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«Дух Божий дышит, где хоче» и потому и раньше, и сейчас избираются иконы 

для проявления действия Божьего в мире. Слово «чудо» всегда было ключевым, 
когда речь шла о иконе или иконописи. Засвидетельствовано множество фактов 
чудотворений от икон. На святой Руси было явлено около 500 чудотворных икон 
Пречистой Девы. В народном сознании культуры Богоматери отводилось первое 
место в ряду «спасительных» и «целительных» чудес. Среди множества подобных 
икон (на сегодня насчитывается более 1000 чудотворных икон) особо чтимы 
Владимирская, Казанская, Иверская, Богоматери и др. Известны случаи телесного и 
духовного исцеления, обретения, обновления и мироточения икон.  

Одной из распространенных форм чудес является их мироточение: появление 
маслянистой влаги (мирра) на поверхности икон. Оно представляет собой свет-
лое, маслянистого вида вещество, испускающее благоухание. В отдельных случаях 
сообщается о появлении жидкости темного или красного цвета – т. н. кровоточение 
иконы: «... барин излил кипящую смоляную струю на лик Ангела... Помню только, 
что пресветлый лик этот божественный был красен и запечатлен, а из-под печати 
олифа, которая под огневою смолой самую малость сверху растаяла, струила вниз 
двумя потеками, как кровь в слезе растворенная» [5, 22]. 

Примерно такая же история произошла с иконой «Иверская Богородица». Эта по-
читаемая икона, является списком с древнего образа, который хранится в Греции на 
горе Афон, в Иверском монастыре. История Афонской иконы ведет свое начало с IX 
века. Византийский император Феофил послал своих воинов истреблять святые ико-
ны. В одном из домов, где хранилась икона, воин ударил мечом в ланиту Богороди-
цы. К его ужасу из раны потекла кровь. Пораженный чудом воин с раскаяниями пал 
на колени. Верующие прибегают к помощи этой иконы во время болезни и напасти.  

«Владимирская икона» Божьей Матери – главная чудотворная икона России, 
величайшая национальная святыня. Она была написана евангелистом Лукой еще 
при жизни Богородицы. Исполнена икона в начале XII века и благодаря своей чу-
додейственной силе оказывала особое покровительство над Русью в 14, 15,16 веках 
при набегах татарских полчищ.  

«Казанская Богородица» является заступницей в тяжелые времена. У иконы прос-
ят о семейном счастье и благополучии. Во времена правления династия Романовых, 
икона была одной из важнейших святынь и считалась покровительницей династии.  

«Святитель Николай Чудотворец» – это самый почитаемый в мире святой. Он 
прославился как заступник несправедливо обиженных и покровитель всех, кто на-
ходится в пути, – рыбаков, летчиков, мореплавателей, путешественников. Особо 
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почитают чудотворца на русском Севере.  
В Иерусалиме есть монастырь Малой Панагии, Сретенский или Сайда-

ная. Первая икона у входа, практически матрешка – Иисус, Дева Мария, ее мать 
Анна и ее бабушка, т. е. прабабушка Иисуса – возвышаются одна над другой. 
Иконы в этой церкви хорошего русского письма. Легко на иконе читается надпись: 
«В Москве написана сия икона в 1841 году, в монастыре Иоанна, мастером Андреем 
Рогожиным». Есть двух и трехстворчатые иконы.  

«Монастырь Малой Панагии, Сретенский или Сайданая, так называется 
от иконы Матери Божией; эта икона по преданию будто бы пришла в Святой Град 
дамасской женской обители Сайданая и, отнесенная туда обратно, снова чудесным 
образом явилась в этой обители, где и остается доселе. Впоследствии икона была 
украдена из церкви, но также чудесно исчезла от похитителя и явилась паки в 
церкви на своем обычном месте; похититель же впал в расслабление и, покаявшись, 
получил молитвами Богоматери исцеление и в знак признательности украсил 
чудодейственную икону серебряною ризою. Теперь она стоит в особой нише за 
проволочною решеткой в пределе Всех Святых; Икона небольшая, имеет форму 
складной: на средней доске изображена Матерь Божия, держащая на коленях пред-
вечного Младенца. На правой дверце вверху: пророк Исаия и Ангел, внизу Василий 
Великий и Антоний Великий; на левой вверху: царь и пророк Давид и Благовеще-
ние Пресвятой Богородицы; внизу: святые Иоанн Златоуст и Иоанникий Великий. 
Главный престол во имя Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы» [1]. 

Практически в жизни любого православного святого можно найти описание 
чудес, совершенных ими. Наиболее известны своим чудотворным даром Святитель 
Николай, преподобные Сергий Радонежский, Серафим Саровский: «... И вдруг за-
мечаю я во тьме... очень небольшой старичок в колпачке,... в поясу топор заткну, а 
на спине... вязанка дров, вышел на полянку; подышал, подышал воздухом, точно со 
всех сторон поветрие собирал,... и вдруг, будто почуяв человека, идет к моему това-
рищу. Старичок маленький, горбатенький, а бородка по сторонам клочочками, как 
мыльная пена белая...» [5, 34] 

Именно так изображен на иконе Серафим Саровский – прообраз старца Пам-
вы. Сам преподобный с неохотой соглашался позировать, говоря: «Кто я, убо-
гий, чтобы писать с меня вид мой?» Ему посвящено много изображений. После пра-
ведной кончины слава о святой жизни о. Серафима стала все более распространяться. 
Этому способствовали новые чудеса. То он являлся во сне и исцелял болеющих, то 
чудодействовала вода из его источника, творили чудеса частицы мантии его.  

«Ни одного слова я более отцу Памве не сказал, да и что я мог бы ему сказать: 
согруби ему он – благословит, прибей его – он в землю поклонится, неодолим сей чело-
век стаким смирением! ...Он и демонов – то всех своим смирением из ада разгонит или 
к Богу обратит! ... Этого смирения и сатане не выдержать. ...Как же он молится, каким 
образом и по каким книгам? И вспоминаю, что я не видал у него ни одного образа, 
окроме крест из палочек, лычком связанного, да не видал и толстых книг» [5, 39]. 

«Сей-то рода нашего», – сказала о нем сама Божья Матерь. Он же услышал от 
нее «Любимиче мой». Сергий Радонежский как невесту любил неописуемую 
нищету своей обители, но влиял и при жизни, и по смерти на весь народ. Точно 
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таков и Серафим Саровский. Подобно апостолам, эти люди могут сказать о себе, 
что они ничего не имеют, но всех духовно обогащают. Они неизвестны, но их 
узнают: «...чуть он ввел нас в маленькую какую-то хибарочку и зажег воску желтого 
свечу, я сей час догадался, что мы действительно в лесном ските ... пополз было со 
свечечкою в какой-то малый чулан, тесный, как дощатый гробик ... Спасе 
премилосердный! ...Да уж это не Памва ли безгневный!?» [5, 39] 

Протопоп Серафим Саровский по своим жизненным принципам и нравствен-
ным понятиям был как «ангел тих, ангел кроток, во что повелит ему Господь, он в 
то и одеется; что ему укажет, то он сотворит. Вот Ангел! Он в душе человечьей 
живет...» [5, 42] 

Народное почитание саровского старца расходились по России, как оскол-
ки камня, на котором он молился еще задолго до появления канонических 
икон. Жизнь его была отмечена знамениями милости Божией: в детстве по неосто-
рожности упал с колокольни храма, но остался невредим, будучи отроком тяжело 
заболел, однако Богородица в видении обещала его матери, что он будет исцелен и, 
когда его приложили к Курской иконе Божьей Матери Знамения, он быстро попра-
вился, разбойники избили до полусмерти, но ему на помощь опять пришла Богоро-
дица, а после прп. Серафим заступился за душегубов, просил о их помиловании. 
«Всякого спасенного человека не ефиоп ведет, а ангел руководствует,... а ангельс-
кий путь не всякому зрим» [5, 4]. 

Для русских изографов XX века протопоп Серафим стал также важен, как прп. 
Сергий Радонежский для московских иконописцев X-XVI веков. В результате поя-
вились его иконы, написанные в разных манерах, – московской и новгородской, 
позднегреческой и византийской. Архимандрит Зенон писал образ преподобного 
Серафима в технике энкаустики. Несмотря на различие манер изображения, са-
ровского подвижника узнаешь сразу. Одна из самых известных, очевидно, прижиз-
ненных икон преподобного отца – икона «Серафима Саровского поясная". В иконах 
прп. Серафима клеймы располагаются и читаются слева направо по горизонтали и 
отражают весь путь святого: рождение, крещение, постриг, подвиги, искушения, 
блаженную кончину, чудеса.  

Существует такое понятие в христианстве, как «намоленная» икона. Как 
всякое изображение, выполненное при помощи линии и цвета, икона должна 
иметь определенную степень мастерства. В иконе важно все: и внутреннее содер-
жание и внешняя форма. И тогда икона привлекает молящихся, около нее задержи-
ваются, перед такой иконой особенно легко возносить молитвы. Молитва получает 
отклик, икона становится источником благодати. И люди, чувствительные к 
подобному воздействию, такую икону называют «намоленной». 

«Любили мы все эту свою святыню страстною любовью и сообща перед нею свя-
той елей теплили ... Владычицу завсегда Михайлица, а Ангелово изображение Лука на 
своей груди сохранял ... шли мы за ними артелью, а тут в поле травы, цветы по 
лугам, инде стада пасутся и свирец на свирели играет. И все шло нам прекрасно и ди-
вная нам была удача и за все это благославляли мы предстоящего нам Ангела» [5, 7]. 

«Намоленная» могла быть древняя икона. Их отождествляют с «чудотворны-
ми». В истории Церкви засвидетельствованы случаи сошествия с икон святых или с 
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целью наказания, или с целью предупреждения, спасения. «У нас, дитя, сею ночью 
ангел-хранитель сошел... Дивеса, дитя, были непостижимые, а дивозрителей 
никого. ... Слышит под дверями у них барашек заблеял ... самый молодой барашек, 
с которого еще родимое руно не тронуто. Прозвенел чистым серебряным голосоч-
ком... и по молебной горнице ходит, копытками перебирает и все будто кого ищет 
... слава богу, что это еще агнец вскочил ... ко святыне забрался, а Лука в то время 
перстом показывает ... где ангел был, пустое место, а сам Ангел у Луки вскрай ног 
на полу лежит...» [5, 15] 

Иконы были различны не только по месту или эпохе их происхождения, но 
и по тому смыслу, который раскрывается в образе. «... Нам ни мстерские, ни пали-
ховские мастера и не годятся, ... у них пошиб не тот: у мстерских рисуночек головас-
тенек и письмо мутно, а у палиховских тон бирюзист, все голубинкой отдает. ... Нас-
лышан есть в Москве мастер Силачев, ... но он больше к новгородским и к царским 
московским письмам потрафляет, а наша икона строгановского рисунка, самых свет-
лых и рясных вап, так нам потрафить может мастер Севастьян с понизовья» [5, 26]. 

Различны содержанием своего мира даже иконы одной школы, так же как и 
сами иконописцы. «Это дело художество божественное, ... и любители из простых 
мужичков, что не только все школы, в чем одна от другой отличаются в письмах, 
устюжские или новгородские, московские и вологодские, сибирские либо 
строгановские, а даже в одной и той же школе известных старых мастеров русских 
рукомесло одно от другого без ошибки отличают» [5, 26]. 

Среди известных иконописных школ были – новгородская, московская, кост-
ромская, строгановская. Так, икона староверов Ангел-Хранитель не торговых мас-
теров, а настоящего Строганова дела – «огневого клейма не боятся, … олифа креп-
ка, как сама старая русская вера» [5, 27]. 

Строгановская иконописная икона (вторая половина 16 – первая половина 17 в.) 
наиболее яркое явление в поздней древнерусской иконописи. Возникновение 
школы связано с жизнью и деятельностью купцов Строгановых. Характерными осо-
бенностями Строгановской иконописи стали сложность и миниатюрность компо-
зиций; сочная, светлая, плотная, построенная на полутонах цветовая гамма, с при-
менением золота и серебра, изнеженность поз и жестов, сложное построение пей-
зажных фонов, небольшие размеры икон. Строгановская школа завершает «Золотой 
век» русской иконописи.  

