам представляется, необхадимо уважать мнение и «Я» учащихся и
создать возможности и условия для их самовыражения.
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Արտադասարանական միջոցառումների դերը աշակերտների….

THE ROLE OF EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES
IN THE PROCESS OF THE STUDENTS’ SELF-FULFILLMENT

Makaryan Alvard
Summary

Key words: one’s self-concept (self-identity), formation of interest, selfrealization, education, aim, self-confidence, upbringing, passiveness
Education process is not enough to get to know the pupil totally. The pupil
being romantic wants to be noticed in any activity. And in order to be shown, one
must participate in events not only as a displayer or doer but also be active in taking
initiatives and be the supporter. The given article discusses the issue, in a number of
schools in Vanadzor (N. 1, N. 5, N. 6, N.13, the college of VSU), where it is discovered
during the poll, that pupil does not participate in events, because the organizers are
teachers and lecturers of the resents, and pupils are only the doers of the tasks.
We suggest that pupils should be the equal participants, while composing and
the theme of event and the plan of it, come out with their suggestions and present the
work by themselves, in order to get self-confidence and be able to express themselves.
In that case teachers and lecturers can recognize their pupils out of classes, in other
spheres, to work with them purposefully and multifaceted. We think that it is time to
respect the opinion and ego of pupils, and to create conditions and opportunities to let
them express themselves.
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Նիկողոսյան Գագիկ, Մկրտչյան Գոհար, Սերոբյան Երվանդ

ՓՈՒԼԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿԸ ՈՐՊԵՍ ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ
ԵՎ ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՄԻՋՈՑ
Նիկողոսյան Գագիկ
Մկրտչյան Գոհար
Սերոբյան Երվանդ
Հանգուցային բառեր. մասնագիտական զարգացում, էական բարդություն,
դրդապատճառ, մաթեմատիկա, մեթոդ, ֆիզիկա
Մեր երկրում հանրակրթության ոլորտի վերջին տարիների բարեփոխումներում առանցքային տեղ են գրավում ուսուցիչների մասնագիտական զարգացման և կրթության բովանդակության ոլորտի բարեփոխումները, քանզի
դասի արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտ պայմաններից մեկը
հենց ուսուցչի պրոֆեսիոնալ պատրաստվածությունն էֈ Այս համատեքստում
սույն աշխատանքը նվիրված է կոնֆլիկտների կարգավորման մեջ կիրառվող
հայտնի մեթոդի, այն է` փուլային եղանակի, բնագիտական խնդիրներում հնարավոր կիրառությունների վերհանմանը, ինչը, կարծում ենք, կնպաստի ինչպես
ուսուցչի մասնագիտական որակների, այնպես էլ սովորողների տրամաբանական մտածողության զարգացմանըֈ
Ստորև համառոտակի ձևով կնշենք դիտարկվող մեթոդի էությունը, վերջինիս կիրառման հնարավորությունները բնագիտական տարբեր ոչ տիպային
խնդիրներում, որից հետո կքննարկենք կոնկրետ մաթեմատիկական և ֆիզիկական խնդիրներ և վերջիններիս լուծման ընթացքում էլ անմիջականորեն կկիրառենք առաջարկվող մոտեցումը:
Մարդկության ծագմանը զուգահեռ ծագել և զարգացել են նաև կոնֆլիկտները: «Կոնֆլիկտ» հասկացությունը ծագել է լատիներեն «confictus» բառից, որը
բառացիորեն նշանակում է «բախում, լուրջ տարաձայնություն, վեճ» [7, 7]:
Առավել տարածված սահմանման համաձայն` կոնֆլիկտն այն սոցիալական
իրավիճակն է, երբ երկու և ավելի կողմեր փորձում են հետամուտ լինել իրենց
հակադիր շահերին և անհամատեղելի նպատակներին [7, 8; 5, 32]:
Կոնֆլիկտների կարգավորման և լուծման համար անհրաժեշտ մեխանիզմների և ճիշտ գործիքակազմի ընտրության համար անհրաժեշտ է խորամուխ
լինել կոնֆլիկտի դրդապատճառների մեջ, որոնք ընդունված է բաժանել երկու
տարատեսակների [5, 48].
▪ հիմնարար սկզբնապատճառներ կամ նպաստող պայմաններ,
▪ հավելյալ սկզբնապատճառներ կամ դրդիչներ:
Հիմնարար սկզբնապատճառներն, ըստ էության, ստեղծում են այն
նպաստավոր պայմանները, որոնք անհրաժեշտ են կոնֆլիկտի զարգացման
համար, իսկ հավելյալ սկզբնապատճառները նպաստում են կոնֆլիկտի
էսկալացիային: Հավելյալ սկզբնապատճառները կարելի է անգամ սահմանել
որպես հիմնական սկզբնապատճառային իրավիճակների կտրուկ կամ
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Փուլային եղանակը որպես կոնֆլիկտների կարգավորման….
անսպասելի փոփոխություն [7, 16; 5, 87-89]:
Կոնֆլիկտների կարգավորման և լուծման ժամանակակից մեթոդներից
մեկը այսպես կոչված փուլային եղանակն է [7, 467], համաձայն որի.
▪ նախապես փորձ է արվում «ախտորոշել» կոնֆլիկտի հիմնական սկզբնապատճառներից գլխավորը և, եթե կոնֆլիկտն իր բնույթով և էությամբ
թույլ է տալիս, ապա ժամանակավորապես փորձել «սառեցնել» այդ
գլխավոր սկզբնապատճառը,
▪ որից հետո, ժամանակավորապես «ձերբազատվելով» կոնֆլիկտի գլխավոր դրդապատճառից, փորձել կարգավորել և լուծել մնացյալ կոնֆլիկտը,
▪ նախորդ փուլերի արդյունքների հիման վրա փորձել հաղթահարել վերը
նշած գլխավոր դրդապատճառը:
Կոնֆլիկտների կարգավորման փուլային եղանակի դրսևորման վառ
օրինակ կարելի է համարել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման
գործընթացը: Մասնավորապես՝ 1997 թ. ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կողմից հակամարտող կողմերին առաջարկվեց հիմնահարցի լուծման «փուլային» տարբերակը [3, 24], համաձայն որի՝ հակամարտությունը համապարփակ ներկայացվեց չորս հիմնական`Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի, զինուժի հետքաշ-

ման և երկուստեք վերահսկվող տարածքների, փախստականների և ներքին
տեղահանվածներից վերադարձի, հաղորդակցության ուղիների վերաբացման
և շրջափակման վերացման հիմնահարցերի տեսքով, որոնցից առանցքային
(հիմնարար) համարվեց ԼՂ կարգավիճակի որոշման հարցը: Ըստ այդմ, «փուլային» եղանակի տրամաբանության համաձայն, նախապես կարգավորվում
էին հավելյալ սկզբնապատճառները, և այդ ամենից հետո միայն կարգավորման
փաստաթուղթը ենթադրում էր հիմնահարցի գլխավոր դրդապատճառի, այն է`
ԼՂ կարգավիճակի վերջնական որոշում խաղաղ բանակցությունների և հանրաքվեի միջոցով:
Ելնելով վերոգրյալից, սույն աշխատանքում փորձել ենք կոնֆլիկտների
կարգավորման և լուծման վերը նշած փուլային եղանակը «տեղայնացնել» և կիրառել մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի տարբեր ոչ տիպային խնդիրների լուծման
պրոցեսում, ինչն էլ աշխատանքի գիտամանկավարժական նորույթն էֈ
Երբեմն հանդիպում են մաթեմատիկական և ֆիզիկական ոչ տիպային
խնդիրներ, որոնցում ի սկզբանե ակնառու է խնդրի ելակետային տվյալներից
բխող էական «բարդությունը»ֈ Ընդ որում, առանց այդ «բարդության» խնդիրն
ըստ էության դառնում է հեշտ հաղթահարելի և ինչ-որ իմաստով տիպային,
մինչդեռ վերջինիս առկայությունը խնդիրը դարձնում է ոչ տիպային և դժվար
հաղթահարելիֈ Մեր կարծիքով, նմանատիպ խնդիրներում, եթե, իհարկե,
խնդրի դրվածքն ու առանձնահատկությունը թույլ են տալիս, կարելի է փորձել
կիրառել կոնֆլիկտների կարգավորման վերը նշած փուլային եղանակը,
համաձայն որի.
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Նիկողոսյան Գագիկ, Մկրտչյան Գոհար, Սերոբյան Երվանդ
▪ նախապես «ախտորոշում» ենք խնդրի ելակետային տվյալներից բխող
այն էական «բարդությունը», որի առկայության պատճառով խնդիրը դարձել է
ոչ տիպային և իր դրվածքով ստեղծել է անորոշ իրավիճակ վերլուծության
համար, որից հետո
▪ առաջին փուլում անտեսում կամ մեզ հարմար ձևով վերափոխում ենք
խնդրի նախնական տվյալներից բխող վերը նշած էական բարդությունը, ինչի
արդյունքում հանգում ենք առավել դյուրին և հեշտ հաղթահարելի նոր
տիպային խնդրի, փորձում ենք լուծել այն,
▪ երկրորդ փուլում, արդեն լուծած լինելով նախորդ փուլում ստացված
նոր, համեմատաբար պարզ խնդիրը, վերադառնում ենք ելակետային բարդ
խնդրին և վերջինիս լուծման ընթացքում փորձում ենք կիրառել առաջին
փուլում դիտարկված պարզ խնդրի լուծման արդյունքըֈ
Որպես ասվածի հիմնավորում՝ դիտարկենք մաթեմատիկական և
ֆիզիկական տարբեր ոչ տիպային խնդիրներ, որոնք կլուծենք առաջարկվող
փուլային եղանակի կիրառմամբֈ
Խնդիր 1ֈ Հաշվել գումարը՝ Sn  7  77  777    77

7 [4, 31]ֈ


n Ñ³ï

Լուծումֈ Նկատենք, որ խնդրի բարդությունն ու անորոշությունն այն է, որ
գումարի գումարելիները թվաբանական կամ երկրաչափական
Sn
պրոգրեսիաների հաջորդական անդամներ չենֈ Ուստի, համաձայն վերոգրյալի,
վերափոխելով այս առկա բարդությունը, առաջին փուլում կդիտարկենք
որոնելի գումարին համանման այնպիսի գումար, որի անդամները հանդիսանում են երկրաչափական պրոգրեսիայի հաջորդական անդամներֈ Հաշվելով
այդ գումարը՝ հաջորդ փուլում, վերջինիս արդյունքն նկատի ունենալով,
կփորձենք հաշվել որոնելի գումարըֈ
Փուլ 1ֈ Դիտարկենք հետևյալ գումարը՝ Tn  101  102  103    10n : Նկատի
ունենալով, որ այս գումարի անդամները b1  q  10 երկրաչափական
պրոգրեսիայի առաջին n հաջորդական անդամներն են, վերջինիս համար
10n 1  10
կունենանք՝ Tn 
:
9
Փուլ 2ֈ Այժմ փորձենք հաշվել որոնելի S n գումարը՝ նկատի ունենալով
նախորդ փուլում դիտարկված գումարի արդյունքըֈ Այսպես՝ ունենք՝
Tn  10  100    100
0   9  1   99  1   


n Ñ³ï





9
  99
9  1  9 1  11    11



1  n  7  Sn  n , որտեղից


n Ñ³ï 

 n Ñ³ï


7  10n 1  10
 n :
գումարի համար կստանանք՝ Sn   
9 
9


որոնելի

Sn

Խնդիր 2: V0 հորիզոնական արագությամբ շարժվող փոքրիկ գնդիկը ներս է
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Փուլային եղանակը որպես կոնֆլիկտների կարգավորման….
թռչում u հորիզոնական արագությամբ շարժվող երկու ուղղաձիգ պատերի
միջև: Որքա՞ն է գնդիկի արագությունը առջևի պատին n -րդ հարվածից հետո:
Պատերի միջև հեռավորությունը L է (տե՛ս նկար 1): Հարվածները բացարձակ
առաձգական են [2, 25]:
Լուծումֈ Ակնառու դժվարությունը, որին հանդիպում ենք խնդրի վերլուծման ընթացքում, պայմանավորված է պատերի շարժվելու հանգամանքով:
Ակնհայտ է, որ խնդիրը շատ ավելի պարզ կլիներ, եթե ուղղաձիգ պատերը
լինեին անշարժ: Ուստի, համաձայն վերոգրյալի, անտեսելով այս առկա բարդությունը, առաջին փուլում կդիտարկենք առավել պարզ խնդիր, երբ ուղղաձիգ
պատերն անշարժ ենֈ
Փուլ 1ֈ Քննարկենք հետևյալ
խնդիրը. հորիզոնական V0 արագությամբ շարժվող փոքրիկ գնդիկը ներս է
թռչում L հեռավորությամբ երկու
ուղղաձիգ անշարժ առաձգական պատերի միջև: Որոշել գնդիկի արագությունը առջևի պատին n -րդ հարվածից
հետո:
Քանի որ պատերի հետ հարվածները բացարձակ առաձգական են, բախումների արդյունքում գնդիկի արաՆկար 1. Գնդիկի շարժումը երկու
գության հորիզոնական բաղադրիչի
ուղղաձիգ պատերի միջև
մոդուլը չի փոխվի՝ VII  V0 , հետևաբար
մինչև n -րդ հարվածը գնդիկի շարժման ժամանակը կլինի` t  (2n  1) L / V0 :
Ժամանակի այդ նույն t պահին գնդիկի արագության ուղղաձիգ բաղադրիչը
կլինի` V  gt : Հետևաբար, առջևի անշարժ պատին n -րդ հարվածից հետո
գնդիկի արագության մոդուլի համար կստանանք՝ V   VII2  V2 ֈ

Փուլ 2ֈ Այժմ վերադառնանք ելակետային խնդրինֈ Շարժվող պատերի
առկայության դեպքում նախ գնդիկի շարժումն ուսումնասիրենք պատերի հետ
կապված շարժվող իներցիալ համակարգում: Այս դեպքում մենք կունենանք
«անշարժ» պատեր և, համաձայն նախորդ փուլում դիտարկված խնդրի, նրանց
միջև V0  V0  u արագությամբ ներս թռչող գնդիկ:
Այժմ, երբ այս խնդիրը լուծված է պատերի հետ կապված շարժվող
հաշվարկման համակարգում, անցում կատարենք Երկրի հետ կապված
անշարժ համակարգին: Քանի որ պատերը շարժվում են հորիզոնական
ուղղությամբ, գնդիկի արագության ուղղաձիգ բաղադրիչը Երկրի նկատմամբ
կլինի նույնը՝ V  V , իսկ հորիզոնական բաղադրիչը կլինի VII  VII  u  V0  2u
և, հետևաբար, անշարժ համակարգում առջևի պատին n -րդ հարվածից հետո
գնդիկի արագության մոդուլի համար կստանանք. V  VII2  V2 :
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Նիկողոսյան Գագիկ, Մկրտչյան Գոհար, Սերոբյան Երվանդ
Առաջարկվող փուլային եղանակն իր արդյունավետ կիրառությունը կարող
է ունենալ նաև ստորև դիտարկվող խնդիրների լուծման ժամանակ, որոնց
համար կսահմանափակվենք միայն փուլերի առանձնացումովֈ
Խնդիր 3ֈ Ունենք երկու տարաներ, որոնց մեջ հավասար քանակությամբ
լցված է, համապատասխանաբար, կաթ և սուրճֈ Նախ սուրճով լցված տարայից
մեկ բաժակ սուրճ ավելացնում ենք կաթով լցված տարայի մեջ, ապա ստացված
խառնուրդից դարձյալ մեկ բաժակի չափով ավելացնում ենք սուրճով լցված
տարայի մեջֈ Պարզել, վերջնարդյունքում ի՞նչն է ավելի շատ՝ սուրճով լցված
տարայի մեջ կաթի պարունակությո՞ւնը, թե՞ կաթով լցված տարայի մեջ սուրճի
պարունակությունը [8, 108]ֈ
Լուծումֈ Նկատենք, որ ի սկզբանե խնդրի բարդությունն ու անորոշությունն
այն է, որ հայտնի չեն ոչ տարայի և ոչ էլ բաժակի ծավալները կամ նրանց
հարաբերությունը և, ելնելով դրանից, դժվար է ի սկզբանե հստակ
ենթադրություն անել քննարկվող քանակների վերաբերյալֈ Ուստի, ելնելով
վերոգրյալից, առաջին փուլում կարելի է վերափոխել ելակետային խնդիրը և
դիտարկել առավել պարզ խնդիր, երբ բաժակի ծավալն համընկնում է
տարաներում կաթի և սուրճի ծավալների հետֈ Որից հետո, երկրորդ փուլում,
նկատի ունենալով առաջին փուլի արդյունքը, ինդուկտիվ եզրահանգմանբ
փորձել լուծել խնդիրըֈ
Խնդիր 4ֈ Գտնել նկ. 2-ում պատկերված երկկողմանի անվերջ շղթայի
դիմադրությունը A և B կետերի միջև, որում յուրաքանչյուր հաղորդչի
դիմադրությունը R է [1, 17]:

Նկար 2. Երկկողմանի անվերջ էլեկտրական շղթա

Լուծումֈ Հեշտ է նկատել, որ խնդրի ակնհայտ բարդությունը պայմանավորված է շղթայի երկկողմանի անվերջ լինելով: Այդ իսկ պատճառով, ելնելով վերը
նկարագրած փուլային եղանակից, կարելի է առաջին փուլում դիտարկել
առավել պարզ շղթա, այն է՝ հաշվել կիսաանվերջ շղթայի դիմադրությունը A և
B կետերի միջև, որից հետո՝ երկրորդ փուլում, հաշվել ելակետային շղթայի
դիմադրությունը, նկատի ունենալով, որ այն A և B կետերի նկատմամբ օժտված է համաչափությամբ և հետևաբար, կարելի է համապոտենցիալ կետերը
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միացնել միմյանցֈ
Ինչպես տեսնում ենք, առաջարկվող փուլային եղանակը կարող է իր
արդյունավետ կիրառությունն ունենալ ինչպես կոնֆլիկտների կարգավորման
և լուծման պրոցեսում, այնպես էլ մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի առանձին
խնդիրներում, երբ խնդրի ելակետային դրվածքում առկա է կոնկրետ «գործոն»,
որը ոչ միայն տվյալ խնդիրը դարձնում է ոչ տիպային և բարդ հաղթահարելի,
այլ նաև, ինչ-որ իմաստով, լուծողի համար ստեղծում է անորոշ իրավիճակ, երբ
հայտնի մոտեցումներն այլևս կիրառելի չեն:
Կարծում ենք աշխատանքը կհետաքրքրի մաթեմատիկայով և ֆիզիկայով
զբաղվողներին և վերջիններիս համար կլինի նոր արդյունավետ «գործիք»
մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի տարբեր ոչ տիպային խնդիրների լուծման
ժամանակ:
Հուսով ենք՝ այսպիսի մեթոդներով աշակերտների «զինումը» կնպաստի
ինչպես ուսուցման արդյունավետության բարձրացմանը, այնպես էլ սովորողների ստեղծագործական և էվրիստիկ մտածողության զարգացմանըֈ Վերջինս
կարելի է համարել մեթոդ՝ ելնելով Պոյայի այն հայտնի դիտարկումից, համաձայն որի՝ ամեն մի հնարք, որը կիրառելի է մեկից ավել դեպքերում, կարելի է
համարել մեթոդ [6, 14]:

Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՆ գիտության պետական
կոմիտեի տրամադրած ֆինանսավորմամբ` 18T-5C287 ծածկագրով գիտական
թեմայի շրջանակներում:
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ПОЭТАПНЫЙ МЕТОД КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
КОНФЛИКТОВ И РЕШЕНИЯ РАЗНЫХ ЗАДАЧ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

Никогосян Гагик
Мкртчян Гоар
Серобян Ерванд
Резюме

Ключевые слова: профессиональное развитие, существенная сложность,
мотив, математика, метод, физика
Работа посвящена выявлению возможных применений поэтапного метода
при решении разных нетиповых задач школьного курса математики и физики.
Мы попытались «локализовать» поэтапный метод, хорошо известный из конфликтологии, и применить его в процессе решения разных нестандартных задач
элементарной математики и физики, в чем и заключается научно-педагогическая
новизна работы.
В статье изложена суть поэтапного метода, применяемого в разрешении
конфликтов, после чего выявлены те важные методологические аспекты, при
наличии которых данный метод может иметь свое продуктивное применение в
разных нетиповых задачах школьного курса математики и физики. Сущность
данного подхода заключается в том, что изначально в рассматриваемой задаче
должна присутствовать очевидная существенная «сложность», вытекающая из
начальных условий (что и делает задачу нестандартной и трудной для преодоления). При наличии такой «сложности» поэтапный метод предполагает выполнение двух шагов: сначала рассматриваем более легкую, новую задачу, в которой
отсутствует вышеупомянутая существенная «сложность» и только после решения
этой задачи возвращаемся к исходной задаче и попытаемся ее решить.
В работе после методических пояснений обсуждены также некоторые конкретные нетиповые математические и физические задачи, при решении которых
использован предложенный подход.
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PHASED METHOD AS AN EFFECTIVE WAY TO RESOLVE CONFLICTS AND
SOLVE VARIOUS PROBLEMS OF NATURAL SCIENCE

Nikoghosyan Gagik
Mkrtchyan Gohar
Serobyan Yervand
Summary
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The work is devoted to identifying possible applications of the phased method in
solving various non-typical problems of a school course in Mathematics and Physics.
We tried to “localize” the step-by-step method well-known from Conflictology and
apply it in the process of solving various non-standard problems of Elementary
Mathematics and Physics, which is the scientific and pedagogical novelty of the work.
The article in brief describes the essence of the step-by-step method used in
conflict resolution, after which the important methodological aspects were identified,
in the presence of which this method can have its productive application in various
non-typical problems of school Mathematics and Physics. The essence of this
approach lies in the fact that initially in the task under consideration there should be
an obvious substantial “complexity” arising from the initial conditions (which made
the task non-standard and difficult to overcome). In the presence of such a
“complexity,” the step-by-step method implies two steps: initially, we consider an
easier, new task, in which the aforementioned essential “complexity” is missing and
only after solving this task we return to the original task and try to solve it.
After the methodological explanations, some specific non-typical mathematical
and physical problems are also discussed in the work, which were solved using the
proposed approach.
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SEXUAL DEVELOPMENT AND SEXUALITY EDUCATION OF CHILDREN
AND ADOLESCENTS IN GERMANY
Schuhrke Bettina
Key words: notion of sexuality in childhood and adolescence, onset of puberty,
selected sexual activities, organization of sex education in Germany, values guiding
sex education
In the following contribution I will describe some facts on sexual development
and sex education in Germany and other Western industrialized countries if data on
the situation in Germany are missing. The aim of the contribution is to invite
participants of the conference to an intercultural dialogue about the situation in their
countries in comparison to Germany.
Becoming sexually mature is a complex developmental task that comprises
different facets. Actually, it is a lifelong task that doesn‟t end with adolescence.
According to a model adopted from developmental psychology there will be changes
from conception till the end of life (see Figure 1).