Иконописец выделялся из разряда обычных верующих и почитался, как 
сказано в «Деяниях» Стоглавого Собора, «паче других человек». К жизни иконопис-
ца, к его «чистоте душевной и телесной» предъявлялись особые требования: истин-
ная вера, пост и молитва, с помощью которых он мог получить свое мастерство как 
благодать. Иконописцы объявлялись особым церковным чином – младшими кли-
риками. В то время эталоном каноничности были объявлены иконы Андрея 
Рублева, создателя московской школы иконописи. В Московской Руси Рублев 
пользовался большой популярностью. В Стоглаве 1551 г. указывалось: «Писать 
иконы с древних образов, как греческие живописцы и как писал Андрей Рублев и 
прочие пресловутые живописцы» [2, 16]. 

Не менее известен был мастер Парамшин, «коего рукомесла иконы нашли 
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благочестивые цари и князья в благословение детям дарствовали и в духовных 
своих наказывали им не иконы блюсти паче зеницы ока. Парамшин был 
«серебряных и золотых дел мастер». О нем известно, что в 1356 г. делал икону и 
крест «золотом кованы». «Крест работы Парамшина упоминается и в завещании 
Ивана III (1505 г.). Но «нигде их памяти не осталось ... на чубук ли повертели или 
немцам на табак променяли» [5, 26]. 

Есть в повести упоминание еще о одной иконе: «В Риме у Папы в Ватикане 
створы стоят, что наши русские изографы Андрей, Сергей да Никита, в XIII веке 
писали. Многоличная миниатюра сия, мол, столь удивительна, что даже говорят, 
величайшие иностранные художники, глядя на нее, в восторг приходили от 
чудного дела» [5, 26]. 

Эти створы (складная трехцветная или двухчастная икона) – по общепринятому 
мнению датируется 13 веком. Позднее было доказано, что они написаны не раньше вто-
рой половины 17 века. Створы русского письма находятся в Ватикане (упоминаются у 
Лескова в статье «О русской иконописи», 1873 г.), называются Капонийскими (по 
имени археолога А. Капони). Итальянец купил створы у одного из родственников 
Герасима Фоки, духовника Петра I, которому эти створы были подарены царем.  

Очень важной деталью в иконном изображении являются глаза. Не случайно 
сургучную печать поставили «сильные мира сего», чиновники, на глаза Ангела-
Хранителя. В древнем изобразительном искусстве глаза символизируют точку зре-
ния некоего абстрактного зрителя внутри изображаемой действительности (в опре-
деленных случаях отождествляют с Божественным Наблюдателем).  

У русских иконописцев XIX в. был обычай писать на иконе «великий глаз» и 
подписывать: Бог. Упоминание об этом обычае можно встретить в старообрядчес-
ких сочинениях по иконописи. Любопытно мнение, что глаз может символизиро-
вать видение (взгляд) смотрящего на запечатленный мир. В этом плане вызывает 
странное ощущение рассказ Павла Алепского о патриархе Никоне. «Никон прика-
зал собрать иконы ... выколол им глаза, и в таком виде их носили по улицам. Затем 
патриарх соборно разрубил эти иконы о железные плиты пола и приказал их сжечь, 
лишь по настоянию царя их не сожгли, а зарыли в землю» [6, 31]. 

Не менее важное значение в плане видение через икону другого мира 
символика цвета. Она излагалась в трактате св. Дионисия Ареопагита «О небесной 
иерархии» применительно к драгоценным камням. Белые камни подобны свету, 
красные – огню, желтые – золоту, зеленые – нежному цветущему возрасту.  

Белый и красный цвета занимали исключительное положение среди других, 
поскольку белый означал также чистоту Христа и Божественной славы, а красный 
цвет был знаком царского сана, цветом багряницы и крови Христа и мучеников. 
Значение этих цветов излагалось в различных толкованиях на литургию. Подбор 
цветов был важен также для узнавания предмета, например: по темно-вишневому 
плащу – Богоматерь, по светло-малиновому – апостола Павла, по охристому – апос-
тола Петра, по ярко-красному плащу – мучеников Георгия или Дмитрия, по огнен-
но-красному фону – Илью Пророка, который живым поднялся в небо.  

Приготовление краски имело богословское значение: темперные краски, при-
готовленные на яичном желтке (символично тем, что яйцо – символ жизни 



– 13 – 

и воскресения). Краску накладывали послойно от темного к светлому с высветле-
нием каждого выше положенного слоя. Заканчивалось самыми светлыми, почти бе-
лыми штрихами. После пропитки всех слоев живописи олифой, один слой начинал 
просвечивать сквозь другой и создавался эффект свечения формы изнутри. Образы 
в иконе буквально создавались Светом, переходя в область произведений филосо-
фии, «богословия в рамках». 

Чистота и яркость красок в иконописи понималась как выражение освобожде-
ния от мрака, от беспросветности, как высокая цель, к которой стремилась каждая 
благочестивая душа. Искажая канон, иконописец рисковал стать лжесвидетелем. 
«Не охота бы говорить, а нельзя промолчать, не тот мы дух на Москве встретили, ... 
старина тут стоит уже не на добролюбии и благочестии. Изографы отыскались, но 
... все это люди не того духа, о каком отеческие предания повествуют». 

Человеку, отвергающему добродетели святых, но ставящему им иконы,  
воздвигающему много храмов, при этом не думая о «украшении собственного храма 
богоугодными добродетелями», Бог сказал через пророка Исаию: «Аще принесете 
Ми семидал, всуе: кадило мерзость Ми есть. Егда пострете руки ваша ко Мне, 
отвращу очи Мои от вас; и аще умножите моление, не услышу вас...» (Деяние 6, 5). 

В начале 1870 годов горячо обсуждалась тема «адописной иконы». Адописные 
иконы считаются легендарными по причине отсутствия сохранившихся примеров. 
Изображение дьявола и чертей присутствуют на канонических православных 
иконах при изображении сцен ада. Написание подобных икон на Руси было разно-
видностью черной магии.  

Впервые о подобной иконе сообщает житие Василия Блаженного XVI века. 
Святой на глазах изумленной толпы кинул камень в образ Богородицы, который 
почитался чудотворным, а затем показал всем, что под краской было скрыто 
изображение черта. В 1873 г. Лесков публикует статью «Об адописных иконах» и 
включает упоминание об этих иконах в повести «Запечатленный Ангел». 

«Имел я большой разговор с двумя изографами и получил от них ужасное 
огорчение. Сказать страшно, что они со мной сделали! Один мне икону променял 
за сорок рублей и ушел, а другой говорит: 

– Ты гляди, человече, этой иконе не поклоняйся.  
– Почему? 
– Потому, что она адописная, – колопнул ногтем, а с уголка слой письма 

отскочил, и под ним на грунту чертик с хвостом нарисован! Он в другом месте 
сковырнул письмо, а там под низом опять чертик» [5, 32]. 

Словосочетание «адописные иконы» известно в основном в старообрядческой 
среде. В качестве причин появления адописных икон называют деятельность старо-
веров, направленную на очернение икон «фряжского» письма с целью отлучить от 
них народ, а с другой стороны, обычное мошенничество иконоторговцев-офеней 
(бродячие торговцы иконами). «Господи! – заплакал я, – да что же это такое? А то, – 
говорит, – что ты не ему, а мне закажи. И увидал я тут, что они одна шайка и 
норовят со мною нехорошо поступить, не по чести и, покинув им икону, ушел от 
них с полными слез глазами» [5, 32].  

Фряжское письмо – приемы отличающиеся внешней достоверностью в пере-
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даче материального мира. Иконы фряжского письма появляются в России 
со второй половины XVII века под влиянием западноевропейского искусства. В 
XVII веке изменения в русском иконописании становятся необратимыми: старые 
канонические формы не удовлетворяют иконописцев, которые перестают понимать 
необходимость строгого следования канону. И хотя соборы закрепляют использо-
вание иконописных подлинников и в качестве образцов утверждают иконы Андрея 
Рублева, уже мало кто из иконописцев понимает, что такое канон и иконописный 
стиль [4, 385-391]. Для мастеров XVII в. эстетическим эталоном становится запад-
ное искусство, в котором иным было и богословие, что противоречило принципам 
староверов, бережно хранивших традиции иконописания своих отцов: «... с пред-
ковскими преданиями связь рассыпана, дабы все казалось обновленнее, как будто и 
весь род русский только вчера наседка под крапивой вывела» [5, 27]. 

В 2012 г. в музее имени Андрея Рублева на выставке, посвященной юби-
лею 1812 года, экспонировалась икона «Доброчадие» 1809 года из частного собра-
ния иной иконографии (встречи трех матерей). На иконе представлены сидящие за 
столом три Матери с Младенцами на руках. В центре – Богоматерь с Младенцем 
Христом, слева от Нее – праведная Елизавета с Младенцем Иоанном предтечей на 
руках, справа – святая Саломия с Младенцем Иоанном Богословом. Сверху на Бого-
матерь спускается Святой дух в виде белого голубя в золотом сиянии. Икона не 
имеет авторского названия. Сюжет называется «Доброчадием». Предполагается, что 
сюжет иконы представляет не реальное событие встречи трех матерей, а пославле-
ние материнства, дающую земную жизнь Богу и пророкам и апостолам. Соотнесе-
ние идеи Доброчадия с иконографией «Четыре рождества» обязано таланту Н.С. 
Лескова, описавшему этот сюжет в рассказе «Запечатленный Ангел» [3, 5-6]. 

Четырехчастная икона состоит из четырех рождественских композиций: 
Рождество Иоанна Предтечи, Рождество Богородицы, Рождество Христово и Рож-
дество святителя Николая. Икона создается в повести талантливым народным 
умельцем-изографом Севастьяном (прототип Николая Рачейского). На глазах «ди-
возрителей» «таланствует» мастер. «Диво, диво все это он изобразил, и в примечаль-
шем каждом личике все богозрительство выразил и надписал образ «Доброчадие», 
призывая всех быть и добрыми чадами Небесного отца».  

Икона и иконопись – это особая тема. Ясно почувствовать в своей жизни 
ведущую руку Божью – это самое главное чудо, которым может столкнуться 
человек, именно об этом свидетельствует повесть Лескова «Запечатленный Ангел». 

Весь свод «дивес», «чуде» в повести подводится Божьей рукой к еще одному 
чуду, может быть, даже к самому главному – единению «со всею Русью». Артель, 
состоящая из староверов, строит мост, который соединит раскольников с нововера-
ми, ибо все – «уды единого тела Христа», а отношение к святыне – показатель 
духовного уровня человека.  
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Գրիգորյան Գրիգորյան Գրիգորյան Գրիգորյան Կարինե Կարինե Կարինե Կարինե     

ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. . . . հասկացույթ, սրբապատկեր, հրեշտակ, Ավետարան, 

հրեշտակային ճանապարհ, պատրիարք, արքետիպ: 
Հեղինակը`ուսումնասիրելով հնադավանների ժողովրդական միջավայրը, 

ներթափանցում է նրանց աշխարհընկալման գաղտնիքների մեջ: Ն. Լեսկովի 
պատմվածքի խորհուրդը` սրբապատկերի հրաշագործ ուժի փառաբանումն է, 
որի շնորհիվ կայանում է ժողովրդի և հավատքի միսանության հրաշքը:  
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POWER POWER POWER POWER IN CHRISTIAN RELIGIOIN CHRISTIAN RELIGIOIN CHRISTIAN RELIGIOIN CHRISTIAN RELIGIONNNN    
Grigoryan Grigoryan Grigoryan Grigoryan Karine Karine Karine Karine     

SummarySummarySummarySummary    
KeyKeyKeyKey----words: words: words: words: сoncept, icon, angel, gospel, angelic way, the patriarch, the archetype. 
The author of the article studying folk Old Believer medium environment 

penetrates into the secrets of their world. An Icon - a symbol of the story of N. Leskov - 
glorifies the miraculous power, thanks to which the unity of the people and faith takes 
place.  
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ՀՈՎՀԱՆՆԵՍՀՈՎՀԱՆՆԵՍՀՈՎՀԱՆՆԵՍՀՈՎՀԱՆՆԵՍ    ԿԱՄԵՆԱՑՈՒԿԱՄԵՆԱՑՈՒԿԱՄԵՆԱՑՈՒԿԱՄԵՆԱՑՈՒ        
««««ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ    ՊԱՏԵՐԱԶՄՊԱՏԵՐԱԶՄՊԱՏԵՐԱԶՄՊԱՏԵՐԱԶՄԻՆԻՆԻՆԻՆ    ԽՈԹԻՆՈՒԽՈԹԻՆՈՒԽՈԹԻՆՈՒԽՈԹԻՆՈՒ»»»»    ԵՐԿԻԵՐԿԻԵՐԿԻԵՐԿԻ    

ԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆԼԵԶՎԱՈՃԱԿԱՆ    ՈՐՈՇՈՐՈՇՈՐՈՇՈՐՈՇ    ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ        
 