Figure 1: Facets of Psychosexual Development [Schuhrke, 2015]
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It is suggested to apply this general developmental model to sexual development.
Accordingly, development takes place on different functional levels (behavioral,
cognitive, emotional) and is driven by forces that can be subsumed to three groups
(biological/genetic factors, environmental/social factors, individual self-formation).
The word psychosexuality is used to stress the notion that sexuality is by far more
than a physical occurrence. For the sake of researching sexuality scientifically it
makes sense to differentiate facets or aspects of sexuality, still knowing that they
belong together and influence each other: bodily lust/excitement, gender identity,
gender roles, sexual orientation, intimacy/privacy and physical substrate.
Studies about the sexual development in childhood are rare, in Germany also. I
will only refer to the results of some international studies on the first facet, which I
have summarized before [Schuhrke, 2015]. Nowadays, if parents or teachers in
educational institutions in Germany have problems with childhood sexuality it is
mostly with overt sexual behaviors of children like genital self-stimulation or social
sexual role play (“Playing doctor‟s games”). Most activity can be observed in the first
years of life particularly in kindergarden age. During elementary school age most
children have internalized social rules for bodily privacy and sexual acitivities are not
shown publicly any more (facet 5).
In the tradition of the sexual liberalization which has happened in Germany in
the 1960s and seventies, Pedagogy in Germany still follows the conviction that sex
education is an important topic of general education and that children and adolescents
who are sexually educated have advantages, e.g., are better prepared to face risks
connected with sex life (sexual abuse or early pregnancy, etc.), better come to terms
with the change of their bodies in puberty. It is not seen as the task of pedagogy to
educate young people about sexual techniques. It is more the case that sexual
pedagogy tries to support young people finding their own way to a fulfilled and selfdetermined sex life.
There is the conviction, that the conveyance of correct knowledge about the
functioning of the sex organs, sexual practices, contraception etc. is the best way to
prepare young people.
Historically, three periods of sex education can be differentiated in Germany
after the time of the 2nd world [Valtl, 2013]. The corresponding terms in German
language cannot be adequately translated into English. In the first period
(„Sexualaufklärung‟, 1960s and 70s) talking about sexuality was still a taboo. The
influence of the churches was very strong during a time when society was searching
for alternative values after the dominance of the National Socialist thinking. At that
time sex education was mainly established as the conveyance of information about
sexuality, mainly biological facts. Topics like gender roles, contraception,
homosexuality etc. were excluded from the discourse. The central question was which
kind of information would be appropriate for young people of different ages. In the
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second period („Sexualerziehung‟, 1980ies and 90ies) the concept was widened. A
large number of hot societal topics entered into sex education: thinking about gender
relations, HIV, sexual violence, diversity of sexual lives in terms of gender identity or
sexual orientation. The central question was which competencies people need to lead
a self-determined sex life and have satisfying relationships and how sexual pedagogy
can support the development of these competencies. In the third period
(„SexuelleBildung‟, since 2000) sexual pedagogy has got a consensual base including
the acceptance of equality of genders and different forms of sexual life also on a legal
base, the prevention of violence and STDs. While in the second phase the pedagogical
concept was more about influencing young people to make them good, valuable
persons, the concept of “Bildung” is broader [see also Kluge, 2013].
Sexuality has to be integrated in the whole personality and this has to be
accomplished by the young people themselves. At the best, there is a process of coconstruction of educators and young people in which the latter play an active role.
„Bildung‟means more than learning sexual behaviors and rules of conduct that are
functional for sex life; „Bildung‟ includes a perspective on sexuality in society, the life
cycle and sexual relationships:recognizing the diversity of sexual life styles, finding
one‟s own way to a self-determined sexual life, even cultivating sexuality like we
cultivate other valuable capabilities (e.g., musicality) and at the same time, respecting
the rights of other people. Sexual pedagogy has to find professional positions
appropriate for postmodern life when many traditional beliefs that guided people are
no longer in existence (e.g., the connection between enduring partnerships, marriage
and parenthood) and new kinds of influences exist (e.g., Internet) that may be more
important than the influence of family or sex education in schools.
It was in 1968 already that the conference of the ministers of education of all
federal states of Germany passed “recommendations for sex education” in schools.
Nowadays, there is a federal framework for sexuality education, as well as a national
curriculum for it. But the states have some freedom in following these federal
recommendations. Sexuality education is mandatory and starts in primary school.
However, only few teachers are especially trained for sex education and NGOs like
“Pro Familia”, a German member of the International Planned Parenthood Federation
(IPPF)play an important role [Ketting&Ivanova, 2018, p. 96ff].
In
1967,
the
Federal
Centre
for
Health
Education
(BundeszentralefürgesundheitlicheAufklärung, BZgA) has been founded under the
auspices of the ministry of health. Over the years, the BZgA gained increasing
responsibilities in the field of sexual health. This process usually correlated with
societal developments that were identified as urgent social problems by politicians
and other influential representatives of society, e.g., the fear of an HIV epidemic, new
legal regulations of abortion, increases in the number of pregnancies of adolescents
etc. Nowadays HIV/STD prevention, sex education and family planning and
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prevention of sexual abuse are central aspects of work of the BZgA. Nowadays, the
BZgA is one of the most important providers of materials for sex education. Over the
years, the BZgA became very active funding scientific research projects to monitor
attitudes and behavior in the population that are related to sexuality. Since 1980,there
have been eight surveys on the sexuality of adolescents. In the meantime, young
adults are also included. Henceforth, I will cite data from the last published survey
and compare it with some other studies to draw a sketch of some aspects of sexuality
of young people in Germany. The sample of the survey from 2014/2015 consisted of
3568 adolescents aged 14 to 17 years and 2497 young adults aged 18 to 25 years. About
58.9 % of the respondents were females and about 30.8 % had a migrant background
[Heßling& Bode, 2015].
Although there are earlier signs of sexual maturation, quite often the first
menstruation and the first ejaculation are reported as the beginning of puberty.
Except of the data from the BZgA survey, all data reported here can be found in
Schuhrke [2014] in more detail. In Germany 12.8/12.9 years are reported as median
age; for girls with migrant background it is 12.5 years. Girls with a slim physique
mature later. For girls in the Netherlands without a migrant background the median
age is 13.05 years. The data from the BZgA survey suggest a similar age: 46 % of the
girls had their first menstruation before the age of 13. There is no median age
reported, but according to their data it should be somewhere in the age range of 13,
which is somewhat older than the data suggest that are provided by the Kahl and
Schaffrath-Rosario [2007, in Schuhrke, 2015] from another survey. Again girls with a
migrant background have an earlier onset of menstruation: 50 % report an onset
before the age of 13 [Heßling& Bode, 2015]. There are less data on the first ejaculation
of boys. The same median age is stated for the US and Bulgaria: 13.0 years [Schuhrke,
2014]. In the BZgA study 34 % of the German boys report an age before 13 and 63 %
before 14. The boys with a migrant background mature somewhat earlier: 45 % before
the age of 13 and 66 before the age of 14. The BZgA reports that the first
menstruation increasingly earlier since the first survey in 1980. However other
researchers argue that the physical sexual developmental in western countries have
come to a standstill [see Schuhrke, 2014]. There may be different explanations for the
earlier maturation of young people with migrant background. Maybe there are
genetic differences between ethnic groups. However, for girls it is well known that
stressful life events may speed up development and maybe the experience of
migration has been a stressful experience for many of them.
Many young people take their time before they start with sexual experiences
[Heßling& Bode, 2015, pp. 88f]. Around 43 % of the 14-year-old girls with German
background and around 43 % of all 14 year old boys have not had any sexual
experiences at all with the opposite sex. This changes rather quickly in the following
years. To a certain extent, sexual activity seems to be correlated to physical
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maturation, which means young people that mature earlier start their sexual
experiences somewhat earlier. Girls with migrant background are a particular group:
63 % of them haven‟t had any sexual experiences with 14. Particularly Turkish girls
seem to be reluctant to sexual activities, but the strength of religious attachment also
seems to be important for the postponement of sexual activities for girls with other
religious beliefs.
Many people in the German population think that sexual intercourse will happen
earlier and earlier, but according to the surveys of the BZgA the median age of first
intercourse is quite stable. 58 % of the 17-year-old adolescents have experienced
intercourse (see Figure 2). But it is important to integrate gender and migration status
into the picture. Over the last decades girls have caught up with boys in heterosexual
activity. Nowadays the German girls have earlier experiences with intercourse than
the boys (17 year old boys: 58 %; 18 year old boys: 69 %). While there is almost no
difference between German boys and boys with migrant background, girls with
migrant background have to a much lower extent experience with intercourse than
the German girls (17 years old: 65 % to 44 %; 18 years old: 82 % to 42 %).

Figure 2: Experience with sexual intercourse [Heßling& Bode, 2015, p. 102]

One important goal of sex education in general and of the campaigns of the BZgA
is the conveyance of knowledge about the correct use of contraceptive measures. Over
the years sex educators have learned that knowledge is not enough and that it is
important that young people can communicate about their wishes and feelings with
their sex partners. Even at the first time the use of contraceptives is very common.
– 541 –

Երեխաների և դեռահասների սեռական հասունացումը և…
Only 8 % didn‟t use them and the percentage is higher in adolescents with migrant
background. In Germany young people are sexually active for a long time before they
become parents. As Figure 3 shows the average age of women having their first child
is now close to 30 years.

Births
marriages

Births
general

in

in

Figure 3: Average age of mothers having their first child in Germany, 1960 till 2015

[Schneider, 2017]

From which persons do young people get information about sexual matters? For
girls mothers are still the most important persons followed by best friends and
teachers. For boys teachers are most important, followed by best friends (see Figure
4). Many adolescents would like to get more information on sexual topics. Girls name
their mothers at the first place, followed by doctors and other girls. For boys persons
are of less importance: fathers, partners and other boys appear at the same level.
Today media are very influential; the Internet is at the first place for boys and girls.
According to Weller and Bathge [2017, p. 326, 328] the parents may not be the
most important providers of information on sexuality any more, but their influence
on the sexual development of their children has increased. Nowadays parents act
more sensitive towards their children (e.g., less physical violence towards boys, more
acceptance of physical privacy) and close parent-child relationships go ahead with a
retardation of sexual activities and a better preparation for these activities,
particularly in girls.
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Figure 4: People involved in sexuality education (Heßling & Bode, 2015)

Figure 5 shows the topics that young people were taught in sex-education classes
according to their remembrance.

Figure 5: Topics taught in Sex-Education Class
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The BZgA study showed several differences between young people with a
German and those with a migrant background. Many of the migrants in Germany
come from countries with different attitudes towards sexuality. If sex education is
supposed to be an integral part of curricula in school and increasingly in early
childhood education, there are many questions how the cultural and religious
background of their families can be considered without giving up important Western
European Standards of sex education. Also in Germany the society is not homogenous
and there are social and political groups that do not agree with the official
recommendations for sex education. For all those reasons we must accept an ongoing
societal dialogue on the values that guide the education of our young people and
comparative analyses of the situation in different countries are very valuable.
Unfortunately no data about Armenia are included in the report of Ketting and
Ivanova [2018].
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Շուրկե Բեթինա

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԵՎ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՍՈՒՆԱՑՈՒՄԸ ԵՎ
ՍԵՌԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳԵՐՄԱՆԻԱՅՈՒՄ

Շուրկե Բեթինա
Ամփոփում

Հանգուցային բառեր։ հոգեսեռական զարգացման մոդել, երեխաներ և
դեռահասներ, ընտրված սեռական գործողություններ, սեռական կրթության
արժեքները
Հոդվածի նպատակն է գիտաժողովի մասնակիցներին հրավիրել միջմշակութային երկխոսության` համեմատելով ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ
իրենց երկրների դիրքորոշումը Գերմանիայի հետ: Սկզբում հոգեբանական
զարգացումն է կապվում հոգեսեռական զարգացման հետ, որը բաղկացած է 6
ասպեկտներից: Հոգեսեռական զարգացման կարևոր պայմաններից է սեռական
կրթությունը, որն առաջնային է Գերմանիայում և դասավանդվում է տարրական դասարանից: Սկսած 1945թ. վերջերից՝ մանկավարժական տարբեր տեսակետներ իրենց ազդեցությունն են թողել սեռական դաստիարակության վրա:
Գերմանիայում շատ քիչ են մանկության շրջանի սեռական կրթության ուսումնասիրությունները, բայց կան շատ ուսումնասիրություններ դեռահասության
շրջանի սեռական կրթության վերաբերյալ: 1980թ. սկսած՝ մի շարք հետազոտություններ են կատարվել դեռահասների սեռական կրթության շուրջ: Վերջին
տարիների ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս գծապատկերել Գերմանիայի երիտասարդների սեռական վարքագծի և կրթության մի քանի պատճառներ: Հեղինակի հավաստմամբ՝ սեռական կրթության վրա մեծ է սոցիալական
ազդեցությունը, քանի որ քաղաքական, մշակութային և կրոնական բազմազանությունը գնալով աճում է Գերմանիայում:
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Երեխաների և դեռահասների սեռական հասունացումը և…

ПОЛОВОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ГЕРМАНИИ

Шурке Беттина
Резюме

Ключевые слова: модель психополового развития, дети и подростки, выбор
половой деятельности, ценности полового образования
Цель статьи – организовать между участниками конференции межкультурный диалог, посвященный сравнению позиции их стран по сложившейся
ситуации с позицией Германии. Вначале психологическое развитие связывается
с психополовым развитием, которое состоит из шести аспектов. Важным условием для психополового развития является половое образование, которому в
Германии уделяется большое значение и преподается уже в начальных классах.
С конца 1945 года различные педагогические теории оказали влияние на половое воспитание. В Германии крайне мало исследований, связанных с половым
образованием в детском возрасте, но в то же время довольно много исследований, посвященных половому воспитанию подросткового периода. Начиная с
1980-х годов, был проведен ряд исследований, направленных на изучение полового образования подростков. Исследования последних лет позволяют выявить
ряд причин полового поведения и образования среди немецкой молодежи. По
мнению автора, на половое образование прежде всего влияет социальный аспект,
потому что с каждым годом в Германии возрастает политическое, культурное и
религиозное многообразие.
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Սարգսյան Ալլա

ՀԱՄԱՆՈՒՆ ԲԱՌԵՐԸ ՄԻՋԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Սարգսյան Ալլա
Հանգուցային բառեր. դպրոց, առարկա, զուգադրություն, քննություն,
դասագիրք, կրթակարգ, միջգիտակարգային ուսուցում, նախագծման մեթոդ,
զուգադրության աղյուսակ
Ուսումնական ծրագրերի ինտեգրման նպատակը աշակերտերի առաջադիմության մակարդակի բարձրացումն է: Ինտեգրված ուսուցում կազմակերպելու
անհրաժեշտության վերաբերյալ 1900 թ. «Դպրոցը և հասարակությունը» աշխատության մեջ անդրադարձել է Ջոն Դյուին՝ նշելով. «Բոլոր գիտություններն
սկիզբ են առնում մեր միակ մոլորակի և մեր ապրած միակ կյանքի պահանջներից: Մենք չունենք շերտավորված երկրագունդ, որի մի շերտը մաթեմատիկական, մյուսը՝ ֆիզիկական, մեկ ուրիշը պատմական բնույթ ունենա և այսպես
շարունակ» [6, 62]:
Հավելելով մեծ մանկավարժի խոսքերը՝ սույն հոդվածում կարևորում ենք
հայոց լեզվի ուսուցման միջգիտակարգային հայեցակետը այն պարզ պատճառով, որ ցանկացած գիտություն ուսումնասիրվում է լեզվի միջոցով:
Յուրաքանչյուր գիտաճյուղ բնութագրվում է իրեն հատուկ բառապաշարով,
որի քննությունը բացահայտում է նույն բառերի՝ տարբեր իմաստային դրսևորումները և դրանցից բխող կապակցելիական հնարավորությունները:
Մեթոդական գրականությանը զուգահեռ քննել ենք նաև լեզվաբանական
գրականություն՝ պարզելու բառերի բազմիմաստության և համանունության
սահմանները: Միջգիտակարգային ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս,
որ հատկապես գոյական տերմինները տարբեր գիտակարգերում հանդես են
գալիս բոլորովին տարբեր իմաստներով՝ կիրառվելով որպես համանուններ,
որոնք, սակայն, մենք համանուն չենք անվանում այն պատճառով, քանի որ ժամանակակից հայերենի բացատրական բառարաններում դրանք ներկայացված
են որպես բազմիմաստ բառեր:
Դպրոցում աշակերտների մասնագիտական կողմնորոշումը բաժանվում է
հումանիտար և բնագիտական խմբերի: Հումանիտար առարկաներ նախընտրողները խուսափում են բնագիտական առարկաներից, և մյուս մասը նախընտրում է բնագիտական առարկաներ՝ չկարևորելով հումանիտար առարկաների
դերն ու էությունը: ժամանակակից կրթակարգերի նորովի մշակման և ինտեգրման եղանակով պարզ է դառնում աշակերտների երկու խմբերին, որ մի
առարկայի իմացությունը նպաստում է մյուս առարկայի իմացությանը, և
դրանց շնորհած գիտելիքները միմյանց ոչ թե հակասող են, այլ փոխլրացնող:
Ժամանակակից դպրոցի ծրագրերի հիմնական կողմորոշիչը աշակերտների իմացական գործունեության զարգացումն է, որի նպատակն է աշակերտներին ուսուցանել, թե ինչպես պետք է սովորել դասը: Ուսումնական այս գործընթացում ձևավորվում են միջառարկայական հարաբերություններ:
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Համանուն բառերը միջառարկայական համատեքստում
Ուսուցիչների օգնությամբ աշակերտները մտածում ու համագործակցում
են ակադեմիական առաջադրանքների շուրջ և իմաստալից գիտելիքներ են
ձևավորում, որոնք շաղկապված են լինում նախնական փորձի հետ:
Միջառարկայական վերլուծություններն արտահայտում են ծրագրերի բովանդակային պահանջները և ձևավորում են մտածելու, սովորելու, առաջացրած խնդիրները լուծելու հմտություններ:
Մեր ուսումնասիրության ընթացքում համագործակցում ենք տարբեր
առարկաներ դասավանդող ուսուցիչների հետ և ինտեգրման եղանակով բացահայտում ենք միջառարկայական ընդհանրացումներ, որոնց բառային արտահայտությունները հանդես են գալիս համանուն բառերի միջոցով:
Սույն ուսումնասիրության մեջ ներկայացնում ենք հայոց լեզու և հանրահաշիվ առարկաների ընդհանուր համանուն գիտական տերմինների իմաստային և կիրառական առանձնահատկությունները:
Համանուն տերմինները բառի ուղղակի և ածանցյալ իմաստների արտահայտություններ են, որոնք տարբեր գիտաճյուղերում գործածվում են տարբեր
իմաստներով՝ ձևավորելով միջգիտակարգային կապեր, որոնք տարբեր գիտաճյուղերում ունեն տարբեր կիրառություններ ու նշանակություններ և որպես
կանոն մենիմաստ են, որն էլ համանունության հիմք է հանդիսանում լեզվի
պատմական զարգացման ընթացքում:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մաթեմատիկական և լեզվական համանուն գիտաբառերը ունեն զուգորդական կապեր, ստորադաս և ենթաստորադաս հարաբերություններ [1, 209], օրինակ՝ դրական հատկանիշով
մաթեմատիկայում բնորոշվում են կոտորակ, թիվ, ուղղություն հասկացությունները, որտեղ ածականն արտահայտում է «զրոյից մեծ» 1 իմաստը: Լեզվաբանության մեջ դրական հատկանիշով բնութագրվում են բայերը և նախադասությունները՝ ըստ գործողի և իրականության փոխհարաբերության: Եթե մաթեմատիկայում դրական հասկացության հականիշն է բացասական հասկացությունը, ապա լեզվաբանության մեջ դրական հասկացության հականիշը
ժխտական բառն է:
Միջգիտակարգային նման համեմատությունները նպաստում են աշակերտների հաղորդակցության զարգացմանը և կանխում են իմաստաշփոթությունը: Գիտական ընդհանուր հասկացությունների գործածման առանձնահատկությունները քննում ենք ամբողջ ուսումնական տարվա ընթացքում հաջորդական քայլերի եղանակով՝ լրացնելով զուգադրական աղյուսակ [5, 82]ֈ
Զուգադրությունները հզոր միջոցներ են, որոնք աշակերտներին օգնում են հասկանալ, ընկալել ոչ միայն նոր նյութը, այլ նաև իմաստավորել հին գաղափարները՝ կապակցելով նոր նյութը արդեն ծանոթ հասկացություններինֈ Զուգահեռականության աղյուսակը աշակերտներին հնարավորություն է տալիս տեսաԲառերի բացատրությունները ներկայացված են ըստ «Ժամանակակից հայոց լեզվի
բացատրական բառարանի», Երևան, 1969, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատարակչություն:
1
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նելիորեն՝ զուգադրության միջոցով վերլուծել առարկաների հիմնական հարաբերությունները, հասկանալ նոր գաղափարների և իրենց վաղուց ծանոթ
երևույթների նմանություններն ու տարբերություններըֈ Առանձնացնելով մաթեմատիկական և լեզվաբանական համանունները՝ դրանք դասակարգել ենք
ըստ խոսքիմասային պատկանելության:
1. Գոյական գիտաբառեր:
Խնդիր հասկացությունը մաթեմատիկայում կիրառվում է հետևյալ իմաստով. «Մաթեմատիկական բնույթի առաջադրանք, որը պահանջում է լուծում
հայտնի տվյալների հիման վրա»: Լեզվաբանության մեջ խնդիր հասկացությունը գործածվում է «գոյականով արտահայտվող նախադասության երկրորդական անդամ, որ կիրառվում է հայցական, տրական, բացառական, գործիական հոլովներով և կապական բառերով» իմաստով [4, 534]՝ բնորոշվելով ուղիղ2,
անուղղակի, բնության կամ սեռի որոշիչներով: Մաթեմատիկայում խնդիր հասկացությունը կարող է հանդես գալ ինքնուրույնաբար, և նրան բնութագրող
որոշիչները խոսքային են, այսինքն՝ դրանցով կայուն արտահայտություններ
չեն ձևավորվում, օրինակ՝ պարզագույն խնդիրներ [2, 9], երկարության չափման խնդիր [2, 3] և այլն:
Թիվ հասկացությունը լեզվաբանության մեջ արտահայտում է «Լեզվի ձևաբանական միջոցներով առարկաների եզակիությունն ու հոգնակիությունը արտահայտող քերականական կարգ» իմաստը՝ բնութագրվելով եզակի և հոգնակի
որոշիչներով: Շարունակելով արտահայտել «քանակ» իմաստը՝ մաթեմատիկայի մեջ այն կիրառվում է նաև «թվանշան» իմաստով բնութագրվելով դրական,
բացասական, մեծ, իրական, ռացիոնալ և այլ որոշիչներով, օրինակ՝ Մեծ թվի
դրական աստիճանը մեծ է մեկից [2, 21]: Բնական թվերի բազմությունը ընդունված է նշանակել N տառով [2, 5]: Կան հատվածներ, որոնց երկարությունը չի
արտահայտում ռացիոնալ թվով [2, 4] և Ի՞նչ է ցույց տալիս գոյականի թիվը [3,
58]: Քանի՞ թիվ ունեն գոյականները [3, 58]: Դիմավոր բայերը անդեմ բայերից
տարբերվում են նրանով, որ ունեն դեմք, թիվ, եղանակ և ժամանակ [3, 123]:
Արմատ հասկացությունը լեզվաբանության մեջ նշանակում է «հիմնական
ձևույթ», որը բնութագրվում է անկախ գործածություն ունեցող կամ անկախ
գործածություն չունեցող, բնիկ կամ փոխառյալ որոշիչներով: Մաթեմատիկայում արմատ հասկացությունը նշանակում է «թիվ, որը նշված աստիճանը
բարձրացնելիս տալիս է տրված թիվը: Երկրորդ իմաստով այն արմատանշանն
է» [4, 231]:
Հիմք հասկացությունը լեզվաբանության մեջ բնութագրվում է որպես բառի՝
2

Բառերի բազմիմաստությունից բխում է նաև խոսքիմասային փոփոխությունը: Այսպես՝

ուղիղ հասկացությունը հայերենագիտության մեջ կիրառվում է որպես խնդիր հասկացության
որոշիչ՝ ածականի խոսքիմասային իմաստով: Հանրահաշվում այն կիրառվում է որպես գոյական՝
նշանակելով «պրիզմա, անկյուն, գլան» և բնութագրվելով թվային որոշչով:

– 549 –

Համանուն բառերը միջառարկայական համատեքստում
վերջավորությունից առաջ ընկած մաս՝ բնութագրելով բացարձակ և հարաբերական, անորոշի և կատարյալի որոշիչներով: Մաթեմատիկայում հիմք հասկացությունը հանդես է գալիս «երկրաչափական մարմնի գագաթին ուղղահայաց կողմը» իմաստով: Լեզվաբանական իմաստով՝ «բառի այն մասը, որը զերծ է
թեքված վերջամասնիկներից ու նախամասնիկներից» [4, 351]: Երկու դեպքում
էլ հիմք հասկացությունը նշանակում է մաս. լեզվաբանության մեջ՝ բառամասի,
մաթեմատիկայում՝ եռանկյան:
2. Ածական գիտաբառեր:
Բաղադրյալ ածականով հայագիտության մեջ բնութագրվում են բառ,
ժամանակաձև, նախադասություն, ստորոգյալ հասկացությունները, հանրահաշվում՝ թիվ, տոկոս հասկացություններըֈ Երկու դեպքում էլ բառը նշանակում
է «մի քանի մասից բաղկացած, բարդ»: Օրինակ՝ Սահմանական եղանակն ունի
յոթ ժամանակաձև, ոորոնցից վեցը բաղադրյալ են, մեկը՝ պարզ [3, 125]: Այս նախադասությունների մեջ բաղադրյալ ստորոգյալի մաս կազմող երազ, հեքիաթ,
քարավան գոյականները ուղղական հոլովով են դրված [3, 67]: Առանց հանում
կատարելու՝ ասեք՝ պարզ, թե բաղադրյալ թվեր կլինեն հետևյալ թվերի արտահայտությունների թվային արժեքը [7, 52]: Բաղադրյալ թվերի մեջ չկա ամենամեծը [7, 83]:
Դիրքային որոշչով հայագիտության մեջ բնութագրվում է հնչյունափոխություն հասկացությունը «Ձայնավորների հնչյունափոխությունը՝ կապված շեշտի
հետ» [1, 125] իմաստովֈ Մաթեմատիկայի մեջ դիրքային որոշչով բնութագրվում
է «բնական թվի տասական գրելաձևը», որտեղ կարևոր է թվի գրության մեջ
թվանշանի դիրքը [1, 7]ֈ
Արտաքին որոշչով հայագիտության մեջ բնութագրվում են հոլովումները,
հանրահաշվում՝ կից անկյունը, օրինակ՝ արտաքին թեքում: Այս դեպքում բառի
վերջին ավելանում են -ի, -ու, -վա, -ան, -ոջ, -վա, -ց վերջավորությունները:
Հմմտ. Այսպիսի հոլովումը կոչվում է արտաքին, որովհետև փոփոխությունը
տեղի է ունենում բառավերջում [3, 11] և Գտնել ուղղանկյուն եռանկյան սուր

անկյունների տանգեսները, եթե նրանցից մեկին կից առ արտաքին անկյան
տանգեսը -√5 է [2, 61]:
3. Բայ գիտաբառեր:
Թե՛ մաթեմատիկայում, թե՛ լեզվաբանության մեջ իբրև բայական ընդհանրական միավորներ են հանդես գալիս կազմել, բաժանվել, արտահայտել, կոչվել,
նշանակել, ներկայացնել և այլ բայեր, որոնք տարբեր բառային միջավայրերում
հանդես են գալիս նույն իմաստներով, բայց տարբեր գիտակարգերում տարբերվում են կապակցելիական հնարավորություններով (Տե՛ս աղյուսակ 1):
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Աղյուսակ 1
Լեզվաբանական
արտահայտություններ

Մաթեմատիկական
արտահայտություններ

Անկատար ներկան ու անկատար անցյալ կազմող կու մասնիկի
գործածությունն է [3, 6]: Անորոշ
առումը արտահայտվում է առանց
որևէ վերջավորության [3, 61]:
Բառի՝ քերականորեն փոփոխված
ձևը կոչվում է բառաձև [3,43]:
Լատիներեն այդ բառը նշանակում
է փրփուր [3,28]:

Համեմատություն կազմող թվերից
որո՞նք են համեմատության եզրային
անդամները [7,12]: Քառակուսու կողմի
երկարությունն արտահայտվում է բնական թվով [7,194]: Ինչպե՞ս են կոչվում
հարաբերության անդամները [7,78]:
Հայտնի մեծությունները Վիետը նշանակում էր բաղաձայններով, իսկ անհայտները՝ ձայնավորներով՝ երկու
դեպքում էլ օգտագործելով մեծատառերը [7, 5]:

Աղյուսակից պարզ է դառնում, որ հայրենագիտության մեջ կազմել բայի ենթակայական դերբայով բնորոշվում է մասնիկ հասկացությունը, իսկ հանրանաշվում՝ թիվ հասկացությունը: Արտահայտվել բայի ստորոգական արտահայտությունը կապակցվում է առում բառին, հանրահաշվում՝ երկարություն:
Կոչվում է դիմավոր բայը հայրենագիտության մեջ կապակցվում է բառաձև
հասկացությանը, իսկ հանրահաշվում՝ հարաբերության անդամներ: Նշանակում է բայ-ստորոգյալը, ժամանակակից հայրենում ենթարկվելով սեռային
փոփոխության, գործածվում է իբրև չեզոք սեռի բայ՝ պահանջելով ստորոգելի,
իսկ հանրահաշվում «որևէ նշանով արտահայտել» իմաստով բայը, գործածվելով ներգործական սեռի բայի իմաստով, բացի ուղիղ խնդրից պահանջում
է նաև միջոցի խնդիր: Այս շարքը անվերջ կարելի է լրացնել համապատասխան
օրինակներով՝ կիրառելով նախագծման մեթոդը:
Սույն ուսումնասիրության մեջ առանձին խումբ են ներկայացնում թվական
խոսքի մասին վերաբերող հասկացությունները, որոնք անմիջականորեն
առնչվելով մաթեմատիկային՝ արտահայտում են նույն իմաստները՝ բնութագրվելով բառային տարբեր միջոցներովֈ Այսպես՝ դասական, քանակական,
կոտորակային, բաշխական որոշիչները հայերենագիտության մեջ արտահայտում են թվական բառերի տարբեր իմաստներ և հարաբերություններ: Առարկաների քանակ ցույց տվող թվականները կոչվում են քանակական թվականներ: Քանակական թվականները լինում են բացարձակ, կոտորակային և բաշխական: Բացարձակ են կոչվում այն քանակական թվականները, որոնք ցույց
են տալիս առարկաների կոնկրետ թիվը, քանակը ամբողջ թվերով: Բացարձակ
թվականներ են միավորները, տասնավորները, հարյուրավորները և բոլոր
ավելի բարձր թվերը:
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Հանրահաշվի դասագրքերում, սակայն, այս տերմիններից գործածական է
միայն կոտորակային որոշիչըֈ Քանակական որոշչի փոխարեն մաթեմատիկայում կիրառվում է ամբողջ թիվ հասկացությունը, դասական որոշչի փոխարեն
կիրառվում է բնական թիվ արտահայտությունը: Բաշխական որոշչի փոխարեն՝
ռացիոնալ կամ իռացիոնալ թվեր, որոնք կոտորակային կամ ամբողջ թվերն են:
Այսպիսով՝ միջառարկայական բառապաշարի քննությունը ապահովում է
առարկաների դասավանդման մատչելիությունը՝ զննականության, գիտականության, համակարգայնության, հաջորդականության և գիտակցականության
սկզբունքների միջոցովֈ
Ռուս մեթոդիստ Ֆեդերենկոն «Ռուսաց լեզվի ուսուցման սկզբունքներն ու
մեթոդները» [9, 26] աշխատության մեջ մայրենի լեզվի դասավանդման ժամանակ կարևոր է համարում լեզվական նշանակությունների տարբերակումը
նրանց ուսուցման ընթացքում և խոսքի արտահայտչականության նկատմամբ
ուշադրությունըֈ Վերջինները հնարավոր է իրականացնել միայն միջառարկայական գիտաբառերի ուսումնասիրության արդյունքումֈ
Մայրենի լեզվի ուսուցումը արգասավոր է լինում հատկապես այն դեպքում, երբ մատչելիության սկզբունքները զուգակցվում են գիտականության
սկզբուքների հետֈ Ընդհանուր գիտաբառերի գիտակցումը բացահայտում է
տարբեր գիտությունների ներքին տրամաբանությունը, որով նրանց առանձին
բաղադրամասերը սերտորեն կապվում են միմյանց հետ և կազմում են կուռ ամբողջություն [8, 163]:
Ուսուցման գիտականության սկզբունքի հետ սերտորեն կապվում է համակարգայնության և հաջորդականության սկզբունքը, որը գիտականությունը զուգահեռում է առարկաների դասավանդման դիդակտիկական համակարգին՝
հարաբերելով տարբեր գիտությունների տարբեր մակարդակները միմյանցֈ
Այստեղ հատկապես կարևորվում են աշակերտների կատարած ուսումնասիրությունները, որոնք խթանում են կառուցողական մեթոդներով աշխատող
ուսուցչի ռազմավարությունը՝ իրենց պատասխաններով ուղղորդելով դասը և
վերափոխելով դասավանդման ռազմավարությունը, մեթոդն ու դասի բովանդակությունըֈ
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Սարգսյան Ալլա

Աղյուսակ 2.
Մաթեմատիկա

Թիվ – պարզ թիվ
Պարզ – պարզ թիվ
Բաղադրյալ թիվ
Արմատ – թվի արմատ
Խնդիր – բարդ խնդիր
Ուղիղ – ուղիղ գիծ
Եղանակ – խնդրի լուծման
եղանակ
Թերի հավասարում
Աստիճան – թվի աստիճան
Հիմք – թվի հիմք
Կետ – հատման կետ
Անդամ - ազատ անդամ

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Հայոց լեզու

Թիվ – եզակի, հոգնակի
Պարզ բառ
Բաղադրյալ ստորոգյալ
Արմատ – բառի արմատ
Խնդիր – անուղղակի խնդիր
Ուղիղ խնդիր
Եղանակ – սահմանական եղանակ
Թերի նախադասություն
Աստիճան – ածականի
համեմատության աստիճան
Բայի հիմք, բառի հիմք
Կետ – միջակետ
Անդամ – նախադասության
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ОМОНИМИЧНЫЕ ТЕРМИНЫ В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ КОНТЕКСТЕ

Саргсян Алла
Резюме

Ключевые слова: школа, предмет, сопоставление, изучение, учебник,
система образования, междисциплинарное обучение, метод проектирования,
таблица сопоставлений
Для развития междисциплинарных отношений в современной школе
необходимо изучение словарного запаса, в результате которого выясняется, что
ряд терминов являются общим и зависят от конкретных научных особенностей,
имеют разные значения и разные способы связи.
Такие термины по выражению смысла и применимости, колеблются в
пределах двусмысленности и неоднозначности, которые мы в этой работе
называем многозначными словами. Такие междисциплинарные сопоставления
способствуют развитию коммуникативных особенностей школьников, студентов
и предотвращают затруднения в понимании смысла слов.
Многозначные и омонимичные слова классифицированы с лингвистической
точки зрения, отделяя существительное, прилагательное и глагол. Представляя
обучение многозначных терминов в междисциплинарном контексте, мы
предлагаем применение стратегии, называемой «Таблица сопоставлений»,
которая заполняется в течение всего учебного года с помощью шагов метода
проектирования.
HOMONYM TERMS IN THE INTERDISCIPLINARY CONTEXT

Sargsyan Alla
Summary

Key words: school, subject, juxtaposition, examination, textbook, educational
system, interdisciplinary training, design method, combination chart
The vocabulary exams are important to develop the interdisciplinary relations in
modern schools as a result of which it becomes clear that several terms are general
and related to the specific scientific peculiarities they have various meanings and have
different connectivity options.
Such terms due to their meanings and usage vary between their multifacetedness
and within the limits of the homonymous which we call multifarious words in this
work. Such intercultural comparison contribute to the development of students
communicability and prevent the confusion of meaning.
We have classed the words in the linguistic point of view separating nouns,
adjectives and verbs as a part of speech. Introducing multidimensional teaching in an
intergovernmental context, we suggest applying the strategy called the “Dashboard”
which is complemented by the steps of the design method throughout the academic
year.
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Սաֆարյան Հերմինե