Խաչատրյան Խաչատրյան Խաչատրյան Խաչատրյան Գուրգեն Գուրգեն Գուրգեն Գուրգեն     
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... ձայնեղ պայթականների և կիսաշփականներ խուլ պայ-
թականների և կիսաշփականներ, շնչեղ-խուլ պայթականներ, խլություն, շնչեղ-
խլություն, ձայնեղություն, հնչյունափոխություն, ձայնավորներ, բաղաձայններ, բա-
ռապաշար, փոխառություն, օտարաբանություն, նորակազմություն, եզակի թիվ, 
հոգնակի թիվ, անեզական, անհոգնական: 

 
17-րդ դարի լեհահայ պատմիչ Հովհաննես Կամենացին և նրա «Պատմութիւն 

պատերազմին Խոթինու» երկը գիտական շրջաններին գերազանցապես ծանոթ են 
անցյալ դարի երկրորդ կեսից՝ շնորհիվ Հ.Անասյանի կազմած քննական բնագրի1 և 
վերջինիս ռուսերեն թարգմանության2: Առայսօր Հովհաննես Կամենացու հիշյալ 
երկի լեզվական վերաբերող որևէ ուսումնասիրություն չի կատարվել: Հոդվածում 
քննության են ենթարկվում հիշյալ երկում տեղ գտած լեզվաոճական փաստերը, 
որոնք իրականում Լեհաստանի տարածքում3 բնակություն հաստատած հայկական 

                                                                 
1 Պատմիչ Հովհաննես Կամենացու մասին քիչ բան է հայտնի. ծնվել է լեհահայոց գաղութի 
Կամենեց Պոդոլսկ բերդաքաղաքում՝ հոգևորականի ընտանիքում. նրա հայրը՝ Հակոբը, այդ 
քաղաքի հոգևոր հայրերից է եղել: Մայրը՝ Համան, ծնել է երկու զավակ, նրանցից անդրանի-
կը սույն պատմության հեղինակ Հովհաննեսն էր, ով իր պատմության հիշատակարանում 
նշում է նաև Պողոս անունով կրտսեր եղբոր ու նրա զավակաների՝ Աստվածատուրի և 
Ուստիանի մասին: «Պատմութիւն պատերազմին Խոթինու» երկում հեղինակը հանդես է 
գալիս Յովհաննէս անունով: Կամենացի մականունը հավելել է քննական բնագրի հեղինակ 
Հ. Անասյանը` նշելով, որ պատմական աղբյուրներում լեհահայ գաղութի Կամենեց քաղաքի 
հայ բնակիչներն անվանվում են կամենցացի, կամենցի կամ կամենացի, որոնցից պատմիչ 
Հովհաննեսի համար ինքը նախընտրել է վերջինը (Յովհաննէս Կամենացի, Պատմութիւն 
պատերազմին Խոթինու՝ աշխատասիրությամբ Հ.Ս.Անասյանի, Երևան, 1964թ., էջ 6: Այսու-
հետ` Յովհաննէս Կամենացի): Նկատենք, որ ավելի վաղ հրապարակումներում Հ. Անասյա-
նը գործածել է նաև Կամենիցացի տարբերակը (տե՜ս, օրինակ, «Պատմա-բանասիրական 
հանդես», 1958, թիվ 2, էջ 286): 
2 История Хотинской войны Иоаннеса Каменецкого, «Պատմա-բանասիրական հանդես», 
1958, N 2, էջ 258-286: 
3 Հովհաննես Կամենացու երկում նկարագրված դեպքերի ժամանակահատվածում (1621-
1622թթ.) Լեաստանի կազմում ընդգրկված էին Լիտվական մեծ իշխանությունը, ինչպես նաև 
կազակական որոշ միավորումներ: Սակայն Լեհաստանը ժամանակ առ ժամանակ տարած-
քային բազմապիսի փոփոխությունների է ենթարկվել. նրա սահմանները երբեմն ընդար-
ձակվել են այլ երկրների և վարչական միավորումների տարածքների հաշվին, իսկ երբեմն 
էլ՝ նեղացել: Եղել է ժամանակաշրջան (1795-ին հաջորդող երկու տասնամյակները), երբ Լե-
հաստանն իբրև պետություն դադարել է գոյություն ունենալուց: Այդ է պատճառը, որ լեհա-
հայոց գաղութ հասկացությունը մենք գործածում ենք պայմանականորեն: 
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գաղութի4 մի հատվածի` 17-րդ դարասկզբի խոսակցկան լեզվի դրսևորումներն են: 
Ինչպես նշում է Կամենացին, պատմագրական այդ երկն ինքը գրել է հոր 

հորդորով5: Ոչ մեծածավալ այս պատմության մեջ նա նկարագրում է լեհ-թուրքա-
կան հարաբերություններից մի դրվագ` 1621 թվականին 45 օր տևած պատերազ-
մը, և ետպատերազմյան (1622թ.) որոշ իրադարձություններ, որոնց բոլորին պատ-
միչն անդրադարձել է 5-6 տարի անց՝ 1627թ.6: 

«Պատմութիւն պատերազմին Խոթինու» երկը Կամենացու ժամանակակից-
ների ընձեռած փաստական նյութի շարադրանքն է և գերազանցապես ունի թարգ-
մանական-փոխադրական բնույթ. ըստ հեղինակի վկայության` ինքն այդ պատ-
մությունը թարգմանել-վերաշարադրել է ուրիշ լեզվից մեր ազգի լեզվով7: Բանն 
այն է՝ Հովհաննես Կամենացու պատմության համար հիմնական սկզբնաղբյուր է 
ծառայել նրա հայրենակից և համաքաղաքացի Օքսենտ Կամենացու հայատառ 
օրագրությունը` հայ-ղփչաղական8 լեզվով, որը տեղ է գտել Կամենեց Պոդոլսկ 

                                                                 
4 Լեհահայոց գաղութը ձևավորվել է որպես հետևանք Հայաստանում (հետագայում նաև 
որոշ գաղթավայրերում) անբարենպաստ աշխարհաքաղաքական պայմանների: Ըստ 
ա.այտընյանի՝ հայտնի է Հայաստանից Լեհաստան զանգվածային արտագաղթի երկու հիմ-
նական ժամանակահատված. առաջինը տեղի է ունեցել Անի մայրաքաղաքի գրավման և 
Բագրատունյաց թագավորության անկման ժամանակաշրջանում` մոտավորապես 1060-
ականներին, երկրորդ արտագաղթը` դրանից շուրջ չորս դար հետո (Արսեն Այտընյան, 
Քննական քերականություն աշխարհաբար կամ արդի հայերեն լեզվի, Երևան, 1987թ., էջ 
162): Դրանից բացի՝ դեպի Ուկրաինա և Լեհաստան հայկական հոծ խմբեր են գաղթում նաև 
Զաքարյան, ապա նաև Կիլիկյան հայկակական թագավորությունների անկումից հետո (հա-
մապատասխանաբար, 13-րդ և 15-րդ դարեր)։ 

Հենց առաջին արտագաղթի ժամանակ էլ հայ ժողովրդի մի ստվար հատված բնակու-
թյուն է հաստատել Լվովում, որն այդ ժամանակահատվածում դարձավ հայ գաղթակա-
նության «գլխավոր բնակատեղին» (Ղևոնդ Ալիշան, Կամենից, Վենետիկ, 1896թ, էջ 4), և 
որտեղ 1182թ. կառուցվեց առաջին հայկական եկեղեցին (այն փայտաշեն էր), իսկ ավելի ուշ՝ 
1363-ին՝ քարաշեն եկեղեցին: 

Լվովում և Լեհաստանի տասնյակ քաղաքներում (նախ` Կամենիցում, Լուցկում և այ-
լուր, հետագայում՝ Բերեժանում, Կուտիում, Կրակովում, Լյուբլինում, Վարշավայում, Զա-
մոստիեում, Պոզնանում և այլուր) բնակություն հաստատած հայությունը ձևավորել է մեր 
ժողովրդի միջնադարյան ամենածաղկուն գաղթօջախներից մեկը, որը տվել է մի շարք ան-
վանի դեմքեր (Հակոբ և Մինաս Թոխաթեցիներ, Սիմեոն Լեհացի, Պավել և Շիմոն Բոգուշո-
վիչներ և այլք)՝ աչքի ընկնելով գեղանկարչության, կաշեգործության, ոսկերչության, 
առևտրի և այլ բնագավառներում (Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 4, Երևան, 
1978, էջ 530-531): 
5 Յովհաննէս Կամենացի, էջ 32-33: 
6 Անդ, էջ 80: 
7 Անդ, էջ 33: 
8 Ղփչաղների` թուրք-թաթարական այդ ցեղի մասին առաջին վկայություններն սկսվում են 
11-րդ դարի կեսերից, երբ նրանք միջինասիական տափաստաններից անցել են Վոլգան և 
տարածվել Հյուսիսային Կովկասում, Մերձսևծովյան տափաստաններում: 11-րդ դարում 
ղփչաղները մի շարք արշավանքներ կազմակերպեցին նաև դեպի Ռուսիա, Հունգարիա, 
Բյուզանդիա, հետագայում միացան իրենց իշխանությունը դաժանորեն հաստատած թա-
թար մոնղոլներին՝ կազմելով Ոսկե հորդայի մի մասը, որի լծի տակ հայտնվեց նաև Հայաս-
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քաղաքի9 ձեռագիր տարեգրության մեջ և «Տարեգիրք Կամենիցայ» ենթախորագ-
րով մեզ հասել Ալիշանի կողմից հրատարակված «Կամենից» արժեքավոր աշխա-
տության մեջ: Կամենեցի Պոդոլսկի տարեգրությունն սկսվում է 1430 թվականից և 
շարունակվում մինչև 1652 թվականը` Ալիշանի հիշյալ երկում զբաղեցնելով 97 էջ: 
Արժե նշել, որ գրքում Ալիշանը զետեղել է առհասարակ լեհահայերին ու 
ռումինահայերին վերաբերող այլ արժեքավոր վավերագրեր նույնպես: 

Ստորև ներկայացնում ենք Հովհաննես Կամենացու երկի լեզվաոճական 
որոշ առանձնահատկություններ: 

Լեհահայերից և հարակից շրջանների հայ գաղութներից մեզ է հասել գրա-
                                                                                                                                                    

տանը: Ղփչաղները գիր չունեին, և նրանցից կախվածության մեջ ընկած ու նրանց լեզուն յու-
րացրած հայերը գրում էին հայատառ հայերեն-ղփչաղերեն խառը լեզվով (Հայկական սովե-
տական հանրագիտարան, հ. 7, Երևան, 1981, էջ 54-55): 

Հայ-ղփչաղերեն լեզուն հայտնի է  հայ առաքելական եկեղեցու հավատքը դավանող 
ղփչաղալեզու հայերի գրային հուշարձաններով, որոնք մեծ գաղութներով բնակվում էին 
Կամենեց Պոդոլսկում, Լվովում, Լուցկում, Սուչավայում, Զամոստիեում, Յասիում և ներկա-
յիս Ուկրաինայի, Լեհաստանի, Ռումինիայի, Մոլդովայի տարածքներում գտնվող այլ քա-
ղաքներում, որտեղ այդ հայերը տեղափոխվել էին Ղրիմից (հիմնականում Կաֆայից) և, հնա-
րավոր է, որ Հայաստանից մոնղոլական արշավանքից հետո: Վիմագրական հուշարձան-
ները վկայում են նաև նրա մասին, որ 12-13-րդ դարերում Հայաստանի տարածքում ապրում 
էին հայ առաքելական եկեղեցու դավանանքը ընդունած ղփչաղներ: 12-13-րդ դարերում կա-
ռուցված Հառիճավանքի համալիրի տաճարներից մեկը կրում է «Ղփչաղավանք» անվա-
նումը (http://hy.wikipedia.org/wiki/): Թաթար-մոնղոլական արշավանքերի ժամանակ ասպա-
տակվում է նաև հայոց հինավուրց ոստանը: Ղփչաղների ցեղին պատկանող մի զորախումբ 
նվաճում է Հառիճը, թալանում վանքի մեծամեծ հարստությունները և իր վայրամիտ ցեղի 
անունով կոչում գյուղը՝ Ղփչաղ: Այս պախարակելի անունը 1400 թվականից մինչև 1946 
թվականը շարունակում է պահպանվել և Հայաստանի գերագույն խորհրդի որոշմամբ վե-
րանվանվում է Հառիճ: (http://www. caa.am/arm/lg.php?section=COMMUNITIES&id=699): Ղա-
զախները ղփչաղներին համարում են իրենց նախնիները, իսկ ղփչաղերենը` ղազախերենի 
նախատիպը (http://www. ysu.am/main/hy/nOLhqjLf068EFcX ssnRMAZU9iS): 
9 Կամենեց Պոդոլսկը (նախկինում՝ Կամենից) լեհահայոց գաղութի հայաշատ քաղաքներից 
մեկն էր: Կամենեց Պոդոլսկում հայերը հաստատվել են 11-րդ դարից սկսած, երբ կործանվել 
է Բագրատունիների հայկական թագավորությունը։ Հետագայում հայերն այնտեղ են գաղթել 
նաև Ղրիմից, Մոլդավիայից, Փոքր Ասիայի հայաբնակ վայրերից [Առաքել Դավրիժեցի, նշվ. 
աշխ., էջ 542]: 16-րդ դարի երկրորդ կեսին Կամենեց Պոդոլսկում մինչև 1200 հայ ընտանիք 
էր ապրում (Առաքել Դավրիժեցի, Պատմություն, թարգմանությունը, առաջաբանը և ծանո-
թագրությունները՝ Վարագ Առաքելյանի, Ե., 1988, էջ 542): Կազմելով Կամենեց Պոդոլսկի 
բնակչության զգալի մասը՝ հայերը կարևոր դեր են խաղացել նրա մշակութային, տնտեսա-
կան և ռազմական կյանքում։ Նրանք բնակվում են գլխավորապես քաղաքի հարա-
վարևմտյան հատվածում։ Մինչ այժմ պահպանվում է հայկական թաղամասը, որը հայտնի է 
«Армянский» անունով (http://hy.wikipedia. org/wiki): Կամենեց Պոդոլսկի հայ համայնքի վի-
ճակը լավագույնս ներկայացնելու համար բավական է նշել նրանում հիշատակվող թվով 
հինգ (որոշ տվյալներով՝ ութ) հայկական եկեղեցիների առկայության փաստը, այլև այն, որ 
տեղի հայ համայնքն ուներ հայկական դպրոց, որը գործել է մինչև 1672թ. թուրքերի կողմից 
քաղաքի գրավումը («Հայկական սովետական հանրագիտարան», հ. 4, Երևան, 1978, էջ 520), 
և առանձին դատարան (գործել է մինչև 1787թ.)՝ հայ դատավորով Վերջինիս մասին պատ-
մության 73-րդ էջում անուղղակիորեն հիշատակում է նաև Կամենացին): 
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վոր խոսքի երեք տարբերակ` գրված՝ ա) գրաբարով, որում տեղ են են գտել նաև 
աննշան քանակությամբ փոխառություններ և ուշմիջինհայերենյան ու վաղաշ-
խարհաբարյան տարրեր, ինչպիսին է, օրինակ, «Պատմութիւն պատերազմին Խո-
թինու» երկը, բ) միջին հայերենով և վաղ աշխարհաբարով, որտեղ աչքի է զարնում 
թուրք-թաթարերեն, լեհերեն և այլ լեզուներից կատարված փոխառությունների 
առատությունը10 (դրանցից է, օրինակ, Մինաս Թոխաթեցու «Ողբ ի վերայ Օլախաց 
երկրի հայերուն» չափածո պատմությունը, որը տեղ է գտել Ղ.Ալիշանի վերոհիշ-
յալ երկում11) գ) հայատառ հայերեն-ղփչաղերենով (հայ-կոմաներեն), որտեղ քիչ 
թիվ չեն կազմում վաղաշխարհաբարյան, լեհերեն և այլ լեզուներով փոխառու-
թյունները (այդպիսին է, օրինակ, Օքսենտ Կամենացու օրագրության լեզուն12): 
Ղևոնդ Ալիշանն ահա այդ վերջին լեզուն է համարում «թաթար կամ թանձր թուրք 
լեզու», երբ գրում է. «Բայց սա (Գրիգորը – Գ.Խ.) յետ մահուան հօրն (մեզ ոչ հաճե-
լի) թաթար կամ թանձր թուրք լեզուաւ շարունակէ զտարեգիրսն մինչև ի 1616….: 
Այսպէս ըրած են այդ Լեհահայքդ իրենց դատաստանական գրուածոց ևս, որոց 30 
մեծ հատորէն աւելի հիմայ պահուին Քիևի դիւանաց մէջ. առաջին քիչ տարիներու 
գործերն` հայերէն, վերջին մեծ մասն` թաթարերէն»13: 

Թեև Հովհաննես Կամենացու երկի լեզուն տվյալ ժամանակաշրջանին (XVI 
դարավերջ – XVII դարի առաջին քառորդ) հատուկ գրաբարն է, որն աչքի է ընկ-
նում մատչելիությամբ, և Կամենացին փորձում է գրել նորմավորված գրաբարով, 
այսուհանդերձ, կարելի է առանձնացնել հնչյունական, բառային, քերականական 
և ոճական մի շարք իրողություններ, որոնք հեղինակի իրական, տվյալ դեպքում` 
լեհահայոց՝ վաղաշխարհաբարյան ժամանակաշրջանի լեզվամտածողության հա-
վաստի վկայություններն են14: 

                                                                 
10 Ա.Այտընյանն իրավացիորեն գտնում է, որ լեհահայոց բառապաշարում առկա «անհամար 
տաճիկ ու թաթար բառերը» մեծ մասամբ Անիից երկրորդ գաղթողների (XV դար) լեզվից են 
մնացել (Արսեն Այտընյան, նշվ. աշխ., էջ 162): 
11 Ասվածի մասին պատկերացում տալու համար բերենք մի հատված Մինաս Թոխաթեցու 
հիշյալ գործից. 
  …. Չար հրաման եհան կրկին, 
  ԶՀայոց ազգըն ժողովեցին, 
  Ըզվոյթ, պրկար, զերիցանին, 
  Զկանայք, զաղջկունքն ի միասին:  
  Պեղծ անիծած չար Օլախնին 
 Զնոքա ճորով մերկացուցին, 
 Հոռմի հաւատ դաւանցուցին, 
  Եւ ակամայ մըկրտեցին …. 
 (Ղևոնդ Ալիշան, նշվ. աշխ., էջ 23): 
12 Անդ, էջ 68-110: 
13 Անդ, էջ 3:  
14 Ասել, թե լեհահյոց լեզուն միատարր է՝ ճիշտ չի լինի, քանի որ հիշյալ տարածաշրջան 
գաղթած հայությունն ինքն էլ աչքի չէր ընկնում լեզվական միատարրությամբ: Բավական է 
նկատի առնել, որ գաղթերն այդ տարածաշրջան և այնտեղ կատարված ներքին տեղափո-
խությունները տեղի են ունեցել տարբեր ժամանակահատվածներում և ամենատարբեր վայ-
րերից (Մեծ Հայք, Փոքր Հայք, Ղրիմ և այլն): Ասվածի մասին վկայում են ոչ միայն պատմա-
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Ա. Հնչյունական համակարգ15: Ըստ ավանդական մոտեցման՝ Առդեալի 
բարբառին հատուկ է եռաստիճան խլազուրկ բաղաձայնական համակարգ16: 
Ակադ. Գ. Ջահուկյանի՝ բարբառների բազմահատկանիշ դասակարգմամբ բար-
բառների արևմտյան խմբակցության մեջ առանձնացվում է Առդեալի (Տրանսիլ-
վանիայի) կամ ծայր հյուսիս-արևմտյան միջբարբառախումբը՝ Կուտի և Սուչավա 
վայրերով, որոնցից Կուտին դիտվում է նաև միջբարբառային կենտրոն17: Հովհան-
նես Կամենացու երկում տեղ գտած բազմաթիվ փոխառությունները լավագույնս 
հաստատում է վերը նշված միջբարբառախմբի բաղաձայնական համակարգի 
առանձնահատկությունները, որոնք այդ ժամանակաշրջանում տեղ է գտել նաև 
Կամենեց Պոդոլսկի հայության խոսվածքում: 

Նկատվում են հնչյունափոխության հետևյալ դեպքերը: 
1. Բառասկզբում` 
1.1. Ձայնեղ պայթականների և կիսաշփականների խլություն (մասնավորա-

պես` բ>պ, գ>կ, դ>տ, ջ>ճ)` Պորոտաւքա [Borodavka]18) - 47, 56, Պատիստայ (Batista) 
– 56, 57, 61, Պուտին (Budɨɲ) – 57, Պոսնայ (Boɕɲa) – 59, Պոսնացի (Boɕɲa) – 62, 
պայրախ (bayrak) – 51, պալթաճի (baltaǰi) – 62, պարութ (barut) – 49, կաւուր (gavur) 
– 57, Տանցքա (Danzig) – 75, Տիլաւէր (Dilaver) – 77: 

1.2. Խուլ պայթականների և կիսաշփականների ձայնեղություն (մասնավո-
րապես` պ>բ, կ>գ, տ>դ)19` Բանովցա (Paːnovtsa) – 66, Բերեժան (Berezaɲ) – 53, Բո-
լոցքի (Połocki) – 52, 53, բան (pan) – 61, 73, բրգալապ (pârcâlab)20 – 68, Գազանովսքի 
(Kazanowski) – 45, Գարուլ (Karol) – 44, 73, Գորեցքի (Korecki) – 68, Գրիժագ 
(Krzyżak) – 43, գռալ (król) – 39: 

1.3. Խուլ պայթականների շնչեղ-խլություն (մասնավորապես` կ>ք, տ>թ)` 
Քարաքաշ (Karakaš) – 57, թապոր (tabor) – 45: 

2. Բառամիջում` 
2.1. Ձայնեղ պայթականների և կիսաշփականների խլություն (մասնավորա-

պես` բ>պ, գ>կ, դ>տ, ջ>ճ)` Լուպլին (Lublin) – 49, Զիկմունդ (Zygmunt) – 39, 70, 

                                                                                                                                                    
կան, այլև լեզվական փաստերը (վերջիններս արտահայտություն են գտել նաև Հովհաննես 
Կամենացու երկում և այդ երկի հիմնական սկզբնաղբյուրում՝ «Տարեգիրք Կամենիցայում»), 
որոնց մասնակիորեն կանդրադառնանք առաջիկա շարադրանքում:  
15 Անփոփոխ պահելով Հովհաննես Կամենացու գործածած ուղղագրական համակարգը՝ 
Հ.Անասյանը գտնում է, որ այն այժմյան արևմտահայերենի համակարգն է, , ինչպես դա 
երևում է «…. մի շարք օտար բառերի և հատուկ անունների ուղղագրությունից …. բրգալապ 
(pârcâlab), Ռատուլ (Radul), Գորեցքի (Korecki) և այլն» (Յովհաննէս Կամենացի, էջ 28):  
16 Հ.Աճառյան, Հայոց լեզվի պատմություն, հ. II, Ե., 1951, էջ 355:  
17 Գ.Բ.Ջահուկյան, Հայ բարբառագիտության ներածություն, Երևան, 1972, էջ 33, 128, 134:  
18 Լեհերենից և նրա միջոցով այլ լեզուներից կատարված փոխառությունները բերվում են լե-
հերենով, թուրք-թաթարական լեզուներից կատարված փոխառությունները բերվում են լա-
տիներեն տառադարձությամբ՝ պահպանելու համար բնագրի՝ հայերենով բերված թուրք-
թաթարական փոխառյալ բառերի հնչյունական համարժեքությունը: 
19 Պայթական խուլ կ-ն հնչյունափոխվում է շփական ձայնեղ ղ-ի` Ղարահիսար (Karahisar) – 60: 
20 Կամենեցի տարեգրության մեջ (Ղևոնդ Ալիշան, նշվ. աշխ., էջ 28 և 32) երկու անգամ 
գտնում ենք նաև պռկալապ տարբերակը, երկուսն էլ՝ 16-րդ դարի վկայություններ: 



– 21 – 

Պորոտաւքա (Borodawka) - 47, 56, Պուտին (Budyń) – 57, Խոտքևիչ (Chodkiewicz) – 
44, 73, Վլատիսլաւ (Władysław) – 45, Ռատուլ (Raduł) – 56, Շուետաց (Szwed) – 43, 
Հորոտիշչէ (Horodyszcze) – 63, օպոզ (obóz) – 45, թապոր (tabor) – 45, անտուստ 
(անդուստ) – 63, ձկտիլ (ձգտիլ) – 79, Ետի-խուլէ (Yedi-kule) – 79, Մաճար (Maǰar) – 
35, 44, պալթաճի (baltaǰi) – 62, խանտակ (hendek) – 58, 63: 