«ԲԱՌԵՐԻ ԿԱՊԱԿՑԵԼԻԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ» ԹԵՄԱՅԻ
ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԴՊՐՈՑՈՒՄ
Սաֆարյան Հերմինե
Հանգուցային բառեր՝ քերականություն, շարահյուսություն, ենթակառություն, ստորոգառություն, խնդրառություն, պարագառություն, կոչականառություն, կառուցողական կրթություն
Հին հայկական դպրոցի քերականներն իրենց դասագրքերում լեզվի ուսուցման կարևորագույն խնդիր էին համարում բառերի կապակցելիության հնարավոր սահմանների ուսուցումը: Դավիթ Քերականը բառերի կապակցելիությունը
համեմատում է բնության բաղադրիչների՝ հոգու և մարմնի համադրության
հետ, որոնք, առանձին գոյություն ունենալով, «հաւասարութեամբ» կապակցվում են միմյանց՝ «....մինն՝ մտածաւրէն առաջնորդելով, եւ միւսն՝ զնոյն
գործովք կատարելով»:
Մովսես Քերթողը, անդրադառնալով բայերի «զուգանունապէս կոչմանը»՝
բազմադասությանը, նկատում է, որ մարդը և կենդանին կարող են «համախոհ»
լինել և նույն բային կապակցվել այնպես, ինչպես «երկնքի աստղերը և ախտական նյութերը» միմյանցից տարբերվում և միմյանց են նմանվում՝ ըստ ստորոգառության:
Անանուն Մեկնիչը բան հասկացությունը ներկայացնում է որպես
«հետեւակ բառի շարադրութեանց», որտեղ «ցան եւ ցիր» եկած բառերը կապակցվում են որոշակի իմաստային և քերականական առանձնահատկություններով [6, 48]:
Գրաբարի՝ 17-րդ դարում շարադրված քերականական աշխատություններում շարունակվում են Թրակացու «Մեկնութիւն քերականին» երկի թարգմանություն-փոխադրություններում սկզբնավորված շարահյուսական դիտարկումները, որոնք հիմնականում արտացոլում են հին հայերենի բառերի կապակցելիության հնարավորությունները [4, 111]:
Արդի կրթական համակարգում նոր դրսևորումներ ու տեղաշարժեր են արձանագրվում ինչպես առարկայական ուսուցման, այնպես էլ կրթական գործընթացի աշակերտակենտրոն՝ անձնակողմնորոշված կրթական համակարգ
ստեղծելու ուղղությամբ:
Աշակերտի շարահյուսական գիտելիքները ընդարձակելու, բառապաշարը
հարստացնելու, հաղորդակցական հմտություններ ձևավորելու արդիական
խնդիրներով է պայմանավորված սույն ուսումնասիրությունը:
Բառերի, բառախմբերի կապակցման եղանակների և միջոցների ուսուցումը
եղել և այսօր էլ ընդգրկված է հայոց լեզվի գործող դասագրքերում՝ արծարծվելով
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«Բառերի կապակցելիական դասակարգումը» թեմայի….
«Բառակապակցություն» և «Նախադասություն» թեմաների շրջանակներում:
Մեր ուսումնական գործունեության ընթացքում այս խնդրի լուծումը նպատակադրել ենք կատարել նաև «Իմաստաբանություն» և «Ձևաբանություն» թեմաների ուսուցման շրջանակներում՝ ապահովելով մատչելիության, գիտականության, շարունակականության, համակարգվածության սկզբունքները:
Իմաստաբանության դասերի ուսուցման շրջանակներում առաջարկում
ենք դասավանադել «Բառերի կապակցելիական դասակարգումը» թեման՝
հետապնդելով աշակերտների խոսքի ճիշտ զարգացման նպատակ, քանի որ
նախադասության անդամներն ունեն սահմանափակ կապակցելիական հնարավորություններ, որոնք լեզվի պատմության տարբեր ժամանակներում և խոսքային տարբեր իրավիճակներում ունեն տարբեր հնարավորություններ:
Բառերի կապակցելիական դասակարգումը ենթադրում է կապակցելիական հնարավորություններ, որոնց առանձնահատկությունները դասավանդվում են բնագրերի վերլուծությունների վրա հենվող վարժություններով: Վերջիններս ունեն ճանաչողական նպատակ, քանի որ իրականանում են միջառարկայական համատեքստերում և ունեն սովորածը հիշողության մեջ ամրապնդելու և անհրաժեշտ տեղում կիրառելու նպատակ:
Աշխատանքում առաջարկում ենք աշակերտների մտածողությունը զարգացնող վարժությունները կազմակերպել կարդալու և սովորելու ընթացքում՝
պատճառահետևանքային, համեմատական և հակադրական զուգահեռներով,
որոնք, հարստացնելով աշակերտների բառապաշարը, ձևավորում են սովորելու հմտություններ՝ գաղափարների մտագրոհ, համագործակցային ուսումնառություն, քննարկումներ, փոխներգործուն ընթերցանություն, տեղեկատվական
գրաֆիկների ներկայացում:
Բառերի կապակցելիական դասակարգման մասին դիտարկումներն առաջարկում ենք ուսուցանել «Շրջագայություն գրքի բաժիններով» [2, 88] և «Մագնիսկան ամփոփումներ» [2, 115] կառուցողական ռազմավարություններով: Այսպես «շրջագայելով» 8-րդ դասարանի «Հայոց լեզվի» դասագրքում՝ հատկապես
կարևորում ենք «Կազմել բառակապակցություններ և նախադասություններ»
բնույթի վարժությունները, որոնցում աշակերտներն ինքնուրույն խոսք են կազմում տրված լեզվական միավորներով՝ բացահայտելով, թե ինչ լրացումներ կարող են առնել կամ ինչ լրացումներ կարող են դառնալ տրված բառերը:
«Մագնիսկան ամփոփումներ» մեթոդաբանությամբ ենք բացատրում տարբեր խոսքիմասային պատկանելությամբ համանունների նշանակությունները և
կապակցելիության հնարավորությունները: Օրինակ՝ ուշադրության կենտրոնում ենք դնում էլ բառը, որը՝ իբրև մակբայ, նշանակում է «1. այլևս, դարձյալ,
ևս, էլի, ավելի ևս, նույնպես», իբրև վերաբերական արտահայտում է «սահմա– 556 –

Սաֆարյան Հերմինե
նափակման, հաստատման, սաստկացման, հանկարծակիության, անսպասելիության, զայրույթի, դժգոհության, հավաքականության» իմաստներ, և որպես
շաղկապ մի դեպքում հոմանիշ է և, նաև իսկ բառերին, մյուս դեպքում՝ թեկուզ,
թեպետ, եթե նույնիսկ բառերին: Ներկայացված բացատրությունները կատարվում են համապատասխան նախադասությունների վերլուծության հիման վրա,
որից պարզ է դառնում, որ էլ մակբայը, կապակցվելով բայերին, պատասխանում է հարցի, իսկ մյուս դեպքերում հարցի չի պատասխանում և նախադասության անդամ չի դառնում:
Ժամանակակից դպրոցի 8-րդ դասարանում հայոց լեզվի դասավանդման
կրթական չափորոշիչը պահանջում է.
▪ կարողանալ կազմել կապակցված խոսք՝ պահպանելով լեզվի շարահյուսական կանոնները,
▪ ելնելով հաղորդակցման նպատակից՝ ընտրել շարահյուսական համապատասխան կառույցներ,
▪ զարգացնել հաղորդակցական հմտություններ՝ ընկալելով գեղարվեստական խոսքի տարբեր դրսևորումները և խորացնելով գիտական ոճով շարադրանքներ ստեղծելու կարողությունները [3]:
Ժամանակակից դասագրքերում բառերի կապակցելիության մասին դիտարկումներն ունեն հիմնականում գործնական բնույթ: Նախաայբբենական
շրջանից աշակերտներին են ներկայացվում մարդկանց, կենդանիների նկարներ, որոնք անվանելուց բացի, պետք է բնութագրվեն ըստ կատարած գործողության: Հենց այս հանգամանքը լեզվաբանության մեջ կոչվում է բառերի կապակցելիական դասակարգում, որին անդրադարձել է Գ. Ջահուկյանը [5, 461]:
Հայերենի գիտական քերականությունն աշակերտներին է դասավանդվում
7-րդ դասարանից: Շարահյուսական դիտարկումներն ուսուցանվում են 8-րդ
դասարանից, որտեղ որպես առանձին թեմա է ներկայացված «Բառակապակցությունը»՝ ըստ բառերի կապակցման եղանակների և միջոցների, գերադաս
անդամի խոսքիմասային պատկանելության [1, 61]:
Առաջին վարժության մեջ հանձնարարվում է աշակերտներին բնագրից
առանձնացնել բառակապակցություններ և բնութագրել՝ ըստ գերադաս անդամի խոսքիմասային պատկանելության: Հաջորդ վարժություններում հանձնարարվում է կազմել եռաբաղադրիչ և քառաբաղադրիչ բառակապակցություններ
տրված բառերով, որի ժամանակ պարզ է դառնում բառերի կապակցելիության
սահմանների հնարավորությունները, ինչպես՝ նվիրել, հաղորդել, բաժանել,
մեկնել բայերով հնարավոր է կազմել առնվազն եռաբաղադրիչ բառակապակցություն, քանի որ այս դեպքում պարտադիր են երկու լրացումները: Ուսուցման
երրորդ աստիճանում արդեն պատրաստի բառակապակցություններով աշա– 557 –
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կերտները կազմում են նախադասություններ և փորձում են ընդարձակ նախադասությունները դարձնել համառոտ, որից էլ պարզ է դառնում, որ ներգործական սեռի բայերով համառոտ նախադասություններ հնարավոր չէ կազմել,
քանի որ դրանցում երկրորդական անդամը պարտադիր է ամփոփ միտք արտահայտելու համար:
Հենց այս դասերի ուսուցման շրջանակներում ենք առաջարկում որպես
առանձին թեմա դասավանդել «Բառերի կապակցելիական դասակարգումը»
թեման՝ հետապնդելով աշակերտների խոսքի զարգացման նպատակ, քանի որ
նախադասություն կազմող բառերն և բառախմբերը նախադասության մեջ
ունեն սահմանափակ կապակցելիական հնարավորություններ, որոնք լեզվի
պատմության տարբեր ժամանակներում և խոսքային տարբեր իրավիճակներում ունեն տարբեր հնարավորություններ: Այնուհետև բառերի իմաստային
կապակցելիության մասին դիտարկումներն ամրապնդվում են լեզվի ուսուցման հաջորդ աստիճաններում: Ինչպես՝ «Ստորոգյալ» թեմայի ուսուցման ժամանակ բացահայտվում են բայ խոսքի մասի ենթակառու, ստորոգառու,
խնդրառու, պարագառու և կոչականառու լինելու հանգամանքները, որոնք
ավելի մանրամասն ներկայացվում են համապատասխան դասերի ընթացքում:
Ենթակառու բայերի մասին դիտարկումներն առնչվում են նախադասության միակազմ և երկկազմ լինելու հանգամանքին: Ոչ ենթակառու բայերի միջոցով կազմվում են իրավիճականիշ կամ բնության երևույթ նշանակող միակազմ նախադասություններ: Ստորոգառու բայերի մասին դիտարկումներն
առնչվում են ստորոգյալի տեսակների, մասնավորապես բաղադրյալ ստորոգյալի հետ: Պարագառության և խնդրառության մասին դիտարկումներն էլ շարունակվում են բայերի լրացումառության դասերին: «Կոչական» թեմայի
ուսուցման շրջանակներում էլ ներկայացվում է բայերի կոչականառությունը՝
ըստ եղանակաժամանակային և դիմաթվային արտահայտության:
Գործնական վարժությունների և վերլուծությունների ընթացքում աշակերտներին պարզ է դառնում, որ հայերենի բայերը՝ ըստ լրացումառության
հատկանիշի, բաժանվում են երկու խմբի՝ պարտադիր լրացումառու և ոչ պարտադիր: Ընդ որում պարտադիր լրացումառու բայերով հնարավոր չէ կազմել
համառոտ նախադասություններ, քանի որ այդ դեպքում նախադասությունը
ամփոփ միտք չի արտահայտում, և խոսքը մնում է կիսատ:
Քերականական արտահայտությունների դասավանդման այս բազմաճյուղ
ռազմավարությունը ցույց է տալիս, որ բառերի կապակցելիության մասին
դիտարկումներն անընդհատ կրկնվում են «Շարահյուսություն» թեմայի ուսուցման ընթացքում, որտեղ կարևոր են նաև միջգիտակարգային ուսումնասիրությունները, քանի որ, ինչպես ցույց են տվել վերլուծությունները, բառերի կա– 558 –

Սաֆարյան Հերմինե
պակցելիության հնարավորությունները տարբեր գիտաճյուղերում տարբեր են:
Խոսքային բազմազանությունը ավելի որոշակիացնելու համար առաջարկում
ենք աշակերտներին ունենալ բայերի կապակցելիական բառարան, որտեղ
նրանք ներկայացնում են դասագրքերում հանդիպող բայերը՝ իրենց նշանակություններով և կապակցելիական հնարավորություններով: Այսպիսով՝ միջառարկայական համատեքստում սովորած բառերը ամրապնդվում են հիշողության մեջ՝ կիրառվելով անհրաժեշտ խոսքային միջավայրերում:
Կառուցողական կրթության ժամանակակից ռազմավարությունն առաջարկում է աշակերտների մտածողության զարգացումը կազմակերպել կարդալու և
սովորելու ընթացքում՝ հետևյալ զուգահեռներով.
▪ պատճառ և հետևանք
▪ գաղափար և սահմանում
▪ խնդիր և լուծում
▪ համեմատություն
▪ ենթադրություն և աջակցություն
▪ նպատակ, գործողության հիմք և ելք [2, 67]:
Փորձը ցույց է տալիս, որ ներկայացված քայլերն իմաստավորվում են աշակերտների ուսումնառության ընթացքում, որի նպատակներից է սովորելու
հմտությունների կառուցումը, որը հնարավոր է աշակերտների բառապաշարի
հարստացման, գաղափարների մտագրոհի, համագործակցային ուսումնառության, քննարկումների և գրելու խթանման, փոխներգործուն ընթերցանության,
տեղեկատվական գրաֆիկների ներկայացման ռազմավարությունները կիրառելու դեպքում:
Ներկայացված ուսուցման եղանակները հատկապես հետաքրքիր են լինում գեղարվեստական խոսքի վերլուծության դասերին, քանի որ սրանցում
բառերի փոխաբերական իմաստներով կիրառությունները սահմաններ չեն ճանաչում, և գորողների երևակայության շնորհիվ «անհամատեղելի» համարվող
բառերով ստեղծվում են անմոռաց պատկերներ, ինչպես՝ Գարունդ հայերեն է
գալիս (ՀՍ), Ծաղիկները այդ սուրբ շշուկով իմ սիրտը լցրին (ՎՏ), Ծաղկափոշու
մեջ թաթախված բզեզին մանուշակը ճոճք է թվում (ԱԲ), Բազմած լուսնի նուրբ

շողերին, Հովի թևին թռչելով՝ Փերիները սարի գլխին Հավաքվեցին գիշերով
(ՀԹ), Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բառն եմ սիրում (ԵՉ) և այլն:
«Բառերի կապակցելիական հնարավորություններ» հասկացության միջառարկայական ուսուցումը նպատակ ունի աշակերտների մեջ ձևավորելու կարդացածի իմաստի ընկալման մշակույթ՝ արդյունավետ ընթերցանություն, որը
կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է ապահովել ընթերցողի, բնագրի և բովանդակության միջև եղած ամուր փոխազդեցություն:
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Բնագրի բովանդակության մասին նախնական գիտելիքներ հաղորդող
ուսուցիչը աշակերտներին պետք է ներկայացնի ոչ միայն դասի նոր հասկացությունները, այլև դրանց կապակցելիական առանձնահատկությունները, որոնք
արտահայտվում են գործողություն ցույց տվող բառերի՝ բայերի միջոցով: Կիրառելով «Լիցքավորում ճակատից» մեթոդաբանությունը՝ աշակերտներին են ներկայացվում ծանոթ կամ անծանոթ հասկացություններ և հանձնարարվում է
կազմել բայական բառակապակցություններ՝ պարզելու աշակերտների ունեցած գիտելիքները տվյալ իրողության վերաբերյալ:
Բառապաշարային ընդհանուր միավորների իմաստավորումը հնարավորություն է տալիս կիրառելու կարդացածը և բովանդակության պասիվ ընկալողից վերածվելու գաղափարների ակտիվ կառուցողների: Դասարանում կարդացածի մասին ակտիվ մտածողությունը խթանող ռազմավարությունը օգնում է
աշակերտներին առավել խորությամբ ըմբռնել բնագրի բովանդակությունը և
նշանակությունը:
Բառերի կապակցելիության հնարավորությունների ուսուցումը կազմակերպում ենք նաև «Շրջագայություն գրքի բաժիններով» [2, 88] և «Մագնիսական
ամփոփումնր» [2, 115] կառուցողական կրթության ռազմավարություններով,
որոնք օգնում են իմաստավորելու կարդացած ստեղծագործությունը կամ դասը:
Կարդացածի կառուցվածքային շրջանակը եզրագծում է բուն բովանդակությունը, որի արտահայտման միջոցը լեզվական արտահայտությունն է:
Ընթերցանությունը կազմակերպելով որպես իմաստախնդիր մոտեցում՝
«Շրջագայություն՝ գրքի բաժիններով» ռազմավարության միջոցով հիշում ենք
նախկինում սովորած եզրույթների կիրառական այլ հատկանիշները ինչպես
նույն առարկայի, այնպես էլ մյուս առարկաների շրջանակներում, քանի որ
տարբեր գիտաճյուղերի բառապաշարային քննությունից պարզ է դառնում, որ
բազմաթիվ են այն բազմիմաստ բառերը, որոնք տարբեր գիտաճյուղերում կիրառվում են տարբեր նշանակություններով:
Սովորած տարբեր գիտելիքները ամփոփվում են «Մագնիսական» կոչվող
ռազմավությամբ, որի արդյունքում աշակերտները ձեռք են բերում կարևոր նոր
գաղափարները ոչ միայն իրենց սեփական, այլ նաև նոր բառերով մեկնաբանելու գործնական փորձ: Աշակերտները կոնկրետ փորձի հիման վրա սովորում
են իրենց կարդացածի մասին իմաստալից համադրություն կառուցել:
Այսպիսով՝ ինքնուրույն սովորող դաստիարակելու առաջին խթանը պետք
է լինի հասկանալով ընթերցանության դաստիարակումը, որը հնարավոր է ոչ
միայն բառերի նշանակության բացատրությամբ, այլ նաև դրանք կապակցելիության բացահայտմամբ, որն օգնում է սովորողին հասկանալ, հիշել և կիրառել հիմնական տեղեկություններն ու գաղափարները:
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Ակտիվ և գործնական ընթերցանությունը թույլ է տալիս լավ սովորել դասը՝
ըմբռնելով նոր հասկացությունների ոչ միայն բովանդակությունը, այլ նաև կապակցելիական հնարավորությունները: Իմանալով գիտական գրականության
մեջ շրջանառվող բայերի կապակցեիական հնարավորությունների մասին՝
աշակերտները նոր գիտելիքներն ընկալում են որպես բառերի նոր կապակցելիական հնարավություններ և դրանք համադրելով արդեն իրենց իմացած կառույցներում՝ կատարում են համապատասխան եզրակացություններ՝ զուգադրության և հակադրության եղանակներով: Այսպիսով նոր տեղեկության համար
հիմք է հանդիսանում հին տեղեկությունը, և նոր տեղեկությունն էլ պատրաստվում է նոր հիմք դառնալու մյուս տեղեկությունների համար:
Գրականություն
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OБУЧЕНИЕ «КЛАССИФИКАЦИИ СЛОВ ПО ВЕРБАЛЬНОСТИ»
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ

Сафарян Гермине
Резюме

Ключевые слова: грамматика, синтаксис, субъективность, предикативность,
свойство дополнения, свойство обстоятельства, вокативность, конструктивное
образование
В рамках преподавания синтаксиса мы предлагаем обучение темы
«Классификация слов по вербальности», направленного к правильному развитию
речи у студентов, поскольку слова и словосочетания, составляющие предложение, имеют ограниченные возможности сочетания, что по-разному проявляется в
разные периоды истории языка и в разных речевых ситуациях.
Преподавание особенности сочетания слов осуществляется с точки зрения
стратегий, основаны на анализе оригинальных текстов. Эти стратегии преследуют когнитивную цель, поскольку они реализуются в междисциплинарных
контекстах и направлены на закрепление изученного материала в памяти
учащихся и на развитие умения правильно применять его в случае необходимости.
Мы предлагаем организовать упражнения для развития умственных способностей учащихся в процессе чтения и учения, приводя причинно-следственные,
сравнительные и контрастные пораллели, которые обогащают словарный запас
учащихся, развивают навыки обучения, такие как мозговой штурм, совместное
обучение, дискуссии, интерактивное чтение и презентации информационных
графов.
Мы предлагаем применение вышеуказанных наблюдений с помощью
следующих конструктивных стратегий: «Прогулка по разделам книги» и
«Магнитные выводы».
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TEACHING “THE CLASSIFICATION OF WORDS
BASED ON VERBALITY” IN MODERN SCHOOL

Safaryan Hermine
Sammary

Key words: grammar, syntax, subjectivity, predicativity, verb modification,
vocativity, constructive education
Within the framework of syntax teaching, the authors of the article suggest
teaching the topic of “The Classification of Words Based on Verbality” with the goal
of developing students’ speech since the words and word groups that make up a
sentence have limited linking capabilities, manifested differently at different periods
of language history and in different speech situations.
The peculiarities of word linking capabilities are taught in terms of strategies
based on the analysis of original texts. These strategies pursue a cognitive objective
since they are implemented in interdisciplinary contexts and are aimed at reinforcing
the learnt material in students’ memory and developing their ability to apply it
correctly whenever needed.
The authors suggest organizing exercises for developing students’ mental skills
during the reading and learning process drawing cause and effect, comparative and
contrasting parallels, which enriches students’ vocabulary and develop learning skills,
for example, brainstorming, collaborative learning, discussions, interactive reading,
and presentation of information graphs.
The authors of the article suggest applying the above-mentioned observations
based on the constructive strategies of “A Tour Across the Book Sections” and
“Magnetic Summaries”.
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Excel-ում մակրոսների միջոցով էլիպսի կառուցման….