2.2. Խուլ պայթականների ձայնեղություն (մասնավորապես` կ>գ, տ>դ)` 
գաշդալան (kasztelan)21 – 68, բրգալապ (pârcâlab) – 68: 

2.3. Ձայնեղ պայթականների շնչեղ-խլություն (մասնավորապես` գ>ք, դ>թ)` 
Տանցքայ (Danzig) – 75, չոքաւ, չոքան (չոգաւ, չոգան) – 50, 70, 71:  

2.4. Խուլ պայթականների շնչեղ-խլություն (մասնավորապես` պ>փ, կ>ք, 
տ>թ)` Զափորոհ (Zaporoże) – 47, 73, Պորոտաւքա (Borodawka) - 47, 56, Ժելենսքի 
(Jeleński) – 57, 61, Գազանովսքի (Kazanowski) – 45, Գորեցքի (Korecki) – 68, 
Խոտքևիչ (Chodkiewicz) – 44, 73, Նիքոլսքի (Nikolski) – 66, Շենյաւսքի (Szeniawski) – 
52, Լուքաշ (Łukasz) – 73, Լիթևսքի (Litewski) – 44, Խոթին (Chocim) – 53, 63, 66, 
Օթէց (Ojciec) – 66, հեթման (hetman) – 44, 51, ափշեալ (ապշեալ) – 46, Քարաքաշ22 
(Karakaš) – 57, պալթաճի (baltaǰi) – 62: 

2.5. Շնչեղ-խուլ պայթականների ձայնեղություն (մասնավորապես` ք>գ)` 
ներգևեալ (ներքևեալ) – 46: 

3. բառավերջում` 
3.1. Ձայնեղ պայթականների խլություն (մասնավորապես` բ>պ, դ>տ)` 

Ֆլանտ (Fland) – 44, բրգալապ (pârcâlab) – 68, Մահմէտ (Mahmed)23 – 34, 35, Ահմէտ 
(Ahmed) – 35: 

3.2. Խուլ պայթականների և շփականների ձայնեղություն (մասնավորապես` 
կ>գ, ս>զ)` Գրիժագ (Krzyżak) – 43, Ռուզ (Ruś)24 – 66: 

3.3. Խուլ պայթականների շնչեղ-խլություն (մասնավորապես` տ>թ)` 
պարութ (barut) – 49: 

4. Որոշ օտար բառերի տարբեր դիրքերում արձանագրվել են խուլ և ձայնորդ 
հնչյունների` այլ որակի, համապատասխանաբար, խուլերի և ձայնորդների 
հնչյունափոխության դեպքեր (մասնավորապես` կ>խ, խ>հ, լ>ր)` Խազախ (Kozak) 
– 47, 60, պայրախ (bayrak) – 51, Ետի-խուլէ (Yedi-kule) – 79, մըսուրմանայ 
(musulman) – 39, Հոթուն (Chocim) – 68, Ուլահք (Olah)25 – 76, 4526: 

                                                                 
21 Կամենեցի տարեգրության մեջ (Ղևոնդ Ալիշան, նշվ. աշխ., էջ 66) գտնում ենք նաև 
քաշդալան տարբերակը, որը 1608թ վկայություն է: 
22 Հ. Անասյանը Հովհաննես Կամենացու պատմության միևնույն հատկանվան (Karakaš)` 
նույն էջում հանդիպող Քարաքաշ և Խարախաշ տարբերակներից երկրորդի մասին գրում է. 
«Վերջինս Օքսենտի ժամանակագրության հետևողությամբ է, ըստ կոմանական արտասա-
նության …. » (Յովհաննէս Կամենացի, էջ 28):  
23 Այսպես նաև` մահմետացի – 37 և մահմետական – 48: 
24 Կամենեցի տարեգրության մեջ (Ղևոնդ Ալիշան, նշվ. աշխ.), Ըռուզ-ից բացի (էջ 32-33), 
գտնում ենք նաև Ըրուզ (էջ 18) և Ըռուս (էջ 32) տարբերակները, որոնք 16-րդ դարի վկայու-
թյուններ են: 
25 Լեհերեն հիշատակվում է նաև Wołosi ձևով: 
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Հնչյունափոխական վերոբերյալ փաստերից դժվար չէ եզրակացնել27, որ 
բարբառը, որի կրողն էր Հովհաննես Կամենացին, բառասկզբի դիրքում ուներ ոչ 
թե եռաստիճան, այլ քառաստիճան բաղաձայնական համակարգ, որտեղ եռա-
շարք կազմող պայթական և պայթաշփական հին ձայնեղները վերածվում են հա-
մապատասխան խուլերի, իսկ խուլերը՝ որոշ դեպքերում համապատասխան ձայ-
նեղների, որոշ դեպքերում՝ համապատասխան շնչեղ խուլերի: Նույն բանը նկա-
տելի է նաև բառամիջի դիրքում: Ավելին՝ այստեղ որոշ դեպքերում համապատաս-
խան շնչեղ խուլերի են վերածվում նաև պայթական և պայթաշփական հին ձայ-
նեղները: Ասել է` ձայնեղների և խուլերի տեղաշարժ-տեղափոխությունը, որը հա-
տուկ էր Կիլիկիայի բարբառին28, այս խոսվածքում չունի լիարժեք տարածում: 

Հնչյունական մակարդակում զուգաձևություններով աչքի են զարնում և´ բա-
ղաձայններ, և´ ձայնավորներ: Հմմտ. Պողտանաց (35), զՊողտանցիս (62), 
Պողտանցի (68) և Պուղտանաց (44), Պուղտանաց (56), Պուղտանայ (56), 
Պուղտանայ (57), Պուղտանացւոց (65), Պուղտանաց (67), Պուղտանաց (68), Օլախք 
(45) և Ուլահք (76), Քարաքաշ (57, 59) և Խարախաշ (56, 57, 59), խոնթիքար – 61// 
խոնդքար - 66, յերկուշաբթոջ (50) և յերեքշաբաթոջ (62, 67), ի չորեքշաբաթոջ (47), 
չորեքշաբաթի (67, 77) և երեքշաբթի (45, 47), չորեքշաբթի (54, 69), հինգշաբթի (69): 

Զուգաձևությամբ առանձնանում են նաև ու և վ հնչյունների գրային տարբե-
րակները. Կամենացին երբեմն տուրք է տալիս գրաբարյան ձևերին` թուեցաւ (44), 
Շուետաց (43), պատուիրազանց (44), նուաստութիւնս (46), անթիւ (48), թուի (69) և 
այլն, սակայն երբեմն ընկրկում է իր օրերում տիրապետող դարձած լեզվական 
իրողությունների առջև` թըւի (37), տըւան (37), անթիվ (76), այսուամենայնիվ (35), 
զըւարթարան (81), ազնըւական (82), չավուշ (66, 67, 68) և այլն: 

Բ. Բառապաշար: Հովհաննես Կամենացին վաղ աշխարհաբարյան ստեղծա-
գործողների այն խմբի ներկայացուցիչն է, ովքեր իրենց պատմությունը գրել են 
գրաբարով` լավ տիրապետելով վերջինիս: Բնականաբար, Կամենացու բառա-
պաշարի հիմնական մասը ներկայացնում է գրաբարյան շերտը, որտեղ պատմիչը 
շրջանառության մեջ է դնում նույնիսկ հազվադեպ գործածված բառեր, սակայն 
երկի մեջ, պայմանավորված արծարծվող թեմայով, տեղ են գտել մի շարք փոխա-
ռություններ: Եվ քանի որ պատմությունը վերաբերում է լեհ-թուրքական հարաբե-
րություններին, մասնավորապես՝ ոչ երկարատև մի պատերազմի, ուստի հանդի-

                                                                                                                                                    
26 Բերված հնչյունափոխական դեպքերի ամբողջական պատկերն ավելի են աղավաղում 15-
16-րդ դարերի վկայությունները` Կամենեցի խոսվածքով, որոնք գտնում ենք Ղևոնդ Ալիշանի 
հիշյալ աշխատության մեջ: Նշենք ընդամենը մի քանի օրինակ` սդարոսդայ - 37, Դադար - 
15//Թադար - 37//Դաթար - 34, վախջանեցաւ - 15//վաղճանեցաւ - 16//վաղջանեցաւ - 16, քնազ - 
16//գնազ - 16, Հռոմայ Փաբայէն - 35, թօբ - 27, Խոդին - 21, դախթ («թախտ») - 17 և այլն: 
27 Բացառությունները հաշվի չենք առնում: 
28 Հովհաննես Մուրադյանն իրավացիորեն ենթադրում է. «Ամենայն հավանականությամբ 
այս համակարգը (նկատի ունի պայթական և պայթաշփական բաղաձայնների և ձայնեղների 
տեղաշարժ-տեղափոխությամբ աչքի ընկնող բաղաձայնական համակարգը – Գ.Խ.) հատուկ 
էր ոչ միայն կիլիկյան պետականության շրջանակներում գործածվող հայերենին, այլև 
Արևմտյան Հայաստանի այլ բարբառների» (Ակնարկներ միջին գրական հայերենի պատմու-
թյան, հ, Ա, Երևան, 1972, էջ 119):  
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պող օտարաբանությունները ոչ թե մեկ լեզվից են, այլ հիմնականում՝ երկու 
(տվյալ դեպքում` լեհերենից և թուրքերենից29), և գերազանցապես վերաբերում են 
նշված երկրների ռազմական ու վարչական ոլորտների անուններին: 

Այսպես` թուրքերենից անմիջական կամ միջնորդավորված փոխառություն-
ներից են` ամիրայ – 53, պարութ – 49, ենիչարի – 55, 62,63, ենիչար-աղասի – 62, 
խոնթիքար – 61//խոնդքար - 66, թոփ – 49, թֆանկ – 49, խանտակ – 63, խոնթիքար – 
61// խոնդքար – 66, կաւուր – 57, կլայ – 46, միւֆտի - 41, ամիրայ – 59, մրզայ – 
48,49, պալթաճի - 62, սոլաք - 62, սպահի – 66, չավուշ – 66, վեզիր – 56, փաշայ – 
47,51, Ղարահիսար փաշասի – 60,  

Որոշ դեպքերում էլ Կամենացին կաʹմ բերում է ևʹ փոխառյալ բառը, ևʹ վեր-
ջինիս թարգմանությունը՝ նորակազմությամբ` …. զնախիշխանն, որ ենիչար-
աղասի կոչի – 51, …. զձողն («դրոշ») առին, որ թարգմանի տաճիկ լեզուաւ 
պայրախ – 51, կաʹմ նախընտրում է թարգմանված տարբերակը` մեծ վեզիր – 62, 
77, թոփապետ (topǰi-baši) – 64, աւագ կուսակալ – 77: 

Լեհերենից կատարված փոխառություններից են` բան – 61, 65, գաշդալան – 
52, 53, 65, գըռալ – 39, թապոր - 45, հեթման – 44, ստարոստա – 61, տավար – 74, 
օպոզ – 4530 և այլն: 

Հովհաննես Կամենացու բառապաշարի մաս են կազմում չորս տասնյակից 
անցնող նորակազմությունները, որոնք այլ բառարաններում վկայված չեն (իսկ 
եթե վկայված են, ապա այլ իմաստով) և պայմանականորեն կարելի է համարել 
հեղինակային նորակազմություններ: Ահավասիկ`  

                                                                 
29 Դրանցից բացի՝ մոլդավերենից, օրինակ, գործածում է բրգալապ («բերդակալ// բերդա-
պետ//բերդի և հարակա շրջանի կառավարիչ») փոխառությունը (68), ռուսերենից` օթէց 
(«հայր») փոխառությունը (66) և այլն: Այսպես նաև՝ հարևան և ոչ հարևան ազգեր անվանող 
հատկանուններ` Մաճառք (68), Պողտանք (35, 62, 68)//Պուղտանք (44, 56, 57, 65), Ալամանք 
(68), Օլախք (45)//Ուլահք (76) և այլն:  
30 Ի դեպ, Կամենեցի տարեգրության մեջ (Ղևոնդ Ալիշան, նշվ. աշխ.) Օքսենտ Կամենացին 
գործածել է ոչ միայն լեհերեն փոխառություններ [վոյվոտա (wojewoda «վոյեվոդ») /15/, 
քնազ//գնազ (кniaź «իշխան») /16/, գժեօնց (ksiądz «քահանա») /30/, սդարօսդայ (starosta «քա-
ղաքագլուխ») /85/, բեխօթա (piechota «հետևազոր») /96/ և այլն]: 

Ինչպես հայտնի է, «բառապաշարի հարստացման ներքին և արտաքին ճանապարհնե-
րից բացի` գոյություն ունի նաև երրորդ` խառը ճանապարհը (ընդգծումը մերն է – Գ.Խաչա-
տրյան), երբ փոխատու լեզվի հիմնական ձևույթների և փոխառու լեզվի ներքին միջոցների 
համադրումով կամ հարադրումով ձևավորվում են բառային նոր միավորներ» [Մ.Գ.Խաչա-
տրյան, Արաբական փոխառությունները հայրեններում և կաֆաներում (թեկնածուական 
ատենախոսություն), Ե., 2012, էջ 6]: Կամենեցի տարեգրության մեջ նկատելիորեն հաճախա-
դեպ են վերոնշյալ տիպի լեհերեն-հայերեն և լեհերեն-ղփչաղերեն բազմաթիվ բառային միա-
վորներ: Դրանցից առավել հետաքրքրություն են ներկայացնում բայական վերլուծական 
բարդությունները, որոնց կազմում որպես հարադիր գործածված լեհերեն բառերի հետ հան-
դես են գալիս հայերեն կամ ղփչաղերեն բայական բաղադրիչներ [հոլտովադ (hołdować) 
արաւ – «հպատակեցրեց» /16/, տօբուսդիդ (dopuścić) էդմատի – «թույլատրեց» /85/, օտըյտիդ 
(odejść) էդիլար – «հետ նահանջեց» /85/, շդուրմօվադ (szturmować) էդէյէտի – «հարձակվեց» 
/95/, վըզըվադ (wzywać) էդէյէտի – «կանչեց» /97/, րօզքազադ (rozkazać) էդդի – «հրամայեց» 
/92/ և այլն]:  
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1. ահեղակոխ ա. – ահեղադոփ, սարսափելի դոփյունով (58), 
2. ամէներանեալ ա. – 1. երանավետ, երջանկաշատ, ամեն ինչով երանելի, 2. 
ամենաերանելի (69), 
3. անանխայաբար մ. – անխղճորեն, անխնայորեն, անգթաբար (34), 
4. անանցաբար մ. – հար, անվերջորեն, միշտ (40), 
5. անպատշաճաւոր ա. – անպատշաճ, անշնորհք, անկարգ (40)31, 
6. արօտացուցանեմ ն.բ. – արածեցնել, հովվել (36), 
7. բազմողոք ա. – չափազանց ողոքական, պաղատագին, աղերսագին (79), 
8. բեհեզագործ ա. – բեհեզյա, բեհեզից գործված (66)32, 
9. բոլորապատ մ. – շուրջանակի, շրջան կազմած, բոլորակի (58), 
10. գազանամորթ ա. – գազանի մորթուց կարված, մորթե (65), 
11. գայթակղիչ ա. – գայթակղեցնող, գայթակղեցուցիչ, գրավիչ (39), 
12. գոչեցուցումն գ. – գոչեցում, գոչեցնելը (68), 
13. գովասանաբար մ. – գովաբանաբար, ներբողաբար, դրվատանքով, մեծա-
րանքով (81), 
14. դառնաշատ ա. – դառնալից, դառնալի, դառնագույն, դժնդակ (61),  
15. դռնապետ գ. – բարապան, բարապետ (41), 
16. եղծիչ ա. - եղծող, ապականող, ապականիչ (39), 
17. ենիչարութիւն գ. – ենիչերիական ծառայություն, զինվորություն (61), 
18. երկբանական ա. – երկբա, երկբայական, կասկածելի (67), 
19. երկնագունակ ա. – երկնագույն (54), 
20. զարմանացուցանեմ ն.բ. – զարմացնել (37), 
21. թֆանկաւոր ա. – հրացանավոր, հրացանակիր (58), 
22. ինքնաբորբոք ա. – ինքնավառ, ինքնիրեն բռնկվող (53), 
23. կապուտազգեստ ա. – կապույտ համազգեստով, կապույտ համազգեստ 
հագած (54), 
24. կէսօրեայ ա. – կեսօրյա, կես օրվա (47), 
25. կործանակիրթ ա. – 1. կործանուսույց, կործանավարժ, 2. կործանամետ, 
կործանատար (34), 
26. հակառակումն գ. – հակառակություն, ներհակություն, խռովություն, 
կռիվ, աղմուկ (41), 
27. հարևանցուցանեմ ն.բ.– մակերեսորեն անցկացնել, հպանցիկորեն անց-
կացնել, թեթևակիորեն անցկացնել (37), 
28. հետամղեմ ն.բ. – ետ մղել, ետ շպրտել (53), 
29. հետևակակոյտ ա. – հետևակաշատ, հետևակախիտ (45), 
30. ձողակիր գ. – դրոշակակիր (60), 
31. ճոխացուցանողական ա. – փառաբանական, մեծարանքի, պանծացնող (73), 
32. նախիշխան գ. – մեծ իշխան, ավագ իշխան (51), 

                                                                 
31 Միջին հայերենի բառարանում վկայված միակ օրինակի հեղինակը Գրիգոր Տղան է 
(Ռ.Ս.Ղազարյան, Հ.Մ.Ավետիսյան, Միջին հայերենի բառարան (այսուհետ` ՄՀԲ), էջ 63): 
32 ՄՀԲ-ում վկայված միակ օրինակի հեղինակը Մխիթար Գոշն է, որը գործածել է «բեհեզ 
գործող արհեստավոր» իմաստով (էջ 116): 
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33. ողորմաբար մ. – անողքաբար, անխղճորեն, անգթորեն (79), 
34. ուսումնաւոր ա. – ուսյալ, կրթյալ (80)33, 
35. վայելչատեսիլ ա. – վայելչազարդ, վայելչատես, գեղեցիկ (65), 
36. վեհազնեայ ա. – ազնվազարմ. ազնվատոհմ, բարձրատոհմիկ, ազնվա-
ցեղ (40), 
37. վեհիմաստութիւն գ. – վսեմիմաստություն, մեծիմաստություն, բարձր-
իմաստություն (70), 
38. տիրելութիւն գ. – տիրապետություն, (75), 
39. տոհմակալ գ. – տոհմապետ, տոհմի առաջնորդ (43), 
40. փութաշաւիղ ա. – փութընթաց, փութագնաց, արագընթաց (45): 
41. փութացուցանողական ա. – փութացնող, շտապեցնող, արագացնող (32): 
Պատմության մեջ արտահայտություն են գտել նաև անորոշ դրբայների` ուշ 

միջին հայերենին և վաղ աշխարհաբարին բնորոշ ի լծորդ ձայնավորով կազմու-
թյուններ, ինչպես` զերծանիլ (39), լինիլ (35), խօսիլ (43), կարծիլ (79), կատարիլ 
(38), համարձակիլ (41), ձկտիլ (82), փախչիլ (64) և այլն, այն դեպքում, երբ տասն-
յակ անգամ հանդիպում են դասական հայերենին հատուկ կազմություններ, որոն-
ցից գրաբարում ե խոնարհման ներգործական սեռը ներկայացնող զերծանիլ, կա-
տարիլ բայերի միջոցով արտահայտված գործածություններն ունեն կրավորա-
կաձև չեզոք սեռի քերականական իմաստ: Օրինակ՝ Ի՞ւ կարասջիք զերծանիլ ի 
ձեռաց իմոց, եթէ ոչ նախ եկեալ հնազանդեսջիք ինձ (39): Եւ ի կատարիլ ամաց կե-
նարարին, որ առ մեզ յաւելմամբ թուոց յարաբարդեալ հազար վեց հարիւր քսան և 
միոյ …. (38): 

Բերենք հազվադեպ հետևյալ բառերը ևս` անշնահաւոր (փխ.` անշնորհաւոր – 
Գ.Խ.) – 62, գոչեցուցումն գ. – գոչեցում, գոչում (68), գոչեցուցանել-ից` գոչեցուցումն – 
ներգործական գաղափարն ընդգծելու համար: 

Գ. Քերականական համակարգ: Կամենացու երկն աչքի է ընկնում թե’ ձևա-
բանական և թե’ շարահյուսական առանձնահատկություններով: Նշենք դրանցից 
մի քանիսը միայն: 

1. Հիշյալ պատմության բնորոշ քերականական իրողություններից մեկն այն 
է, որ անհոգնական տեղանունների մեծ մասն սկսել է ենթարկվել ու հոլովման, 
մինչդեռ անձնանունները շարունակում են մնալ ա հոլովման ուղեծրում: Հմմտ. 
Անատոլու (59), Խոթինու (45, 53, 68, 75), Կամենիցու (73), Պերեժանու (53), 
Պոսնայու (59), Պուտինու (57), Վաղարշապատու (80)34 և Օսմանայ (80), Քըղըրդայ 
(80), Սենեքերիմայ (80), Թորգոմայ (80)35: Հոգնակի թվում նկատելի ակտիվություն 
ունի ա հոլովումը, որին ենթարկվում է հատկանունների մեծ մասը` Ալամանաց 
(35), Գրիժագաց (43), Իլախաց (33, 37, 39), Մաճառաց (35), Միջագետաց (39), 
Նետողաց (43), Շուետաց (43), Պողտանաց (35), Ռուսաց (35), Սարակինոսաց (43), 
Տաճկաց (31, 38) և այլն: 

                                                                 
33 ՄՀԲ-ում վկայված միակ օրինակի հեղինակը Սմբատ Գունդստաբլն է, որը գործածել է 
«սովորող, ուսում առնող» իմաստով (էջ 621): 
34 Բայց` Յովհաննու (31): 
35 Բայց` Պուղտանայ (56), Տանցգայ (75): 
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2. Եզակի թվի ներգոյական հոլովի քերականական իմաստը զուգահեռաբար 
արտահայտվում է ևʹ ի//յ նախդիր +//- եզակի թվի տրական հոլովաձև, ևʹ ի//յ 
նախդիր +//- եզակի թվի հայցական հոլովաձև կապական կապակցությամբ: 
Հմմտ. ի բանակին (74), ի դաշտին (75), ի դպրության (75), ի ճանապարհին (75, 76), 
ի նանրութեան (79), ի պահեստի (61), ի տան (73), ի սրտին (35), ի տեղի (36) և այլն 
և ի բանակն (56, 59, 68, 73, 75), յերկիրն (68), ի քաղաքն (73), ի կլայն (73), ի 
մայրաքաղաքն (73), ի Մոսկով (44), ի Ֆլանտ (44) և այլն: Ավելին` նշված 
կապակցություններին զուգահեռ նկատելի են նաև ի + մէջ-ով կապակցություննե-
րը` ի մէջ բազմութեան (53), ի մէջ անտառին (58), ի մէջ քաղաքին (77), ի մէջ բա-
նակին (64), ի մէջ դաշտին (65) և այլն: Նշված հարցում Կամենացու անհետևողա-
կանությունն այն աստիճանի է հասնում, որ վերոնշյալ բոլոր արտահայտչամի-
ջոցներով կիրառություններ կան նույնիսկ միևնույն կապվող բառի դեպքում: 
Հմմտ. Բայց միսն ի բանակին ո՛չ այնքան թանկագին (74), …. քարոզել ի մէջ բա-
նակին (62) և …. մինչ զի ոչ ոք մնաց ի բանակն (62): 

Սրանց զուգահեռ Կամենացին ներգոյականի իմաստն արտահայտել է նաև 
զուգահեռաբար ոջ և ի հոլովումների ենթարկվող ժամանականիշ և տեղանիշ գո-
յականների նախդրավոր տրականներով: Հմմտ. ի չորեքշաբաթոջ (47), յերկու-
շաբթոջ (50), ի չորեքշաբաթոջն (57), յերեքշաբաթոջ (62), յերեքշաբաթոջ (67) և ի 
չորեքշաբթի (54), ի հինգշաբթի (55), յերկուշաբթի (56), ի հինգշաբթի (60), ի 
չորեքշաբաթի (67),    յերկուշաբաթի և երեքշաբաթի (69) 

3. Թեքման զուգաձևություններ են նկատվում նաև ու և ի հոլովումներով: 
Հմմտ. նաև` Խոթինու (53, 73) և Խոթինի (63), Հոթունի (68), յաւուր ուրբաթու (68) և 
յաւուր ուրբաթի (73), գոմշուց (42) և գոմշից (47, 76) և այլն36: 