EXCEL-ՈՒՄ ՄԱԿՐՈՍՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
ԷԼԻՊՍԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԻ ՄՈԴԵԼԻ ՄԱՍԻՆ
Սիրադեղյան Կարինե
Հանգուցային բառեր. մակրոս, էլեկտրոնային աղյուսակ, բանաձև,
երկրաչափական պատկեր, շրջանագիծ, էլիպս, կոորդինատ, ֆունկցիա
Այսօր ժամանակի պահանջն է, կիրառելով ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ծրագրային միջոցների բազմաբնույթ հնարավորություններն ի նպաստ գիտության տարբեր ոլորտների զարգացմանը, գտնել
տարբեր բնույթի խնդիրների օպտիմալ լուծումներ և դրանց ավտոմատ իրականացման ուղիներ, որոնց արդյունքում`
▪ առաջարկվում են խնդիրների տարբեր լուծումներ,
▪ իրականացվում է դրանց ավտոմատ գործարկումը միլիվայրկյանների
ընթացքում,
▪ խնայվում է այլ գործընթացների համար բավականին մեծ աշխատաժամանակ,
▪ հնարավորություն է ընձեռվում տեսանելի դարձնել և քայլ առ քայլ
դիտարկել տարբեր գործընթացներ:
Ակնհայտ է, որ հաշվողական տեխնիկայի համատեղումը երկրաչափության հետ ևս նոր դաշտ է ստեղծում բազմաթիվ խնդիրների ուսումնասիրությունների համար: Ներկայիս առավել տարածված էլեկտրոնային աղյուսակներից MS Excel կիրառական փաթեթի միջոցներով մասնավորապես հնարավոր է ավտոմատացնել հաշվապահական, ֆինանսական, վերլուծական, փաստաթղթային նախապատրաստական աշխատանքներ, գործունեության պլանավորում և գնահատում, մաթեմատիկական և այլ բնագավառներին առնչվող
հսկայական ծավալի բազմաբնույթ գործընթացներ [2, 267]: [2] աշխատանքում
ներկայացվել են Excel էլեկտրոնային աղյուսակներում երկրաչափական մի
քանի պատկերների՝ եռանկյան, ուղղանկյան, զուգահեռագծի գրաֆիկական
տեսքերի ստացումը՝ ըստ տրված կոորդինատական կետերի, ինչպես նաև համապատասխան բանաձևերով պարագծերի և մակերեսների որոշման հնարավորությունները: Դրանք ապահովում են իրականացվող աշխատանքի դինամիկություն, ճշտություն, արագագործություն, ինչպես նաև, նախնական արժեքներից կախված, պահպանվում է հաշվարկների իրականացման և գրաֆիկների
կառուցման զուգահեռականությունը: Կիրառելով տարբեր մաթեմատիկական
մեթոդներ (առանց մակրոծրագրերի)՝ Excel-ում հնարավոր է իրականացնել
տարբեր բարդության հաշվարկներ, ստանալ գրաֆիկներ և այլն:
Սակայն ուսումնասիրելով երկրաչափական պատկերների և նրանց հետ
իրականացվող աշխատանքների միջոցները Excel-ում՝ պարզ է դառնում, որ
այստեղ ստեղծված են այնպիսի գործիքներ, որոնց նպատակային կիրառումը
կարող է առաջարկել նոր մոտեցումներ հաշվարկների իրականացման և երկ– 564 –
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րաչափական պատկերների գրաֆիկական ստացման գործում՝ մասնավորապես մակրոհրամանների միջոցով ապահովել առանձին երկրաչափական
պատկերների կառուցման արդյունավետությունը: Այդպիսի գործիք է VBA
միջավայրը:
VBA-ն (Visual Basic for Applications) Visual Basic ծրագրավորման լեզվի
տարբերակն է MS Office փաթեթի հավելվածների համար: VBA ընթացակարգերը (պրոցեդուրաները) կարող են կատարվել այն կիրառական ծրագրի միջավայրում, որտեղ դրանք գրված են (օրինակ՝ MS Excel-ում): VBA-ի միջոցով
կարելի է`
▪ ստեղծել հավելվածներ՝ կիրառելով Visual Basic ծրագրավորման լեզվի
տարրերը,
▪ ստեղծել մակրոսներ, ծրագրեր և ֆունկցիաներ, ինչպես նաև մշակել
սեփական երկխոսության պատուհաններ,
▪ հեշտացնել օգտագործողների կողմից իրականացվող աշխատանքները
[1, 170]:
Աշխատանքի նպատակն է ներկայացնել Excel-ում՝ կոորդինատական հարթությունում, գրաֆիկական կորերի ստացման կետերի կոորդինատների արժեքների որոշման մակրոծրագրային հնարավորությունները՝ համապատասխան բանաձևերի օգտագործմամբ: Մասնավորապես այն իրականացվել է
կոորդինատական հարթության մեջ շրջանագծի և էլիպսի կառուցման համար,
որը հիմնված է մակրոսների կիրառման վրա: Դա հետագայում հնարավորություն կստեղծի էլիպսի վերաբերյալ որոշ երկրաչափական խնդիրներում այն
օգտագործել որպես միջանկյալ արդյունք:
Հաշվի առնելով, որ երկրաչափական խնդրների լուծման նախնական
տվյալները կարող են տրվել թե՛ կողմերի երկարություններով և թե՛ կետերի
կոորդինատներով, հնարավոր է մշակել և ստեղծել յուրաքանչյուրին համարժեք ալգորիթմ՝ հիմնվելով խնդրի լուծման VBA լավագույն գործիքի վրա,
ստեղծել մակրոծրագրեր՝ մակրոսներ, որոնք կարող են գործարկվել՝ իրականացնելով առաջադրված խնդիրների լուծումները:
Նման կարգի աշխատանքներ (օրինակ՝ շրջանագծերի գծապատկերման
վերաբերյալ), պրակտիկայում հազվադեպ են կատարվում կամ ընդհանրապես
չեն կատարվում, քանի որ աշխատատար, ժամանակատար և ծավալով սովորականից մեծ աշխատանք է պահանջվում հատկապես շրջանագծերի՝ ըստ
կոորդինատների ստացման: Սակայն այս խնդիրի լուծումը զգալի հեշտանում
է, երբ տրվում է մակրոծրագրային ալգորիթմով: Այն նաև բացում է նոր հնարավորություններ նմանատիպ խնդիրների լուծումների իրականացման համար:
Excel Էլեկտրոնային աղյուսակներում դիտարկելով երկրաչափական
պատկերների ստացման ձևերն ու տեսակները՝ պարզվում է, որ հեշտությամբ
կարող ենք ստանալ երկրաչափական պատկերների գրաֆիկական տեսքեր՝
առանց դրանց կառուցումների, քանի որ ծրագրի Insert ներդիրը նախատեսում
– 565 –

Excel-ում մակրոսների միջոցով էլիպսի կառուցման….
է այդ գործընթացը Shaps գրաֆիկական պատկերների ցուցակից, որի համար
բացված ձևայնացման գործիքների օգնությամբ կարելի է նաև տալ, օրինակ,
էլիպս պատկերի շառավիղների կիսաառանցքների համապատասխան չափերը, և դրանք ընտրելով իրար հավասար՝ ստանալ նաև շրջանագծի տեսքը:
Ինչպես երևում է նկարից, պատկերված մասնավոր դեպքում, եթե կիսաառանցքները ընտրված են իրար հավասար, ունենք շրջան կամ ֆորմատավորման արդյունքում՝ համապատասխան շրջանագիծ (նկ. 1):

Նկար 1. Հավասար կիսաառանցքների դեպքեր

Մասնավորից՝ պարզից դեպի բարդ դիտարկման սկզբունքը ապահովելու
համար խնդրի էությունը դիտարկենք շրջանագծի օրինակով:
Ստանալով, օրինակ, շրջանագծի կառուցման ալգորիթմը՝ հնարավոր է
դառնում նրա կառուցումը ըստ կոորդինատական կետերի ներկայացնել
մակրոծրագրով, ապա կառուցել և ստանալ համապատասխան շրջանագիծը՝
շառավղի r փոփոխականի համար:
Շրջանագծի ստացման համար մշակվել է մակրոս, որի ալգորիթմի հիմքում ընկած է շրջանագծի պարամետրական կառուցման եռանկյունաչափական ֆունկցիաների հետևյալ բանաձևերը.

x = x0 + R cos 
որտեղ   [0;2).

y = y0 + R sin ,
(X0, Y0)-ն կենտրոնի կոորդինատներն են,
R-ը շրջանագծի շառավիղն է:
M(X,Y)-ը կլինի R շառավղով կենտրոնի կոորդինատներից որոշված
կետերի բազմությունը, որոնք բավարարում են տրված պայմանին [3]:
Բերված բանաձևերով շրջանագծի կառուցման ալգորիթմը ներկայացվել է
մակրոսում: Այն նախատեսում է նաև շառավղի ներմուծման երկխոսության
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պատուհան (նկ. 2): Այսպիսով, ստանում ենք ալգորիթմի մակրոծրագիր, որի
գործարկումը էլեկտրոնային աղյուսակների աշխատանքային թերթում նախ
բջիջները լրացնում է x և y արժեքներով, ապա դրանց համապատասխան կառուցվում և ճշգրիտ չափերով կոորդինատական հարթության մեջ (0,0) սկզբնակետի նկատմամբ կետային դիագրամմայով M(X,Y) կոորդինատներով կետերի
բազմության համար գծագրվում է շրջանագիծը (նկ. 3):

Նկար 2. Շառավղի ներմուծման պատուհան

Նկար 3. Կառուցված է շրջանագիծ, երբ R=20

Ինչպես տեսնում ենք, շրջանագծի ստացումը ըստ մակրոծրագրի, հնարավոր է դարձել իրականացնել նաև ցանկացած շառավղի համար:
Հարկ է նշել, որ մակրոծրագրում կետերի կոորդինատների ստացման մեջ
որոշ փոփոխությունների կատարման դեպքում արդյունքում, օրինակ, կարող
ենք ստանալ հետևյալ տեսքերի պատկերներ (նկ. 3 ա, նկ. 3 բ), որը կարող է
դառնալ առանձին քննարկման և ուսումնասիրության առարկա, քանի որ այստեղ պետք է իրականացնել շտկումներ ավարտուն տեսքի բերելու համար:
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Նկար 3 ա. Տեսք 1

Նկար 3 բ. Տեսք 2

Այժմ անդրադառնանք ծրագրային լուծմամբ իրականացվող էլիպսի ստացմանը և նրա ալգորիթմի մակրոծրագրի իրականացմանը:
Գիտենք, որ էլիպսի հավասարումն ունի հետևյալ տեսքը՝ x 2/a2 + y2/b2=1,
որտեղ a-ն և b-ն մեծ և փոքր կիսաառանցքներն են:
M(x,y) կոորդինատով կետերի բազմության ստացման համար էլիպսի
հավասարումից որոշում ենք x-ի տրված միջակայքի արժեքներից ստացվող y
կոորդինատները՝ y=b * Sqr(1 - x ^ 2 / a ^ 2) :
Նշենք, որ ծրագրում նախատեսվել է կիսաառանցքների արժեքների
ներմուծման երկխոսության պատուհան: Երկխոսությունը նախատեսված է
սիմվոլային (տողային) արժեքի դուրսբերման համար: [1, 191]: Երբ, օրինակ,
կիսաառանցքներից a=5, b=4, էլիպսը հորիզոնական առանցքին զուգահեռ
սիմետրիկ կետերով ունի հետևյալ տեսքը (նկ. 4):

Նկար 4. Ստացվող էլիպսի տեսքը

Ակնհայտ է, որ կորերը սահուն չեն ստացվում: Եթե ցանկանում ենք, որ
կորերը ստացվեն ավելի հոծ և տեսանելի, անցումները լինեն ավելի սահուն,
փորձենք էլիպսը ստանալ՝ ավելացնելով ևս երկու կորեր, որոնք արդեն
կկառուցվեն Y-ների նկատմամբ: Այս դեպքում հաշվենք նաև x կորդինատների
արժեքները՝ նորից օգտվելով էլիպսի բանաձևից: Այսինքն, էլիպսի տեսքը
ստանանք 2 տարբեր էլիպսների կորերից` փոխելով նաև կիսաառանցքների
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արժեքները: Օրինակ՝ a=10, b=8 կիսաառանցքների համար հաշվենք դրական
y-ները և հորիզոնական x առանցքին զուգահեռ սիմետրիկ կետերով ստանանք
դրանց համապատասխան բացասական՝ –y-ները, երբ x[-8; 8] միջակայքին:
Այս դեպքում y-ի արժեքները չեն հավասարվում 0-ի, հետևաբար այդ բաց տարածքի համար պետք է ստանալ նոր կոր, որի համար պետք է հաշվենլ x-երը,
երբ y[-5; 5] միջակայքին և ստանալ ուղղահայաց y առանցքին զուգահեռ
սիմետրիկ կետերը: y-ների որոշման տիրույթի սկզբնական և վերջնական
արժեքները վերցնենք էլիպսի կորի ստացման բանաձևում x-ի տրված միջակայքի վերջին արժեքից ստացվող y կոորդինատի ամբողջ արժեքից, որը տվյալ
դեպքում 5 է:
Ընդհանուր դեպքի համար երբ x[-k; k], y[-b * Sqr(1 - k ^ 2 / a ^ 2); b * Sqr(1
- k ^ 2 / a ^ 2)]: M(x,y) կետերի կոորդինատների արժեքների հաշվման և
սիմետրիկ կետերի ստացման մակրոսի ալգորիթմը մշակվել է որպես տրված
միջակայքի արժեքներին համապատասխան աճման կամ նվազման ցիկլեր:
Ալգորիթմը գործարկելով՝ կունենանք հետևյալ տեսքերը (նկ. 5ա, նկ. 5 բ).

Նկար 5 ա. Կիսաառանցքների ներմուծման պատուհան՝ b փոփոխականի համար

Նկար 5 բ. Կառուցված էլիպսի տեսքը կոորդինատական հարթության մեջ
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Մակրոծրագրում կատարելով փոփոխություններ, ավելացնելով նոր փոփոխականներ և կատարելով որոշ տեղադրումներ՝ կարելի է ստանալ էլիպսի
տարբեր տեսքեր:
Այժմ անդրադառնանք Excel-ում էլիպսի պատկերմանը նոր ֆունկցիայի
ստեղծման ճանապարհով: Այն կարող է ունենալ մուտքի 2 փոփոխական, որոնք
համապատասխանում են կիսաառանցքների արժեքներին: Նոր ֆունկցիան ևս
մակրոծրագիր է, որը կարելի է գործարկել ֆունկցիաների ներդրման որպես
օգտագործողի ֆունկցիա շարքից: Ստեղծված ֆունկցիայի գործարկման արդյունքի ընդհանուր տեսքը հետևյալն է (նկ. 6 ա, նկ. 6 բ).

Նկար 6 ա. Ֆունկցիայի գործարկման պատուհանը

Ներմուծում ենք կիսաառանցքների արժեքները և OK հրամանի նշումից
հետո աշխատանքային թերթին պատկերվում է տրված պարամետրերին համապատասխան էլիպսը, կամ շրջանը՝ հավասար արժեքների մուտքագրման
դեպքում:

Նկար 6 բ. Ֆունկցիայի գործարկման արդյունքը էլիպսի և շրջանի համար

Նշենք, որ ֆունկցիան կարող ենք գործարկել նաև վերևում գրված մակրոծրագրի համար, եթե այն ներկայացնենք որպես մոդուլային ֆունկցիա: Ընդգծենք, որ նկար 1-ում և նկար 6-ում ստացված տեսքերը չեն կառուցվում ըստ
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շրջանագծի կամ էլիպսի կառուցման կետի կոորդինատների, և դրանք գրաֆիկական օբյեկտներ կամ գրաֆիկական տեսքի պատկերներ են, որոնք
ներդրվում են աշխատանքային էջում, սակայն ոչ կոորդինատական հարթության մեջ:
Այսպիսով՝ հոդվածը առաջարկում է Excel կիրառական ծրագրում մակրոսների միջոցով կոորդինատական հարթության մեջ՝ մասնավորապես էլիպսի
կառուցման մի մոդել, որը՝
▪ կարող է բացել նոր հնարավորություններ երկրաչափական որոշ խնդիրներում կետերի կոորդինատները որպես միջանկյալ արժեքներ ստանալու համար,
▪ մակրոծրագրի ալգորիթմի միջոցով ֆիքսում է կոորդինատական հարթության մեջ կառուցվող էլիպսի կետերի բազմության ստացման կոորդինատների արժեքները,
▪ տալիս է էլիպսի ստացման կորի սահուն անցումներ՝ ևս երկու կորերի
ավելացման միջոցով:
Excel-ում կոորդինատական հարթության մեջ երկրաչափական պատկերների (մասնավորապես շրջանագծի և էլիպսի) կոորդինատների ստացման և
գրաֆիկական տեսքերի կառուցման առաջարկված մակրոծրագրային լուծումները նպաստում են տարբեր խնդրների լուծման միջանկյալ արդյունքների
արագ և ճշգրիտ ստացմանը:
Excel փաթեթի մակրոծրագրային հնարավորությունների հետ սովորողներին կարելի է ծանոթացնել դեռևս ավագ դպրոցում՝ որպես ֆակուլտատիվ ժամերի առարկա: Միաժամանակ մակրոծրագրային գործիքը նպատակահարմար
կլինի կիրառել բուհում մաթեմատիկական, երկրաչափական տարբեր խնդիրների արդյունավետ լուծումներ որոնելիս:
Գրականություն
1. Կոսեմյան Ս. Է., MS Excel աղյուսակային խմբագիր (գործնական ձեռնարկ), Երևան, 2017թ., 213 էջ:
2. Սիրադեղյան Կ., Քանարյան Գ., Արամյան Լ., Երկրաչափական մի քանի
պատկերների կառուցումը Excel-ում՝ պարագծերի ու մակերեսների
հաշվմանը զուգահեռ, Վանաձորի պետական համալսարանի գիտական
տեղեկագիր, Պրակ Բ, Երևան, 2018թ., 267 էջ:
3. http://www.codenet.ru/progr/video/alg/alg4.php
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О МОДЕЛИ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЛИПСА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАКРОСОВ В EXCEL