4. Ուշ միջինհայերենյան և վաղ աշխարհաբարյան ամենատիպական դրսևո-
րումներից է նաև առանց է հոլովակերտի բացառական հոլովի քերականական 
իմաստ արտահայտելը, որը դասական շրջանում միայն ա, ո և ո-ա հոլովումնե-
րին էր հատուկ: Հաշվի առնելով, որ Կամենացին փորձել է իր շարադրանքն առաջ 
տանել նորմավորված գրաբարով, նրա երկում վերոնշյալ լուծմամբ բացառիկ օրի-
նակ ենք արձանագրել, որն ըստ էության կարող է նաև ոյ>ու պատմական հնչյու-
նափոխության արդյունք լինել՝ Գնացեալ ի վերայ գիւղաքաղաքի միոյ, որ կոչի 
Բանովցա, ոչինչ հեռի ի Խոթինու …. (66)37: Հետաքրքիր է, որ այստեղ հանդիպում 

                                                                 
36 Հմմտ. նաև մինչև յերեկոյն (56), մինչև երեկոյ (60),    մինչև ցերեկոյ (61) և    մինչև ցիրիկունն (50): 
37 Առանձին-առանձին անդրադառնալով իր կողմից առանձնացված չորս «գաւառականնե-
րին»՝ Արսեն Այտընյանը «երրորդ գաւառականի» տակ նկատի ունի «արդի արևմտեան գաղ-
թականութեան հայերէնը …., սկզբնաբար Անեցի գաղթականութեան մը լեզուն, որ դարերէ ի 
վեր Լեհաստան հաստատուած է, կէս՝ ուղղակի Հայաստանէն փոխադրուելով և կէս՝ անուղ-
ղակի՝ ուրիշ արևմտեան երկիրներ թափառելէն ետքը ժամանակաւ մեծ ճիւղ մ’ալ արձակե-
լով Առտեալի երկիրը»: 

Այտընյանը երրորդ գավառականի քերականական առանձնահատկություններից մեկը 
համարում է հետևյալը. «Ամէն գաւառականէ աւելի ասոր մէջ մնացած է տրականէ բացառա-
կան կամ ու աննախդիր բացառականն» (Արսեն Այտընյան, նշվ. աշխ., էջ 184) (Արսեն 
Այտընյան, նշվ. աշխ., էջ 184): Ի Խոտինու բացառականը ՈՒ հոլովման աննախդիր բացա-
ռականի նախաձևերից է: 
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են նաև է հոլովակերտով աննախդիր բացառականներ, ինչպես՝ Զի՞նչ փոյթ է 
քոյին անկարօտ մեծութեանդ այդպիսի հակառակմունք աղմկաց և անօգուտ 
կորստենէ արանց մերոց և օտարաց (41): Այլ ես հայցեմ սըրտէ խորոց՝ Զհոգին 
Աստուած յոյսն արդարոց (38):: 

Բացառական հոլովի ձևափոխությունն ակնհայտ է նաև Կամենացու երկում 
տեղ գտած ծայրէ ի ծայր (48)    և    ուստեքէ բառերում: 

5. Անշուշտ, Կամենացուն հայտնի են դասական հայերենից ավանդված և 
հատկապես հաճախակի գործածվող բառերի թեքման օրինաչափությունները, 
սակայն նա երբեմն գործածում է ավելի ուշ շրջանի ձևեր: Oրինակ` փոքր ածա-
կանի ցփոքունս հոլովաձևի առկայությունը նրա պատմության մեջ (62),    սակայն 
հանդիպում է նաև ե ներքին թեքման ուշ շրջանի փոքերց (68) հոգնակի սեռակա-
նը38: Այսպես նաև` թոփ («թնդանոթ») բառի թոփերս (48) հոգնակի հայցականն 
այն դեպքում, երբ Կամենացին մեկ տասնյակից ավելի անգամ գործածում է թոփս 
համանիշը (48, 50, 55, 56, 61 և այլն), կամ՝ ընդ թոփերացն (63), երբ այլ դեպքում 
գործածում է թոփից (49, 58) և ի թոփից (50, 65) դասական հայերենի կանոններով 
կազմված ձևերը: 

6. Ստորև բերվող բառաձևերը և թոփ բառի՝ Կամենացու երկից քաղված 
հոլովման հարացույցը վկայում են, որ այդ շրջանում տիրապետող ի հոլովումը 
տարածվում էր նաև փոխառյալ բառերի մեծ մասի վրա` գըռալիդ (=թագավորիդ) 
– 39, պարութիւ (վառոդով) – 49, թֆանկիւ – 66, ի թֆանկից39 – 50 և այլն: 

ՈՒ. - թոփ - 42 թոփք - 64 
Հ. - զ)թոփս – 48, 50, 55, 56, 61, 63, 64, 64, 66, 66, 68//զթոփերս - 48 
Ս. - թոփից - 58 //թոփերաց - 63 
Տ. - թոփից - 49 
Բ. - ի թոփից – 50, 65 
Գ. -թոփիւ – 64 թոփիւք – 60, 61 
7. Նկատելի են հայցական հոլովի անկանոն (ուղղականաձև կամ տրակա-

նաձև) գործածության դեպքեր`…. բայց միայն զարապն փաշային (փխ.` փաշան – 
Գ.Խ.) կենդանի բերեալ պարգևս արքայորդւոյն – 60, Յայնժամ մեծաւ զգուշու-
թեամբ հանդերձեցին ամենայն զօրավարքն և զօրագլուխքն զբովանդակ հեծեալքն 
(փխ.` հեծեալսն – Գ.Խ.) և զհետևակազօրս – 67: 

8. Բացառիկ կիրառություն է բաղաձայնով սկսվող անցյալ կատարյալի եզա-
կի 3-րդ դեմք արմատական բայաձևի վանկային աճեցումը ոչ թե ե, այլ է ձևույթով՝ 
… վերացուցեալ զթֆանկն և էզարկ զոտն փաշային (58):  

Դ. Ոճական համակարգ:  
1. Սովորաբար Կամենացին շարադրանքն առաջ է տանում բարդ և բազմա-

բարդ շարահյուսական կառույցներով: Ամենահաճախադեպ բազմաբարդ կա-
ռույցները համադասական և ստորադասական հարաբերություններ արտահայ-
տող երեք և ավելի նախադասություններով բաղադրված կապակցություններ են, 
որտեղ ստորադասական նախադասությունների կապակցման միջոց է ծառայում 

                                                                 
38 Կան նաև անմեկնաբանելի լուծումներ, ինչպես` ընդհանուրբ (79): 
39 Բայց նաև` թֆանկաց – 49, 58, թֆանկօք – 53: 
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մինչ//մինչև շաղկապը, որի հետ հաճախակի գործածվում է զի թարմատար: Օրի-
նակ` Ի հինգշաբթի, յուրբաթի, և ի շաբաթի, և ի կիրակէի ոչինչ եղև ընդ միմեանս՝ 
մինչ դեսպանքն առ նոսա էին, այլ խաղաղեցաւ պատերազմ յերկոցունց կողմանց 
(69): Իսկ զօրքն Լեհաց և Խազախացն ելանէին հետևակ և ճակատէին ընդ նոսա, 
մինչև սպանին զերկու ձողակիրս նոցա և զգլուխսն և զձողսն բերեալ թագաւո-
րորդւոյն և ընկալան պարգևս ի նմանէ (60): …. և գնացեալ հեռացան ի 
քրիսոնէիցն, մինչ զի հազիւ երևէին, և իջևանեցան ի վերայ նոյն գետոյն Թուռլայի 
ի բարձրավանդակ տեղւոջ իբրև զամպս թխացեալս (69) և այլն: 

2. Հովհաննես Կամենացին քաջածանոթ է հայ պատմիչների երկերին, «Աստ-
վածաշնչին» և թարգմանական այլ գործերի, որոնք ազդեցություն են թողել նրա ոչ 
միայն բառապաշարի, այլև ոճի վրա: Պատահական չէ, որ նրա պատմության մեջ 
երբեմն-երբեմն տեղ են գտնում բառեր և արտահայտություններ, որոնք միայն այս 
կամ այն պատմիչինն են: Հմմտ. դժուարահաւաք և տաժանելի է40 և դժուարա-
հաւաք և տաժանելի իցէ (33), …. սկսցուք, ուստի արժան է սկսանել41 և սկսեալ 
անտի, ուստի սկսանելն է արժան (33) և այլն: 

Այս տեսանկյունից առանձնապես նկատելի է Նարեկացու ազդեցությունը: 
Կամենացու պատմության մեջ` 

2.1. Մի շարք բառեր Նարեկացու` «Մատեան»-ում և այլ գործերում42 առկա 
նորակազմություններից են, ինչպես` արգասաւորեալ – 80 (Նար., ԽԼ), 
բարեզեկոյց – 80 (Նար., ՂԲ), բիւրակործան – 79 (Նար., ԻԷ), մակագաւիթ – 38 
(Նար., Յիշ.), մաղթողական – 73 (Նար., Գնձ.), վերավկայեալ – 80 (Նար., ԶԳ) և 
այլն: 

2.2. Որոշ բառեր, այլ հեղինակներից բացի, գործածել է նաև Նարեկացին` 
այսակիր - 34 (Նար., ԺԸ, ՀԷ), բազմերանեան – 45 (Նար., Կուս.), գեղեցկազարդ – 
46 (Նար., ԳԶ), զգաստացուցանեմ – 37 (Նար., ԿԳ), լուցումն – 46 (Նար., ԼԱ), 
մերասեր – 7 (Նար., ԼԴ և Մծբ.), նորագործ – 80 (Նար., ԽԼ) այլն: 

2.3. Առանց վկայակոչելու տեղ են գտել գրեթե բառացի մեջբերումներ 
«Մատեան»-ից: Հմմտ. 

Վասն որոյ յեղակարծ ժամանակի մինչդեռ ի բարձրագոյնս կամէր ձկտիլ՝ 
նուազեցաւ ընդհանուրբ, ի խնդրել սակաւուն՝ զրկեցաւ ի հանուրցն, առ յուժգին 
ընթանալն՝ ընկլաւ սաստկապէս, [յ]անխախտելի կարծիլն՝ մանր խորտակեցաւ և 
որ ի յերկինս բարձրանալն՝ էջ ի դժոխս լի դառնութեամբ (79) և 

 Քանզի կամելով ուժգինս ընթանալ` ընկլայ սաստկապէս, 
 Յանչափն ձգտիլ` իմոյն ոչ հասի,  
 Ի մեծագոյնն ամբառնալ` աստուստ գլորեցայ,  
 Յերկնային ուղւոյն` անդնդոց մատնեցայ,  
 Ի զգուշանալն առաւել` յաւէտ վնասեցայ, 
 Յանարատն պահիլ` մանր խորտակեցայ (Նար., ԾԵ, Զ): Կամ` 
…. որք բարբառեալ բանիւ վերապատմէին զեղեալսն և զոչ գոյացեալսն 

                                                                 
40 Մովսիսի Խորենացւոյ Պատմութիւն Հայոց, Տփղիս, 1913թ., էջ 17: 
41 Եղիշէի Վասն Վարդանայ և Հայոց պատերազմին, Երևան, 1957թ., էջ 5: 
42 Վերջիններս քաղել ենք ՆԲՀ-ից` նրանում ընդունված համառոտագրություններով:  
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անստուերաբար տեսչութեամբ (էջ 31) և 
Զանցեալսն և զգալոցսն, զեղեալսն և ոչ գոյացեալսն 
Անստուերաբար բարբառով բանի վերապատմեցին (Նար., ԼԳ): 
 2.4. Հանդիպում է Նարեկացու ոճին հատուկ ստեղծագործական հնարքնե-

րից մեկը, այն է` բայանուն գոյականներին ստորադասվում են մակբայ որոշիչ-
ներ` ըստ պատուասիրաբար հրամանիդ (33), հեթանոսաբար զայրացմամբ (39)43, 
համօրէն քրիստոնէից (39), փութապէս ընթացիւք (42), որոնցից մեկը` հենց 
Նարեկացու գործածած մակբայով` անստուերաբար տեսչութեամբ (31) և այլն: 

3. Հետևելով իր նախորդներին` Կամենացին որոշ խոսքեր համեմում է աստ-
վածաշնչյան մեջբերումներով44` մի դեպքում հստակորեն նշելով մեջբերվող խոս-
քի հեղինակին, մյուս դեպքում` ակնարկով նրա մասին` Այլ և մեր ամենեցուն 
ցածոյց զտառապումն մտաց երանելին Եսայի խրատելով թէ՝ Ո՞ գիտաց զմիտս 
Տեառն, կամ ո՞վ եղև խորհրդակից45 (72): …. յորոց կատարեցաւ առ մեզ կանխա-
գուշակ տեսութիւն մարգարէին՝ յասելն ողբալով ի վերայ Իսրայէլի, թէ՝ Ահա 
մտին հեթանոսք ի ժառանգութիւն քո, պղծեցին զտաճար սուրբ քո46 (34) կամ` զի 
զոր ինչ ոք և ընկալաւ ի Տեառնէ47 (32), …. ըստ վկայութեան առաքելոյն թէ՝ Ումեմն 
ի Հոգւոյն տուեալ է բան իմաստութեան, այլում բան գիտութեան, և այլն թէ նմին 
Հոգւով48 (32): …. ուստի ժամանեալ լցաւ կտակ երգոցն բանից իմաստնոյն, զոր 
աւաղս և ողբս գրեաց ի վերայ քաղաքին, որում թագաւորն մանուկ է49 (35) և այլն: 