Сирадегян Каринэ
Резюме

Ключевые слова: макрос, электронная таблица, формула, геометрическая
фигура, окружность, эллипс, координат, функция
Проведено исследование по приобретению геометрических изображений в
Excel. Выяснилось, что автоматическое получение геометрических изображений
основано исключительно на внешнем изображении, без определения координат
точек.
В статье представлены существующие типы геометрических изображений в
таблицах Excel. Однако в электронных картах геометрические изображения
могут графически конструироваться в точечных координатах. Для этого необходимо произвести вычисления для координат. Это становится более эффективным в макропрограммировании в VBA (Visual Basic для приложений). Для
получения круга и эллипса предлагается использовать два алгоритма. Алгоритм
макропрограммы позволяет построить круг или эллипс в соответствии с
координатами точек. В алгоритме для полученя круга используются тригонометрические формулы; расчеты выполняются в соответствии с входной переменной
радиуса. В алгоритме построения эллипса используется уравнение эллипса;
расчеты выполняются в соответствии с входными переменными значениями
полуоси.
С помощью макросов можно рассчитать и затем получить значения окружности или эллиптических координат, зарегистрировать их в рабочей книге, а
затем получить структурный вид в координатной плоскости с использованием
точечной графики.
Также было уделено внимание созданию новых функций и функции
эллиптического изображения с введением входных значений полуоси.
Предлагаемые в работе решения направлены на повышение эффективности
решения геометрических задач.
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ABOUT A MODEL FOR BUILDING AN ELLIPSE
USING MACROS IN EXCEL

Siradeghyan Karine
Summary

Key words: macro, spreadsheet, formula, geometric shape, circle, ellipse,
coordinate, function
A study was conducted on the acquisition of geometric images in Excel. It turned
out that the automatic receipt of geometric images is based solely on the appearance
of the external images, without determining the coordinates of the points.
The article presents the existing types of geometric images in Excel spreadsheets.
However, it is necessary to make calculations, in the electronic charts. It becomes
more effective in macro programming in VBA (Visual Basic for Aplications). It is
suggested that two algorithm macro programs be used for obtaining a circle and an
ellipse. The macro-written algorithm allows to build a circle or an ellipse according to
the point coordinates. The circular algorithm uses trigonometric formulas;
calculations are carried out according to the input radius. Тhe ellipse equation is used
in the ellipse construction algorithm; the calculations are carried out according to the
half axis input values.
With Macros it is possible to calculate and to the values of the circle or the
elliptic coordinates, register them in the workbook, then get the point graphics.
Attention has also been paid to the creation of new functions and to the elliptic
image function with the introduction of half axis values.
The solutions offered in the study are aimed at promoting the efficiency of
solving geometric problems.
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Ոչ մայրենի լեզվի ուսուցման գործընթացում կիրառվող տարբեր….
О РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ УПРАЖНЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ НЕРОДНОМУ ЯЗЫКУ

Варава Светлана
Левицкая Лилия
Ключевые слова: письменные и устные виды речи, коммуникативная
компетенция, коммуникативные упражнения, речевая ситуация, речевые навыки
В преподавании русского языка как неродного ведущим принципом
является практическая направленность обучения и функционально – коммуникативный подход. Предметом обучения должен быть не русский язык, а речь на
русском языке. Наша задача – обучать речи на русском языке, т.е. пониманию
как в письменной, так и в устной ее формах, и умению говорить, объясняться на
данном языке. Именно коммуникативная методика адекватна такой цели, как
обучение общению на изучаемом языке. В современных методических пособиях
рассматриваются вопросы формирования коммуникативной компетенции,
умения решать коммуникативные задачи речевыми средствами. [1; 5; 7]. Чтобы
научить общаться, нужно использовать реальные ситуации, возникающие в
аудитории, – устанавливать межличностное общение.
В настоящей статье мы попробуем проследить последовательность
предъявления разных видов коммуникативных упражнений, дать им характеристику, а также привести примеры различных типов упражнений на примере
конкретной грамматической темы («Сложное предложение с союзом если бы»).
В отечественной методике преподавания РКИ предпринимались различные
попытки приближения условий обучения к условиям естественного общения и
выдвигались новые требования к характеру упражнений [4, с. 194]. Еще в 1962 г.
В. Г. Костомаровым выдвинуто требование ситуативности и тематичности
[5, с. 21], которое реализуется в различных упражнениях. Содержанием таких
упражнений должны быть реальные жизненные ситуации, с которыми учащиеся
могут столкнуться в жизни. Роль преподавателя состоит в том, чтобы создавать
условия коммуникации. Речевой ситуацией можно назвать лишь такую ситуацию действительности, которая вызывает ту или иную речевую реакцию. Возникает необходимость, помимо естественных ситуаций в учебных целях, пользоваться также специальными учебными речевыми ситуациями. Сюда с полным
правом можно отнести ситуации, в которых речевая реакция вызывается
воображаемыми обстоятельствами и предложениями (например, «Что бы вы
сделали, если бы…?»). Однако речевой стимул всегда остается естественным.
Работы Е. И. Пассова вводят в практику преподавания иностранных языков
коммуникативные упражнения [8]. Основной их целью является усвоение
определенных языковых форм, что совпадает с целевой установкой традиционных языковых упражнений. Но в таких упражнениях нового типа данная цель
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Վարավա Սվետլանա, Լևիցկայա Լիլիա
скрыта от учащихся речевыми задачами. Упражнениям придаются черты
реальной коммуникации. Участникам учебного процесса предоставляется право
высказать субъективное мнение по поводу услышанного (прочитанного).
Благодаря такой «заинтересованности» преподавателя повышается и интерес
студентов. Их стремление к речевым действиям становится мотивированным.
Например, вводятся установки на речевое действие: «Опровергните мнение
вашего товарища или подтвердите его», «Выразите удивление по поводу того, что
услышите», «Попросите меня сделать или не делать того, что я собираюсь
сделать», «Поправьте меня», «Возразите мне». При этом то, что запоминается,
отвечает потребности и немедленно подкрепляется ее удовлетворением. Существует известное напряжение «речевой потребности». Требование максимального
приближения процесса обучения иностранным языкам к условиям реальной
коммуникации основывается на выдвинутых психологией положениях, согласно
которым основными психологическими предпосылками процесса формирования
речевого навыка является целенаправленность, наличие внутренней мотивации
и внешней установки, включение требуемого явления в осмысленную речевую
ситуацию [2].
В современной методике процесс обучения определяется как совместная
деятельность обучающего и обучаемого, направленная к достижению единой
цели. Действия учащегося в процессе обучения неродному языку сводятся к
усвоению обучающим иноязычного материала и формированию способности
пользоваться им в общении; деятельность преподавателя – к управлению
действиями учащегося, организации его учебной деятельности оптимальным
способом. Перед учащимся стоит учебная цель – осуществлять речевую деятельность на изучаемом языке в заданных пределах.
Русский язык нельзя изучить, не отводя с самого начала значительного
места и времени предложно-падежной системе русского языка. Эта разветвленная система требует очень продуманной и стройной методики обучения.
Грамматика – постоянная организующая основа, определяющая план всей
работы преподавателя. В современном практическом курсе обучения неродному
языку грамматика выполняет служебную роль. Цель обучения – речевая
деятельность на изучаемом языке, выражение и понимание мысли, оформленной
средствами этого языка, т.е. процессы порождения и восприятия-понимания
устных и письменных высказываний на русском языке. Объектом усвоения
выступают единицы изучаемого языка и действия, которые производят с этими
единицами участники речевого общения. Задачи методики обучения иностранному языку заключаются в том, чтобы найти наиболее рациональные пути
овладения грамматическими действиями, составляющие автоматизированные
компоненты речевой деятельности, а также пути усвоения того грамматического
материала, с которым производятся эти действия.
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Для формирования прочных грамматических навыков необходима строгая
последовательность установленных видов коммуникативных упражнений
[11, с. 107-138], различающихся по способу их выполнения (имитативные,
подстановочные, трансформационные и репродуктивные).
Имитация – обязательная первая ступень: она ведет к приобретению чувства
формы. При выполнении таких упражнений учащийся находит формы
выражения мыслей в реплике преподавателя. Он использует их в речи, не
изменяя. Например, «Согласитесь или не согласитесь со мной» – выполняя такое
упражнение, студент выполняет операцию сличения и операцию отбора. При
ответе допускается наличие добавочных слов: «да, тоже, конечно, действительно». Для упражнений может быть использована иллюстративная схема и
другие виды наглядности. Преподаватель может стимулировать согласие или
несогласие, зная жизненные условия учащихся – наличие родственных связей, а
также тех или иных вещей. (Например, «– У меня нет брата. А у Вас? – У меня
тоже нет брата»). Высказывание преподавателя удовлетворяет требованию
коммуникативности в том случае, если оно выражает реальные отношения
между вещами, существующие в действительности, характеризуется наличием
коммуникативной установки, является информативным. Преподаватель вкладывает в свою реплику такое содержание, которое вынуждает подтвердить мысль
или опровергнуть. На данном этапе нужно использовать не грамматические
вопросы к конструкции, а любые другие, содержащие эту конструкцию. Например, при отработке материала по теме «винительный падеж направления
движения» следует задавать вопросы «Когда вы ходили в библиотеку?», «Зачем
вы ходили в библиотеку?», «С кем вы ходили в библиотеку?», а не вопрос «Куда
вы ходили?». Такие упражнения развивают языковую память учащихся, мобилизуют внимание, тренируют речевые органы в быстром воспроизведении услышанного. Механическое же воспроизведение услышанного не отражает способности сознательно выражать свои мысли. В вопросно-ответных упражнениях
преподаватель должен строго продумывать формулировки вопросов, т. к. неточность формулировки вопроса неизбежно отражается и на ответе учащегося.
Альтернативные вопросы помогают вырабатывать автоматизацию речи, тренируют память, требуют от учащихся правильного интонирования вопросительного и утвердительного предложений. Необходимо избегать искусственности
альтернативных упражнений.
Подстановочные упражнения характеризуются тем, что в них происходит
подстановка лексических единиц в формы данного грамматического знака или
структуры. При выполнении таких упражнений могут быть использованы
простейшие иллюстрированные таблицы. Могут также быть использованы
ложные утверждения. Используя наглядность, преподаватель произносит
ложное высказывание «Антон идет в школу?» (на иллюстрации – библиотека) –
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«Нет, он идет в библиотеку».

Трансформационные упражнения предполагают определенный парафраз
реплик преподавателя, что выражается в изменении порядка слов, лица глагола,
падежа или числа существительного, времени глагола. «Ахмед и Анна говорят
по-арабски. А Джон?» – «Он не говорит по-арабски, он говорит по-английски».
«Я ездил вчера на рынок. А где вы были?» – «Я не была на рынке, я была в
магазине».
Вначале даются вопросные конструкции, требующие наименьшего
изменения в процессе ответа, затем вопросы, в ответах на которые необходимо
произвести изменение данных в вопросе форм.
Репродуктивные упражнения предполагают воспроизведение в репликах
учащихся усвоенных в предыдущих упражнениях знаков или структур.
Повествовательные высказывания преподавателя, сопровождающиеся заданием
«Задавайте все возможные вопросы», вызывают большую активность учащихся,
создают на уроке атмосферу непринужденной беседы. Например: «Я купил
словарь». – «Какой словарь? Это русско-английский словарь?», «Сколько стоит
этот словарь?», «Когда ты купил этот словарь?». «Откажитесь выполнить просьбу,
объяснив причину: Включи свет. – Не надо включать. Еще светло» (для
отработки вида глагола после «не надо»). «Ахмед несет вазу. – Наверное, он
купил ее в магазине. – Может быть, он подарит ее Анне». Развитие речи на
грамматической основе проходит ряд стадий: учащийся понимает закономерности речевого употребления, знает их, и, через стадию выработки автоматизированных навыков, свободно пользуется усвоенным материалом в процессе
общения на русском языке.
Психологические исследования показывают, что из общефункциональных
механизмов слушания, говорения, чтения и письма наиболее значимым является
механизм осмысления. В настоящее время задача состоит в том, чтобы
«перестроить всю методику, подчинив ее системе мыслительных и коммуникативных задач…». Эти задачи должны пронизывать все аспекты обучения, и все
методические приемы. Формирование этого механизма в одном виде речевой
деятельности способствует его переносу на другие виды. Начав формирование
грамматического навыка в одном виде, мы имеем возможность закрепить и
продолжить этот процесс в других видах речевой деятельности [10].
При формировании грамматического навыка соблюдается определенная
последовательность методических действий.
1. Произвести анализ нового грамматического явления, подобрать опорные,
уже изученные слова для создания вербальной ситуации. При необходимости подготовить наглядные материалы для создания ситуации, в
которой будет введена грамматическая модель.
2. Ввести новое грамматическое явление наиболее адекватным способом:
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индуктивным или дедуктивным.
3. Представить иллюстративные примеры, наиболее полно отражающие
инвариантное значение и отличительные признаки нового грамматического явления.
4. Прокомментировать, пояснить, сформулировать правила – для материала,
объясняемого дедуктивно; вывести правило совместно со студентами –
для материала, объясняемого индуктивно или проблемным путем.
5. Совместно со студентами создать грамматическую таблицу, а затем
прокомментировать и проанализировать таблицу учебного пособия.
6. Ознакомить студентов с комментарием на родном языке.
7. Найти (в тексте или разрозненных фразах), проанализировать употребление и функционирование данного грамматического явления.
8. Организовать комплексное поэтапное выполнение языковых упражнений
для формирования лингвистической компетенции в употреблении этого
явления.
9. Грамматическое явление многократно трансформируется в речевом
употреблении. Сформировать речевую компетенцию с использованием
коммуникативных ситуативных упражнений.
10. Развивать коммуникативные умения путем выполнения коммуникативных упражнений.
11. Осуществить контроль сформированности конкретного грамматического
навыка [8, с. 204].
Формы презентации коммуникативных упражнений должны дифференцироваться в зависимости от степени употребительности грамматического явления
в письменной или устной речи. Например, в устные формы упражнений не
следует включать страдательные конструкции, т.к. они характерны для книжнописьменной речи. Упражнения на активное употребление разного рода
причастных конструкций должны носить письменный характер.
Форма презентации и выполнения большинства упражнений (кроме тех,
которые содержат таблицы) любая – как устная, так и письменная. Включение
чтения и различных письменных упражнений помогает лучшему усвоению и
закреплению введенного устным путѐм языкового материала, т.к. слуховые
анализаторы дополняются зрительными и кинестическими. Представляя собой
вторичное явление по отношению к устной речи, письменная речь как
психический процесс вбирает в себя характерные черты говорения, которые без
письменной фиксации искажаются учащимися. Письмо помогает запоминанию
единиц речи, орфографических и грамматических форм слова.
Итак, коммуникативные упражнения помогают развивать речевые навыки
учащихся. Правильно смоделированные упражнения создают условия реальной
коммуникации. В итоге приобретенные навыки и умения помогают учащимся
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адекватно выражать свои мысли, объясняться в реальных жизненных ситуациях.
В качестве иллюстрации реализации коммуникативно-деятельностного
подхода в преподавании РКИ мы хотели бы привести примеры разных видов
упражнений, которые могут быть использованы при изучении темы «Сложное
предложение с союзом если бы».
Имитационные упражнения.

1) Скажите, сделали бы вы то же самое, что и Антон (показать рисунокпортрет), или нет.
Образец: Преп.: – Если бы мой друг долго не звонил, я бы позвонил другу.
Студ.: – Я тоже. Если бы мой друг долго не звонил, я бы позвонил ему.
(или: Студ.: – А я – нет.)
1. Если бы я много занимался спортом, я бы участвовал в соревнованиях.
2. Если бы я думал, что «13» - это несчастливое число, я бы не ехал в вагоне
№13.
3. Если бы сейчас были каникулы, я поехал бы в Киев.
4. Если бы я встретил декана, я бы поздоровался с ним.
5. Если бы я любил классическую музыку, я бы ходил на концерты каждую
неделю.
6. Если бы я хорошо пел, я бы участвовал в концертах.
7. Если бы мой друг увлекался марками, я бы подарил марку другу.

2) Прокомментируйте свое отношение к высказываниям.
Это правильно, что … . Может быть, … . Это неправильно, что …
1. Если бы Саша подготовился к экзамену, он бы не обманывал
преподавателя.
2. Если бы экзамен принимал молодой преподаватель, Саша отвечал бы 13
билет.
3. Если бы сейчас была зима, мы бы купались в реке.
4. Если бы Саиду не нравился балет «Лебединое озеро», он бы не пошел на
балет «Щелкунчик».
5. Если бы у Славы Галкина были родители, то он ел бы бутерброды, как и
другие дети.
6. Если бы Михаил Симоненко хотел стать архитектором, он бы поступил в
ХНУ на экономический факультет.
7. Если бы друзья любили музыку, они бы часто ходили в библиотеку.
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3) Выразите согласие или несогласие по поводу данных высказываний.
Образец: Если бы Ахмед хотел стать врачом, он бы учился на экономическом факультете ХНУ. – Нет, я не согласен. Если бы Ахмед хотел стать врачом, он
бы не учился на экономическом факультете.
1. Если бы вы хорошо пели, вы бы победили в спортивных соревнованиях.
2. Если бы Джон и Саид увлекались психологией, они бы читали книги по
психологии.
3. Если бы сейчас было лето, друзья поехали бы на море.
4. Если бы Майкл часто ходил на экскурсии, он бы хорошо знал город.
5. Если бы подругам надо было покупать продукты, они бы ходили в
универмаг.
6. Если бы студенты правильно говорили по-английски, они бы знали
русский язык хорошо.
7. Если бы Наташа серьезно заболела, она бы пришла на занятия.
Подстановочные упражнения (варианты).

4) Выберите вариант окончания предложения, с которым (которыми) вы
согласны. При необходимости придумайте свой вариант.

Если бы я любил(а) читать …

Если бы я выиграл(а) много
денег, я …

Если бы сейчас я был(а) не
родине, …

Если бы мой товарищ хотел
поговорить со мной на уроке, …

*я покупал(а) бы все интересные книги.
*я бы читал(а) в читальном зале.
*я бы брал(а) книги у друзей.
*я бы часто брала книги в библиотеке.
*родители были бы очень рады.
*купил(а) бы себе красивую одежду.
*отдал(а) бы деньги родителям.
*ездил(а) бы в разные страны на экскурсию.
*дал(а) бы немного денег своим друзьям.
*дал(а) бы немного денег бедным людям.
*купил(а) бы себе много книг по специальности.
*я бы учился в университете.
*я бы часто встречался с друзьями.
*я бы много ел.
*мечтал об Украине.
*рассказывал товарищам о ХНУ.
*я бы работал.
*я бы попросил(а) его не мешать мне.
*я бы сел(а) на другое место.
*я бы поговорил(а) с ним.
*преподавателю бы это не понравилось.
*я бы ему не ответил(а).
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Если бы наш товарищ скучал по
родине, …

Если бы меня пригласили к себе
новые украинские друзья, …

*мы бы рассказывали ему веселые истории.
*мы бы попросили его нам помочь.
*мы бы дали ему почитать интересную книгу.
*мы бы рассказали об этом преподавателю.
*мы бы посоветовали ему уехать домой.
*мы бы написали об этом его родителям.
*я был(а) рад(а).
*я купил бы им цветы и конфеты.
*я бы взял с собой своих земляков.
*я бы не пошел (шла) к ним.
*я бы рассказал(а) о них родителям.
*я бы тоже позвал их к себе в гости.
*мы бы пели свои национальные песни.

5) Составьте предложения, используя подстановочную таблицу.
Михаил

была машина,

не заболел.

Ахмед и Самир приехал в Одессу,

не опаздывал в
университет.
Они

Мария

много тренировалась,

не понимали по-русски.
Он

Если бы Самир

не пил холодный сок,

бы ходил на занятия.
Она

Саша

умел готовить,

пошел на экскурсию.
Я

Я

не учили русские слова,

победила в соревнованиях.

У Самира
Марии

понравилось платье,
был здоров

не обедал в кафе.
его купила.

6) Подберите как можно больше подходящих по смыслу вариантов
окончания предложений.
…Рашид пошел бы к нему.
…он бы купил ему необходимые лекарства.
…Рашид был бы очень рад.
1.Если бы друг Рашида заболел, …
…Рашид пошел бы с ним в поликлинику.
2.Если бы к Рашиду приехал земляк,…
…Рашид пошел бы с ним на экскурсию.
3.Если бы друг подарил Рашиду часы,…
…он бы рассказал Рашиду новости о доме.
4.Елси бы друг пригласил Рашида к себе, … …он бы вызвал по телефону врача.
…Рашиду было бы очень приятно.
…он бы помог ему.
…Рашид бы его поблагодарил.
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Трансформационные упражнения.

7) Скажите, что вы сделали то же самое, если вы согласны.
1. Если бы Хуан занимался бегом 5 часов в день, он бы пришел первым.
2. Если бы у Хуана было много свободного времени, он бы победил в
соревнованиях.
3. Если бы Саша занимался каждый день дома, он бы получал хорошие
оценки.
4. Если бы Самир купил билет в 13-ый вагон, он бы поменял его на другой.
5. Если бы мои друзья посмотрели балет «Лебединое озеро», он бы им
понравился.
6. Если бы Анна хотела быть врачом, она училась бы в медицинском
университете.
7. Если бы Самир и Ахмед мечтали о профессии врача, они бы изучали
химию и биологию.

8) Узнайте, сделал бы ваш сосед по парте то же самое.
Образец: Преп.: - Если бы у Сергея было много денег, он бы купил дорогую
машину.
Ст.1: - Если бы у тебя было много денег, ты бы купил дорогую машину?
Ст.2: - Если бы у меня было много денег, я бы тоже купил дорогую машину.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Если бы я жил(а) далеко от университета, я бы ходил(а) пешком.
Если бы мне нужны были продукты, я бы пошла на рынок.
Если бы Антон любил футбол, он бы ходил на стадион смотреть матчи.
Если бы друг Майкла плохо учился, Майкл помог бы ему.
Если бы у Ахмеда был телевизор, он бы весь вечер смотрел фильмы.
Если бы у подруг было время, они бы ездили в разные города Украины.
Если бы я хорошо танцевал(а), я бы участвовал(а) в праздничных вечерах.

9) Переведите при помощи словаря выражение «всѐ равно». Выразите свое
отношение к высказыванию преподавателя.
Образец:–Сейчас холодно, поэтому вы не плаваете в реке.
–Если бы сейчас было тепло, я бы плавал в реке.
Или – Если бы сейчас было тепло, я бы все равно не плавал в реке. Я не
люблю плавать.
1. У вас нет машины, поэтому вы не ездите в университет.
2. Вы живете в Харькове недолго, поэтому вы плохо знаете город.
3. У вас мало русских друзей, поэтому вы плохо разговариваете по-русски
дома.
4. Вы много занимаетесь самостоятельно, поэтому вы хорошо говорите порусски.
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5. Вам нравится русский язык, поэтому вы ходите на занятия каждый день.
6. Вы любите спорт, поэтому вы много тренируетесь.
7. Вы любите учиться, поэтому вы будете поступать на экономический
факультет университета.

10) Что бы сделал(а) ваш сосед (соседка) по парте, если бы …
Образец: Преп.: – Что бы сделал ваш сосед по парте, если бы друг подарил
ему фотоаппарат?

Ст.1. – Я думаю, что он бы сказал «спасибо».
Ст.2. – Конечно, я сказал бы ему «спасибо».
(Или: – Я подарил бы ему часы.)
1. …если бы он получил «двойку» на экзамене.
2. …если бы сейчас были каникулы.
3. …если бы ему понравился фильм.
4. …если бы у его лучшего друга был день рождения.
5. …если бы у него было много свободного времени.
6. …если бы он хорошо говорил по-русски.
7. …если бы ему очень понравилась Украина.
РЕПРОДУКТИВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

11) При каком условии вы бы это сделали?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Если бы …, я бы купил(-а) новую ручку.
Если бы …, я бы пошел(-а) с товарищем в театр.
Если бы …, я бы взял(-а) такси.
Если бы …, я бы часто писал письма домой.
Если бы …, я бы поехал(-а) на море отдыхать.
Если бы …, я бы пошел(пошла) к врачу.
Если бы …, я бы больше занимался (-лась) дома.

12) Как вы думаете, что могло бы произойти в противном случае (Каждый
студент старается дать свой вариант ответа).
Образец: Преп.:– Джон пошел с друзьями в кино.
Ст.1.: – Если бы он не пошел с ними в кино, он бы лучше сделал домашнее
задание.

Ст.2.: – Я думаю, что …
1.
2.
3.
4.

Они не помогли товарищу в учебе.
Вы купили много продуктов на ужин.
Майкл не участвовал в концерте.
Подруги не занимаются спортом.
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5. Мы не купили дом в Харькове.
6. Наташа не пригласила всю группу к себе в гости.
7. У Самира нет свободного времени.

13) Дайте совет.
Образец: У Самира нет учебника. – Ему надо бы взять учебники в
библиотеке.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наташа никогда не была в Киеве.
Студенты медленно читают.
Мама Самира говорит, что он редко пишет письма домой.
Андрей плохо себя чувствует.
Ахмед часто получает двойки.
Дима и Антон всегда опаздывают на занятия.
Я хочу принять участие в соревнованиях.

14) Составьте диалоги. Что сделали бы вы и ваш сосед по парте в такой
ситуации.
Образец: Вы идете по улице. У вас нет зонта, и вдруг пошел дождь.
– Что бы ты сделал, если бы у тебя не было зонта, а на улице пошел дождь?
– Если бы у меня не было зонта, а на улице пошел дождь, я бы немного
подождал в магазине. А ты?
– Я бы не ждал. Я люблю дождь.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вы спешите на урок, а автобуса нет.
Вы получили на экзамене плохую оценку.
Вы потеряли свои учебники.
Начались каникулы.
Вам надо принимать участие в концерте.
Вы нашли на улице много денег.
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1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
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Ամփոփում

Հանգուցային բառեր. խոսքի գրավոր և բանավոր ձևերը, հաղորդակցական
կոմպետենտություն, հաղորդակցական վարժություններ, խոսքային իրավիճակ,
խոսքային ունակություններ
Սույն հոդվածում փորձ է արվում ներկայացնել հաղորդակցական վարժությունների տարբեր տեսակների հաջորդականությունը, տալ նրանց բնութագրումը, ինչպես նաև բերել տարբեր տեսակի վարժությունների օրինակներ՝
ըստ կոնկրետ քերականական թեմայի: Հոդվածի նյութի արդիականությունը
պայմանավորված է նրանով, որ ռուսաց լեզվի՝ որպես ոչ մայրենի լեզվի դասավանդման ընթացքում առաջատար սկզբունք է համարվում ուսուցման գործնական ուղղվածությունը և հաղորդակցագործառույթային մոտեցումը: Ուսուցման առարկան պետք է լինի ոչ թե ռուսաց լեզուն, այլ ռուսաց լեզվով արտահայտված խոսքը: Մեր նպատակն է ուսուցանել խոսքը ռուսերենով,
այսինքն՝ սովորողներին հասցնել այն մակարդակի, որ նրանք հասկանան
խոսքի գրավոր և բանավոր ձևերը, կարողանան խոսել և շփվել տվյալ լեզվով:
Հենց հաղորդակցական հմտությունների ձևավորման մեթոդիկան է ապահովում այդ նպատակների իրականացումը: Հաղորդակցական հմտություններ
ստանալու համար պետք է օգտագործել լսարանում ի հայտ եկած իրական
իրավիճակներ և հաստատել միջանձնային շփումներ: Սովորողների խոսքային
ունակությունների զարգացմանն օգնում են հատկապես հաղորդակցական
վարժությունները: Ճիշտ մոդելավորված վարժություններն ստեղծում են իրական հաղորդակցության պայմաններ, որի արդյունքում ձեռք բերված հմտություններն ու ունակություներն օգնում են սովորողներին ճշգրիտ արտահայտել
իրենց մտքերը և հաղորդակցվել կյանքի ռեալ իրավիճակներում: Հոդվածում
ներկայացված է հաղորդակցական վարժությունների տարբեր տեսակների հաջորդականությունը, և ցուցադրվում են տարբեր տեսակի վարժությունների
կոնկրետ օրինակներ՝ «Եթե շաղկապով բարդ նախադասություններ» քերականական թեմայի ուսումնասիրության շրջանակներում:
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DIFFERENT EXERCISES FOR NON-NATIVE LANGUAGE LEARNING

Varava Svetlana
Levitskaya Lilia
Summary

Key words: written and oral forms of speech, communication competence,
communication exercises, speech situation, speech skills
In this article, an attempt is made to present the sequence of different types of
communication activities, to describe their characteristics, and to bring examples of
different types of exercises according to a specific grammatical theme. The relevance
of the article is conditioned by the fact that as the teaching of the Russian language as
a non-native language, the leading principle is the practical orientation of learning
and the approach to communication. The subject of the training should be not the
Russian language, but in the word spoken in Russian. Our goal is to teach Russian,
that is, to bring the learners to the level they understand the written and oral forms of
speech, to be able to speak and communicate in that language. It is the method of
forming communication skills that ensures the achievement of these goals. To get the
communication skills you need to use real-life situations in the classroom and
establish interpersonal contacts. Especially communication skills are used to help
students develop their vocabulary skills. Well-modeled exercises create real
communication conditions, resulting in the skills and abilities that help learners to
accurately express their thoughts and communicate in real-life situations. The article
presents the sequence of different types of communication exercises and shows
specific examples of different types of exercises, in the framework of the study of the
grammatical theme “If complicated sentences”.
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ՀՈՎՀ. ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝
ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑ
Վիրաբյան Քարմիլե
Տիեզերքում աստվածային մի ճանփորդ է իմ հոգին…

Հովհ. Թումանյան

Հանգուցային բառեր. վարքագիծ, սովորություններ, մանկական աշխարհ,
բարոյական հայացքներ, անաղարտ բնություն, նախադպրոցական տարիք,
աշխատասիրություն
Երեխաների բարոյական գիտելիքները, հայացքները, բարոյական վարքագծի ձևավորումն սկսվում է վաղ մանկական տարիքից, և ապա ընդլայնվում,
խորանում ու հարստանում է նրա հետագա ողջ կյանքի ընթացքում:
Այդ բազմաշերտ ու բազմափուլ գործընթացի իրականացման կարևորագույն օղակներից մեկը մանկապարտեզն է: Այստեղ է, որ դրվում են երեխաների
բարոյական կուլտուրայի ձևավորման հիմքերը, որոնք օգնում են նրանց հասկանալու վարքագծի, գեղեցիկի ընկալման, բարոյական զգացմունքների, սովորությունների դերն ու նշանակությունը:
Մանկական գրականությանը և մանկավարժությանն այսօր միավորում է
մի ընդհանուր խնդիր՝ ինչպես ճիշտ ձևավորել երեխայի անձնավորությունը:
Նախադպրոցականը կյանք է մտնում որպես հասարակության լիարժեք
անդամ: Նրան ինչ և ինչպես սովորեցնելու հարցը այժմ դարձել է պետական
նշանակություն ունեցող հիմնախնդիր:
Նախադպրոցական տարիքում է դրվում անձնավորության ձևավորման ու
զարգացման հիմքերը՝ չնայած այն երկարատև ու բարդ գործընթաց է: Բարոյական դաստիարակության կարևորագույն խնդիրն է այնպես ազդել երեխայի
վրա, որ նա դառնա բարության, ճշմարտասիրության և շատ այլ բարձր բարոյական հատկությունների կրող: Նախադպրոցականը պետք է կարողանա
գիտակցել շրջապատի մարդկանց վարքի, նրանց սոցիալական փոխհարաբերությունների բարոյական իմաստը, որը, ինչպես հայտնի է, տեղի է ունենում
երեխայի զգայական ապրումների միջոցով:
Երեխաներին դաստիարակելիս չպետք է մոռանալ այն մասին, որ մարդու
բարոյական աշխարհը բազմազան է, և անհատի, առավել ևս նախադպրոցական տարիքի երեխայի գիտակցության մեջ այն չի կարող արտացոլվել մեխանիկորեն: Այդ պատճառով բարոյականության հիմունքները պետք է սովորեցնել
նպատակասլաց կերպով, սիտեմատիկաբար, ոչ թե ժամանակ առ ժամանակ:
Մանկապարտեզի ծրագրով նախատեսված է, որ նախադպրոցական տարիքի
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երեխաների բարոյական դաստիարակության առաջատար խնդիրը մարդասիրական հարաբերությունների դաստիարակումն է: Հարկ է նշել, որ բարոյական
դաստիարակության գործընթացը չի կարող իրականացվել երեխայի անձի սոցիալական զարգացումից դուրս[4, 33]: Քաղաքացիության, աշխատասիրության
դաստիարակումը, բարոյական վարքագծի ձևավորումը հնարավոր է միայն,
եթե երեխաներն ակտիվորեն ներգրավվեն մեծերի և հասակակիցների հետ
փոխհարաբերություններում, սովորեն գնահատել և ճանաչել իրենք իրենց:
Երեխաների բարոյական զարգացումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է
ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որոնց դեպքում գործեն երեխաների հույզերը,
զգայական ապրումների աշխարհը, մի բան, որ կարող է բացակայել, օրինակ,
հաշվել կամ գրել սովորեցնելիս: Այստեղ է, որ օգնության են գալիս Թումանյանի մանկական ստեղծագործությունները՝ աշխարհը երեխայի շուրջը վերակառուցելու իր առանձնահատկություններով:
Թումանյանի մանկական ստեղծագործությունները կենդանի են, աշխույժ,
որովհետև այն աղբյուրը, որտեղից նա վերցնում է իր լեզվի ճկուն արտահայտչաձևերը, ժողովրդի լեզուն է։ Իր բառերով ասած, «հեշտ ու հանաք բան» չէ մանկական գրվածք գրելը։ Ուստի, նրբանկատ մանկագիրը, լինելով հոգեբան-արվեստագետ, գտնում էր, որ մանկական գրողը առաջին հերթին պետք է նկատի
ունենա երեխայի տւարիքային և հոգեբանական առանձնահատկությունները,
ճշմարտացի բացահայտի մանուկների հոգեկան աշխարհը և անհրաժեշտության դեպքում տեղայնացնի նյութը, այն կապի իրականության, երեխայի շրջապատի, հույզերի, զգացմումքների, առօրյա կյանքի հետ: Թումանյանը պահանջում էր, որ մանկական երկը լինի կենսախինդ, աշխույժ, հագեցած՝ հումորով,
քանի որ վերջինս շատ է դուր գալիս երեխաներին, նրանց պատճառում զվարթություն, առողջ ծիծաղ, զարգացնում նրանց միտքը։
Պետք է հաշվի առնել նաև այն հանգամանքը, որ թումանյանական կերպարներն ընկալելու գործընթացում կարևորը կերպարի վարքագծին ու գործերին հուզականորեն ապրումակցելու գործընթացն է: Միայն այս դեպքում կարող ենք սպասել, որ նախադպրոցականն ընդունակ լինի զգայապես արտահայտելու իր վերաբերմունքը գրական հերոսի բարոյական դրսևորումների նկատմամբ: Գրական հերոսների արարքների նկատմամբ երեխաների հուզական
ապրումակցումը բացառիկ դեր ունի անձնավորության բարոյական հատկանիշների ձևավորման գործում:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ գրական հերոսների արարքների նկատմամբ նման վերաբերմունքը նախադպրոցականների մեջ արտահայտվում է ամենից առաջ նրանց հուզական վիճակի միջոցով՝ զայրույթ, հիաց– 589 –
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մունք, բերկրանք, զարմանք («Գետակը», «Տերևաթափ», «Գրիչ», «Առաջին
ձյունը» և այլն): Անսահման է նախադպրոցականի հիացմունքը, հոգեկան բավարարվածությունը, երբ ցանկացած ստեղծագործության մեջ բարին հաղթում
է չարին («Չարի վերջը»): Երեխան մասնակից է դառնում ստեղծագործության
մեջ ծավալվող դեպքերին («Փիսիկի գանգատը»): Նա ամբողջ սրտով ուզում է
օգնել հերոսներին, շատ դեպքերում նույնիսկ արդարացնում է բացասական հերոսներին: Նրա մեջ առաջանում է կարեկցանք, խղճահարություն, սիրո և
ատելության զգացումներ («Մի բաց նամակ ամենքին», «Գրիչը» [5, 17, 21]): Մեզ
թվում է, եթե երեխայի մեջ ձևավորում ենք նման բարոյական որակներ, ուրեմն
նա յուրացրել է բարոյականության այբուբենը, սակայն սխալված կլինենք, եթե
դա համարենք ճիշտ, քանի որ երեխայի զգայական ապրումների աշխարհը
դեռևս ամուր չէ, հաճախ՝ հակասական: Ուստի պահանջվում է երեխայի՝ նման
զգայական ապրումների նորանոր փորձեր, որոնց շնորհիվ նրան կհաջողվի
ձեռք բերել կարեկցելու հատկանիշ և մտնելու մարդկային փոխհարաբերությունների մեջ: Միամտություն կլինի մտածել, որ երեխան կհրապուրվի միայն
դրական կերպարներով և դրսևորումներով: Տվյալ դեպքում մեզ օգնության են
գալիս Թումանյանի այն մանկական ստեղծագործությունները, որոնց միջոցով
երեխան դաստիարակվում է բազմակողմանիորեն՝ հատկապես բարոյպես:
Թումանյանի մի շարք մանկական բանաստեղծությունների մեջ կարևորվում են
այն երևույթները, որ մարդիկ չպետք է մտածեն միայն իրենց մասին, այլ բարյացակամ լինեն ընկերների, հարազատ մարդկանց նկատմամբ: Թումանյանը
հիմնականում այլաբանորեն է ներկայացնում կյանքի ճշմարիտ, իրական
պատկերները, արտահայտում արդարության, ազատամտության ու հավասարության, բարու և չարի պայքարի գաղափարները, դատապարտում ամեն
տեսակ բռնություն ու չարագործություն («Շունն ու կատուն»): Բանաստեղծի
կարծիքով անարդարության զոհ են դառնում ոչ միայն մարդիկ ու ժողովուրդները, այլև անմեղ կենդանիները՝ կատուն «Փիսիկի գանգատը», կկուն՝
«Չարի վերջը» և այլն:
Յուրաքանչյուր մանկական երկ գրելիս խստապահանջ բանաստեղծը հաշվի էր առնում փոքրիկի հետաքրքրությունների շրջանակը, նրան տանում երփներանգ գույների ու հեքիաթների կախարդական աշխարհը, նրա հետ խոսում
պոետական այնպիսի հստակ լեզվով, որ նա չհոգնի, չձանձրանա, մանկական
գրքերից ստանա գեղարվեստական առավելագույն հաճույք։ Ականավոր մանկագիրը միաժամանակ գտնում էր, որ չպետք է չարաշահել երևակայությունը,
որ մանկական երկում ամեն ինչ պետք է լինի մատչելի, պատկերային, ունենա
հուզիչ հյուսվածք։
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Թումանյանի գրեթե բոլոր մանկական ստեղծագործությունների մեջ առկա
են բնության երևույթները, նոր կյանքի զարթոնքը, լավի ու վատի պայքարը,
խնայողությունը, բնությունից ճիշտ օգտվելու կարողությունը: Դրանց վառ
ապացույցն են «Ծաղիկները», «Աղբյուրը» բանաստեղծությունները: Նախադպրոցական տարիքի երեխաներին հետաքրքրում է նաև այն փաստը, թե ինչպես են միաձուլվում բնության երևույթները և կենսական իրադարձությունները.
Ժամանակով Կատուն ճոն էր,
Շունն էլ գըլխին գըդակ չուներ,
Միայն, գիտեմ ոչ՝ որդիանց որդի
Ճանկել էր մի գառան մորթի
Եկավ մի օր, ձմեռնամուտին,
Կատվի կուշտը տարավ մորթին[5, 14]:
Իսկ թե ինչ եղավ հետո, ինչ պատահեց շանը, անհանգստացնում է երեխաներին այնքան ժամանակ, մինչև նրանք չեն ստանում իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները: Երեխաները կարեկցանքով են վերաբերվում մրսող և
կատվի կողմից միշտ խաբվող շանը և պատրաստ են օգնել նրան:
Կենդանիների «բարոյական» վարքի մասին շատ լավ են իմացել մեր այն
գրողները, որոնք սիրել են բնությունը և սովորել են նրանից: Մեծ էր այդ
գործում Թումանյանի ավանդը: Մանկական ստեղծագործությունների մեջ բանաստեղծը հաճախ բնության երևույթները ներկայացնում է իրական տպավորությունների հիման վրա[«Ծաղիկները», «Գետակը»]: Կարծես մի՝ ներքին
զրույց է սկսում մանուկն իր հետ: Նա զարմացած հարցնում է, թե՝
– Ո՞ւր գնացին ծաղիկները։
– Սո՜ւս, քնա՛ծ են հողի տակ,
Տաք ծածկված ողջ ձմեռը
Ձյուն- ծածկոցով սպիտակ [6, 312]:
Մեր կողմից կատարած ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ շատ
դեպքերում երեխաներն իրենց ուշադրությունը հիմնականում կենտրոնացնում
են տեքստի բովանդակության վրա՝ բաց թողնելով նրա բարոյական էությունը:
Չնայած նրանց հետաքրքրությունը ստեղծագործության նկատմամբ բավականին երկարատև է: Շատ դեպքերում նախադպրոցականը խնդրում է մի քանի
անգամ ընթերցել կամ պատմել նույն ստեղծագործությունը: Նման աշխատանքը հնարավորություն է տալիս երեխային աստիճանաբար ընկալել ստեղծագործության բարոյական հիմքը: Շատ երեխաների մեջ, երբ լսում են «Չարի
վերջը» և նման բնույթի ստեղծագործություններ, անհրաժեշտություն է առաջանում հաղորդակցվելու. թռչկոտում են, ձեռքերը բռունցք արած սեղմվում են
իրար, տխրում են, նույնիսկ՝ արտասվում:
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Այս և նման դեպքերից կարելի է եզրակացնել, որ երեխաների մեջ առաջանում է զգացմունքների առանձնահատուկ համակարգ, մտածողության աճ: Մեր
խնդիրն է հոգալ դրանց հետագա զարգացման մասին: Եթե կրտսեր նախադպրոցական տարիքում մեր խնդիրն է եղել այդ ստեղծագործություններից
ստացած անմիջական տպավորությունների զարգացումը, ապա ավագ նախադպրոցական տարիքում պետք է կարողանանք հիմք դնել բարոյականության
մասին գիտելիքների ձեռք բերմանը, ընդլայնել բարոյական պատկերացումները, ինչպես նաև կուտակել բարոյական վարքի փորձ: Այս գործընթացին
օգնում է հարցերի ճիշտ դրվածքը: Հարցերը օգնում են թափանցելու կերպարի
մեջ, որոնք նա դեռևս ի վիճակի չէ ինքնուրույն բացահայտելու և գիտակցելու:
Որպեսզի լավ հասկանան հերոսների վարքը և նրանց բարոյական էությունը,
կարելի է հարցեր տալ արդեն ծանոթ, ինչպես մեկ, այնպես էլ մի քանի
հերոսների մասին: Նպատակահարմար է այդ հերոսներին ընտրել միանման
(շունն և կկուն) և հակադիր (կատուն և աղվեսը) սկզբունքով:
Թումանյանը գտնում էր, որ հեղինակը պետք է ակտիվ վիճակում պահի
երեխային, նրա և պատմողի միջև ստեղծի սերտ կապ, որով ջերմություն և
անմիջականություն կհաղորդի պատմվածքին կամ հենց ուղղակի հարցով
կսկսի միտքը, դա մանկան մեջ անմիջապես կառաջացնի ակտիվություն,
կգրավի նրա ուշադրությունը, կշարժի հետաքրքրությունը (հիշենք
«Ծաղիկները», «Գետակը» և այլն ):
Մանկապարտեզի ավագ խմբի կրթական համալիր ծրագրում ընդգրկված
են Հովհ. Թումանյանի մանկական ստեղծագործություններց բազմաթիվ բանաստեղծություններ, հեքիաթներ, բալլադներ («Ծիտը», «Տերևաթափ», «Աշուն»,
«Գառնիկ ախպեր», «Բարեկենդանը», «Սուտլիկ որսկանը», «Ծաղիկները»,
«Չարի վերջը», «Ձախորդ Փանոսը», «Ոսկու կարասը», «Լեզուն կտրած ծիտը»,
«Շունն ու կատուն»)[4, 80-83]:
Ներկայացնենք մանկապարտեզի ավագ խմբում կազմակերպվող պարապմունքի նմուշ-օրինակ:
Թեման – Հովհ. Թումանյանի «Մի բաց նամակ ամենքին» բանաստեղծությունը:
Պարապմունքի նպատակը – իրավիճակներ ստեղծելու միջոցով սովորեցնել բարեկիրթ արտահայտությունների գործածման ձևերը (շնորհակալական
տարբեր բառեր՝ խնդրեմ, ցտեսություն և այլն):
Պարապմունքի խնդիրները
1. Ակտիվացնել բանավոր խոսքը, հարստացնել բառապաշարը (նամակ,
թիզ, ճարվել, սով, թրթուր, կոտորվել), ծանոթացնել հաղորդակցման
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Վիրաբյան Քարմիլե
միջոցների հետ:
2. Օգնել երեխաներին, ճանաչել բարեկրթության կանոնները և պահպանել
դրանք:
3. Ձևավորել արարքները ճիշտ գնահատելու կարողություն:
4. Սերմանել բարություն, հոգատարություն, առատաձեռնություն:
Անհրաժեշտ դիդակտիկ նյութեր – գունավոր կպչուն թղթեր, կշեռք, ծառ,
ծրար:
Պարապմունքի ընթացքը – գրավելով երեխաների ուշադրությունը
հարցնում ենք.
▪ Երեխանե´ր, ո՞վ կարող է ասել, ի՞նչ է իմ ձեռքում:
▪ Ո՞վ է նամակ գրել Ձմեռ պապիկին:
▪ Ի՞նչ եք խնդրել նրանից:
▪ Երբ որևէ մեկը կատարում է Ձեր խնդրանքը, շնորհակալություն
հայտնո՞ւմ եք, թե՝ ոչ:
Զրույցից հետո կարդում ենք Հովհ. Թումանյանի «Մի բաց նամակ
ամենքին» բանաստեղծությունը:
Դաշտ ու անտառ, գյուղի ճամփան
Ծածկվել են մի թիզ ձյունով.
Էլ չի ճարվում ուտելու բան,
Ո՞վ էր տեսել էս տեսակ սով։
Ոչ մի ցորեն, ոչ մի հատիկ…
Խնդրում ենք ձեզ, բարի մարդիկ,
Աստծու սիրուն, մի կտոր հաց,
Կոտորվեցինք, մեռանք սոված:
Շուտով կգան օրեր գարնան,
Մենք ձեզ համար կերգենք զվարթ
Ու փոխարեն ձեր լավության
Ձեր պարտեզը, այգին ու արտ
Կմաքրենք մենք թրթուրներից,
Ճիճուներից ու որդերից.
Միայն հիմի մի կտոր հաց,
Կոտորվեցինք, մեռանք սոված:
Մի խումբ ծտերի կողմից՝ Ծիտիկ Ճնճղուկյան[5, 21]
Քննարկում ենք ստեղծագործությունը՝ առաջարկելով հետևյալ հարցերը.
1. Ի՞նչ էին խնդրում ծիտիկները:
2. Ի՞նչ միջոցով էին դիմում մարդկանց:
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3. Արդյո՞ք մարդիկ կատարեցին ծիտիկների խնդրանքը:
4. Դուք ինչպե՞ս կօգնեիք ծիտիկներին:
5. Նրանց համար կպատրաստե՞ք բներ:
6. Ծիտիկները ի՞նչ խոստացան մարդկանց:
7. Ըստ ձեզ՝ նրանք կկատարեն իրենց խոստումը:
Ստեղծագործական աշխատանք - «Մտածենք բարության մասին»
Դաստիարակ - Երեխանե´ր, եկե´ք պատկերացնենք, որ մեր հերոսը՝
Ծիտիկ Ճնճղուկյանը, շնորհաշատ թոչուն է և իջել է մեր երկրի վրա: Նա
պատուհաններից և դռներից ներս է մտնում և հիշեցնում մարդկանց, որ
չմոռանան ներողություն խնդրել, շնորհակալություն հայտնել և ինչքան
հնարավոր է կատարել բարի գործեր, և այն կգնահատվի մյուսների կողմից:
Ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ կփոխվի մարդկանց կյանքում, եթե բոլորը հիշեն այդ
մասին:
Երեխաներն արտահայտում են իրեց մտածածը:
Դիդակտիկ խաղ - «Լավ ու վատ գործեր» (սովորեցնել տարբերել «լավ» և
«վատ» հասկացությունները):
Խմբասենյակը բաժանում ենք երկու խմբի: Մի խմբին առաջարկում ենք
թվարկել «բարի» բառեր, մյուս խմբին՝ «չար», որոնք գրում ենք կպչուն թղթի
վրա: Աշխատում ենք «բարի» բառերն ավելի շատ լինեն:
Կշեռքի մի նժարին կախում ենք «բարի» բառերը, մյուսին՝ «չար» բառերը:
Թվարկում ենք մտքեր, երեխաները բարձրաձայն ասում են «լավ է», «վատ է».
1. Ներողություն խնդրել
2. Ծաղրել ընկերոջը
3. Օգնել ծերերին
4. Խաղալիքը վերցնել և ներողություն չխնդրել
5. Միջամտել մեծերի խոսակցությանը
6. Շնորհակալություն հայտնել
7. Մեծերի ներկայությամբ բարձր խոսել
8. Կերակրել անօգնական կենդանիներին
9. Թռչունների համար պատրաստել բներ:
Կշեռքի բարի բառերից յուրաքանչյուրն ընտրում է այն բառը, որն ավելի
մոտ է իր հոգուն և կախում ենք ծառից, որպեսզի «պտուղ» տան:
Առաջարկում ենք տանը նկարել «Բարության մոլորակը» և այն ներկայացնել:
Հաջորդ պարապմունքին պարտադիր ստուգում ենք հանձնարարված
առաջադրանքը: Այն հնարավորություն կտա պարզելու, թե նյութը որքանով է
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հետաքրքրել երեխաներին և ինչքանով են այն յուրացրել: Խրախուսում ենք
բոլոր աշխատանքները:
Կարծում ենք, որ Թումանյանի մանկական ստեղծագործությունները ոչ
միայն ձևավորում են երեխաների իմացությունը, սովորեցնում են բարոյական
վարքի նորմերը, հարստացնում բառապաշարը, այլև նպաստում են երևակայության խթանմանը, ստեղծագործական մտածողության զարգացմանը:
Մեծանուն բանաստեղծ-մանկագրի գեղագիտական և բարոյական պահանջները մանկական գրականության վերաբերյալ այսօր էլ պահպանում են
իրենց հրատապ նշանակությունը: Նրա ավանդույթները ստեղծագործաբար են
օգտագործում հայ մանկագիրների բազմաթիվ սերունդ:
Թումանյանի մանկական երկերն առանձնանում են տարբեր գործառույթներով՝ ճանաչողական, դաստիարակչական, բարոյական: Թումանյանի բարձրարվեստ ստեղծագործությունների արդյունավետ օգտագործումը հավատ է
առաջացնում երեխաների մեջ, որի շնորհիվ նրանք ընդունակ են դառնում
իրենց զգալու անհրաժեշտ մարդ՝ նման իրենց իդեալին: Այս դեպքում Թումանյանի ստեղծագործությունները կկատարեն իրենց դաստիարակչական կարևոր
առաքելությունը:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ДЕТСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОВАННЕСА ТУМАНЯНА
КАК СРЕДСТВО НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ

Вирабян Кармиле
Резюме

Ключевые слова: поведение, привычки, детский мир, трудолюбие,
нравственные взгляды, девственная природа, дошкольный возраст
В статье представлены детские произведения Ованнеса Туманяна, которые
дают прекрасную возможность для нравственного воспитания. Изучая действия
героев детских творений Туманяна, мы пришли к выводу, что отношение детей к
ним выражается прежде всего через эмоциональное состояние: гнев, восхищение, радость, удивление («Река», «Листопад», «Ручка», «Первый снег»). При
выборе детских творений мы учитывали возрастные особенности детей и
деятельность, определяемую программой детского сада. Бесконечное восхищение дошкольника, душевное удовлетворение от того, что добро побеждает зло
(«Конец зла»), создает для ребенка возможность стать соучастником происходящих событий («Жалоба котенка»). У него возникают чувства сострадания,
жалости, любви и ненависти («Открытое письмо каждому», «Ручка»).
Изучая требования программы детского сада, мы также посчитали
необходимым рассмотреть произведения, которые дадут возможность выразить
эмоции детей и мир их чувственных переживаний, обеспечить их нравственное
воспитание.
В результате исследования выяснилось, что детские произведения Туманяна
различаются по своим функциям: познавательной, воспитательной, нравственной. Эффективное использование высоких художественных произведений
Туманяна создает у детей уверенность в том, что они востребованы. В этом
случае творения Туманяна будут выполнять важную образовательную миссию.
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HOVHANNES TOUMANYAN'S CHILDREN’S WORKS
AS A MEANS OF MORAL UPBRINGING

Virabyan Karmile
Summary

Key words: behavior, habits, children's world, moral attitudes, purity of nature,
pre-school age, diligence
The children's literature and pedagogy today unite one common problem, how to
properly shape our contemporary personality. The current preschool comes to life as a
full-fledged member of society. Nowadays the question of what and how to teach him
has become a problem of state importance.
The problem of pedagogy and children’s literature is to influence the shaping of
the pre-schoolmate who will be the bearer of goodness, truthfulness and many other
high moral qualities.
Taking into account the requirements of the kindergarten program, it is
necessary to create conditions for the moral education of children, in which the
children's emotions will work, the world of sensual experiences, something that can
be missed, such as counting or writing. Here comes Toumanyan’s works for children
with the features of rebuilding the world around the child.
Studying the actions of heroes of Toumanyan’s works for children, such an
attitude is expressed first of all through an emotional state, anger, admiration, joy,
surprise (“River”, “Leaflet”, “Pen”, “First Snow”) and so on. Infinite pre-school
admiration, mental satisfaction, when in any work the kind wins the evil (“The End
of Evil”). The child becomes involved in the events that occur in the workplace
(“Kitty's complaint”). It includes emotion, pity, love and hate feelings (“An open letter
to everyone”, “Pen”).
As a result of the research, it became clear that Toumanyan’s works for children
are distinguished from different perspectives from the point of view of educational,
cognitive, moral, vocabulary enrichment and development of children’s value system.

– 597 –

ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Աբազյան Սուսաննա – Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան
Ամիրջանյան Հասմիկ – պատմական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ
պատմության ինստիտուտ
Անդրեասյան Անուշ – Վանաձորի Ավ. Իսահակյանի անվ. թիվ 2 հիմն դպրոց,
ԿԱԻ Լոռու մասնաճյուղ
Առաքելյան Դիանա – «Դեղագործական քիմիա» մասնագիտության բակալավրիատի 4-րդ կուրս, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարան
Արզումանյան Արմինե – Արցախի պետական համալսարան
Բաբոյան Արփինե – բանասիրական գիտությունների թեկնածու,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Բաղդասարյան Արևիկ – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարան
Բաղդասարյան Ժորա – ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Բաղդասարյան Լիլիթ – մանկավարժական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Բաղրամյան Գոհար – ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի
հայցորդ
Բեքարյան Անահիտ – բանասիրական գիտությունների թեկնածու,
ՀՀ ԳԱԱ արվեստի ինստիտուտ
Բեքարյան Լիլիթ – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Երևանի պետական համալսարան
Գասոյան Սիլվա – «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության
մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի, Վանաձորի Հ. Թումանյանի
անվան պետական համալսարան
Գասպարյան Քրիստինե – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարան
Գրիգորյան Զարինե – «Սոցիալական մանկավարժություն» մասնագիտության
բակալավրիատի 3-րդ կուրս, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարան
Գևորգյան Արմինե – կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Գևորգյան Պարգև – մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
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Դանիելյան Լյուդմիլա – մանկավարժական գիտությունների թեկնածու,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Դանիելյան Տարոն – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Եղյան Գոհար – աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Թադևոսյան Գագիկ – աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Թադևոսյան Թադևոս – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Թովմասյան Մարտուն – ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Իլչենկո Օքսանա – ՌԴ Վոլգոգրադի պետական համալսարան
Իշխանյան Անժելա – Լոռու մարզի Լեջանի միջնակարգ դպրոցի ուսուցչուհի
Լևիցկայա Լիլիա – Ուկրաինա, Խարկովի Վ.Կարազինի անվան ազգային
համալսարան
Խաչատրյան Գուրգեն – բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Խաչատրյան Հասմիկ – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարան
Ծատուրյան Արմեն – մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, «Էվրիկա»
ավագ դպրոցի տնօրեն
Կյուրեղյան Արմենուհի – ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Կոստանդյան Նունե – հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Կուրագինա Նադեժդա – ՌԴ Վոլգոգրադի պետական համալսարան
Համբարձումյան Վազգեն – բանասիրական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Հայրապետյան Արմեն – պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական
հետազոտությունների կենտրոն
Հայրապետյան Գագիկ – մանկավարժական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ
Հարոյան Լիզա – մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Հարությունյան Արփինե – Երևանի թիվ 57 դպրոցի դասվար, Խ.Աբովյանի անվան
ՀՊՄՀ-ի մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի հայցորդ
Հարությունյան Հասմիկ – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
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Հարությունյան Վիկտորյա – տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Հովհաննիսյան Սիլվա – փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Ղազարյան Գայանե – ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ
Ղազարյան Լիլիթ – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի
հայցորդ
Ղազարյան Հասմիկ – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Արցախի պետական համալսարան
Ղազարյան Հրաչիկ – քիմիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Ղազարոսյան Անահիտ – հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Ղուլինյան Լիլիթ – «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտության
մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանողուհի, Վանաձորի Հ. Թումանյանի
անվան պետական համալսարան
Ղուլյան Յուրիկ – պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Մակարյան Ալվարդ – մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Մարգարյան Կարինե – Լոռու մարզի Ղուրսալիի միջնակարգ դպրոցի ուսուցչուհի
Մարգարյան Սառա – Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի թիվ 12 հիմնական
դպրոց
Մինասյան Շողեր – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Արցախի
պետական համալսարան
Միրզոյան Վանանե – հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Մխիթարյան Հասմիկ – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարան
Մկրտչյան Գոհար – Մ.Նալբանդյանի անվան Շիրակի պետական համալսարան
Մովսիսյան Ֆելիքս – պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Մուրադյան Սիլվա – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Նիկողոսյան Գագիկ – ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու,
Մ.Նալբանդյանի անվան Շիրակի պետական համալսարան
Շագոյան Անահիտ – ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ
Շահվերդյան Թերեզա – բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Շուրկե Բետինա – Գերմանիա, Դարմշտադի համալսարան
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Չատինյան Զոյա – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Չևելա Օլգա – բանասիրական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ,
ՌԴ Կազանի պետական բժշկական համալսարան
Պողոսյան Ալբերտ – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Ջաղինյան Նինա – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Սանթոյան Արեն – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Սարգսյան Ալլա – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, Վանաձորի
Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Սաֆարյան Հերմինե – Լոռու մարզի Ջրաշենի միջնակարգ դպրոցի ուսուցչուհի
Սերոբյան Երվանդ – ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, Մ.Նալբանդյանի անվան Շիրակի պետական համալսարան
Սիրադեղյան Կարինե – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական
համալսարան
Սուքիասյան Համո – պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ՀՀ ԳԱԱ
պատմության ինստիտուտ
Ստեփանյան Արինե – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան, Եվրոպական համալսարանի հայցորդ
Վառավա Սվետլանա – Ուկրաինա, Խարկովի Վ. Կարազինի անվան ազգային
համալսարան
Վարդանյան Զարուհի – կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Վիրաբյան Քարմիլե – մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Տիոյան Սուսաննա – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվ. լեզվի ինստիտուտ
Տրոֆիմով Վիկտորյա – Մոլդովա, տնտեսագիտական հետազոտությունների
ազգային ինստիտուտ
Փիլոյան Վալերի – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Քանարյան Գայանե – ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Քոչարյան Վիլեն – ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Օհանյան Հեղինե – տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Օպինկա Ինա – Մոլդովա, տնտեսագիտական հետազոտությունների ազգային
ինստիտուտ
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