Ամփոփենք: Հովհաննես Կամենացու «Պատմութիւն պատերազմին Խոթի-
նու» երկի` լեզվաբանական տեսանկյունից ուսումնասիրությունը երևան է հա-
նում լեզվական մի շարք փաստեր, որոնք կարող են հետաքրքրել հայ գրական 
լեզվի պատմության, այլև բարբառագիտության հարցերով զբաղվող մասնագետ-
ներին: Նշված երկի շարադրանքից ստացված ընդհանուր տպավորությունն այն է, 

                                                                 
43 «Մատեան»-ում` հեթանոսօրէն հնչման (ՂԲ, Ը): 
44 Դրանց մի մասը գտնում ենք նաև այլ պատմիչների երկերում: Այսպես` Հռովմ. ԺԱ գլխից 
կատարված մեջբերումն ունի նաև Սեբեոսը (տե՜ս Սեբէոս, Պատմություն, քննական բնագի-
րը` Գ. Վ. Աբգարյանի, արևելահայերեն թարգմանությունը, առաջաբանը և ծանոթագրու-
թյունները` Գուրգեն Խաչատրյանի և Վանո Եղիազարյանի, Երևան, 2004թ., 156-157), Սաղմ. 
ՀԸ գլխից արված մեջբերումը` Գրիգոր Նարեկացին (տե՛ս Ս. Գրիգոր Նարեկացի, Նիկիա-
կան հանգանակ («Ողբերգության մատյան», գլուխ ՀԵ), Տեքստը արևելահայերենի վերածեց 
Գուրգեն Խաչատրյանը, Երևան, 2003թ., էջ 30-31) և այլն:  
45 Հռովմ., ԺԱ, 34: Հմմտ. Ո՞ գիտաց զմիտս Տեառն և ո՞ եղև նմա խորհրդակից՝ եթէ խելամուտ 
արասցէ զնա (Ես., Խ., 13): 
46 Սաղմ., ՀԸ, 1:  
47 Հմմտ. Թէպէտ և բաժինք շնորհաց են, այլ Հոգի նոյն է: Եթէ բաժինք պաշտամանց են, այլ 
Տէր նոյն է: Եթէ բաժինք յաջողութեանց են, Աստուած նոյն է, որ յաջողէ զամենայն ամենայնիւ 
(Ա. Կոր., ԺԲ 4-6): 
48 Ա. Կոր., ԺԲ, 8: 
49 Նկատի ունի Ժողովողի հայտնի արտահայտությունը. Վայ քեզ, որոյ թագաւոր քո մանուկ 
է, և իշխանք քո ընդ առաւօտս ուտեն (Ժող., Ժ, 16): 
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որ չնայած պատմիչների ոճին հատուկ ինքնանսեմացման փորձերին50` Կամենա-
ցին եղել է ուսյալ անձնավորություն: Նրա երկի լեզուն տվյալ դարաշրջանին (XVI 
դարավերջ – XVII դարի առաջին քառորդ) հատուկ գրաբարն է, որն աչքի է ընկ-
նում մատչելիությամբ: Ու թեև Կամենացին փորձում է գրել նորմավորված գրա-
բարով, այսուհանդերձ նրա երկում առանձնանում են ուշ միջին հայերենին և վաղ 
աշխարհաբարին բնորոշ հնչյունական, բառային, քերականական և ոճական մի 
շարք լեզվական իրողություններ, որոնք լեհահայոց, մասնավորապես` Հովհան-
նես Կամենացու իրական լեզվամտածողության փաստացի վկայություններն են և 
գաղափար են տալիս լեհահայ սփյուռքի ուշ միջինհայերենյան վաղ աշխարհա-
բարյան ժամանակաշրջանների լեզվի իրական վիճակի մասին` առաջ բերելով 
գիտական հետաքրքրություն: 

Գիտական շրջանառության մեջ առկա և մեր կողմից ուսումնասիրված 
սկզբնաղբյուրի ընձեռած լեզվական փաստերը վկայում են, որ լեհահայոց լեզուն 
միատարր չէր: Բանն այն է, որ նախ` տվյալ ժամանակաշրջանում ինքնին պայ-
մանական է Լեհաստանի` որպես պետության սահմանների հստակությունը, քա-
նի որ այն մի շարք վերաձևումների է ենթարկվել, և երկրորդ` նույնքան պայմա-
նական է նաև լեհահայություն հասկացությունը ոչ միայն վերը նշված, այլև այն 
պատձառով, որ հիշյալ տարածաշրջան գաղթած հայությունն ինքն էլ աչքի չէր 
ընկնում լեզվական միատարրությամբ: Բավական է նկատի առնել տարբեր ժա-
մանակահատվածներում և ամենատարբեր վայրերից գաղթերն այդ տարածա-
շրջան և այդտեղ կատարված ներքին տեղափոխությունները: Ասվածի մասին 
վկայում են ոչ միայն պատմական, այլև լեզվական փաստերը, որոնցից վերջին-
ներս արտահայտություն են գտել նաև Հովհաննես Կամենացու երկում և այդ երկի 
հիմնական սկզբնաղբյուրում՝ «Տարեգիրք Կամենիցայում»: 

 
 

    
    
    
    
    
    
    

                                                                 
50 Ահա թե ինչպես է բնութագրում իրեն Հովհաննես Կամենացին. «Իսկ զի իմ ոչ և եթ ունայն 
գոլով ի լաւագոյն շնորհաց բարձրագունից, այլ և ոչ վերջնոցն և հասարակացն բաւականա-
նայր միտք տառապեալ բնրութեանս ….» (32), մեկ այլ առիթով՝ «Արդ՝ յայսմ անդորրութեան 
աւուրցս, յորում ընդոտնեալ մերժեցան վնասակար թշնամիք եկեղեցւոյ, յետ ամաց վեցից 
անցանելոյ, ես՝ Յովհաննէս հուսկ յետին բանահիւսաց և տարտամ հետևողս ուսում-
նաւորաց, թողեալ զբազում տառապանս մշտակիր ոգւոյս և խանդաղատեալ սիրով՝ ցանկա-
ցայ թարգմանել խօսիւք նիւթական լեզուիս զայս բարեզեկոյց արգասաւորեալ նորագործ 
հրաշիցս համբաւ, վերավկայելով կրկին յաւելուածովք» (80):  
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НЕКОТОРЫЕ ЛИНГВОСТИЛНЕКОТОРЫЕ ЛИНГВОСТИЛНЕКОТОРЫЕ ЛИНГВОСТИЛНЕКОТОРЫЕ ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТИ ТИ ТИ     
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОВАНЕСАПРОИЗВЕДЕНИЯ ОВАНЕСАПРОИЗВЕДЕНИЯ ОВАНЕСАПРОИЗВЕДЕНИЯ ОВАНЕСА    КАМЕНАЦИ (ИОАННА КАМКАМЕНАЦИ (ИОАННА КАМКАМЕНАЦИ (ИОАННА КАМКАМЕНАЦИ (ИОАННА КАМЕНЕЦКОГО) ЕНЕЦКОГО) ЕНЕЦКОГО) ЕНЕЦКОГО) 

«ИСТОРИЯ ХОТИНСКОЙ В«ИСТОРИЯ ХОТИНСКОЙ В«ИСТОРИЯ ХОТИНСКОЙ В«ИСТОРИЯ ХОТИНСКОЙ ВОЙНЫ»ОЙНЫ»ОЙНЫ»ОЙНЫ»    
Хачатрян Хачатрян Хачатрян Хачатрян Гурген Гурген Гурген Гурген     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:        звонкие взрывные согласные и аффрикаты, придыхатель-

ные взрывные согласные и аффрикаты, звонкие-глухие взрывные согласные, оглу-
шение, придыхательные-глухие согласные, звонкость, чередование звуков, гласные 
звуки, согласные звуки, словарный фонд, заимствование, варваризмы, неологизмы, 
единственное число, множественное число, singularia tantum, pluralia tantum. 

Существующие в научном обороте и выявленные нами в ходе исследования ис-
точников языковые факты свидетельствуют о том, что язык польских армян неод-
нороден. Дело в том, что, во-первых, в данную эпоху границы Польского государства 
весьма условны, так как они на протяжении лет подвергались целому ряду из-
менений, а, во-вторых, таким же условным является понятие «польские армяне» не 
только по вышеуказанным причинам, но и потому, что армяне, мигрировавшие на 
данную территорию, сами не отличались языковой однородностью. Достаточно от-
метить тот факт, что миграция на эту территорию осуществлялась в разные эпохи и с 
различных регионов, не следует забывать и о внутреннем перемещении населения. 
Свидетельством сказанного являются не только исторические, но и языковые факты, 
которые отразились, в том числе, в произведении Ованеса Каменаци (Иоанна 
Каменецкого) и в основном источнике этого произведения – «Каменецкой Хронике».  

 
SOME LINGUOSOME LINGUOSOME LINGUOSOME LINGUO----STYLISTIC PECULIARITSTYLISTIC PECULIARITSTYLISTIC PECULIARITSTYLISTIC PECULIARITIES OF THE WORK IES OF THE WORK IES OF THE WORK IES OF THE WORK     

“THE HISTORY OF THE “THE HISTORY OF THE “THE HISTORY OF THE “THE HISTORY OF THE KHOTIN WAR” BY HOVHAKHOTIN WAR” BY HOVHAKHOTIN WAR” BY HOVHAKHOTIN WAR” BY HOVHANNES KAMENATSINNES KAMENATSINNES KAMENATSINNES KAMENATSI    
Khachatryan Khachatryan Khachatryan Khachatryan Gurgen Gurgen Gurgen Gurgen     

SummarySummarySummarySummary    
Key Key Key Key words:words:words:words: voiced explosives and affricates, voiceless explosives and affricates, deaf 

aspirate explosives, voicelessness, aspirate voicelessness, voicedness, sound change, 
vowels, consonants, vocabulary, borrowings, foreignism, neologism, singular, plural, no 
singular, no plural. 

The linguistic facts available in scientific circulation and provided by the primary 
sources investigated by us testify that the language of Polish Armenians was not 
homogeneous. This can be accounted for by two reasons: firstly, the clarity of the 
borders of Poland, as a state, was conventional in that period, as it had undergone several 
alterations, and secondly, the concept of “Polish Armenians” is just as conventional, not 
only due to the above-mentioned reasons, but also due to the fact that the Armenians 
who had migrated to the mentioned territory did not have a homogeneous language, 
either. The migrations to that area at different periods and from very different places and 
the internal relocations that occurred there prove it. What has been stated above is 
confirmed by historical as well as linguistic facts, the latter of which were also depicted 
in Hovhannes Kamenatsy’s work and in “The Chronicle of Kamenitsa” - the main source 
of that work. 
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ԳՐԱԲԱՐԻԳՐԱԲԱՐԻԳՐԱԲԱՐԻԳՐԱԲԱՐԻ    ԲԱՌԱՅԻՆԲԱՌԱՅԻՆԲԱՌԱՅԻՆԲԱՌԱՅԻՆ    ՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԸՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԸՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԸՀԱՄԱՆՈՒՆՆԵՐԸ    
    

ԿիրակոսյանԿիրակոսյանԿիրակոսյանԿիրակոսյան    ԼուսյաԼուսյաԼուսյաԼուսյա        
ՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյան    ՆատալիաՆատալիաՆատալիաՆատալիա        

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. . . . գրաբար, լեզվաբանություն, համարմատ և տարար-

մատ, բազմիմաստություն, նույնագիր, նույնահունչ, համանուն մասնիկներ, քեր-
ականական համանուններ, բառային համանուններ: 

 
Համանունը՝ որպես լեզվական իրողություն, հայտնի է եղել դեռևս հին 

աշխարհի լեզվաբանական մտքին: Հին հայերենի լեզվաբանական աշխատու-
թյուններում, մասնավորապես Դաւիթ Քերականի «Մեկնութիւն քերականին» 
գրքի 13-րդ հատվածում «Յաղագս անուան» ենթավերնագրի տակ համանունու-
թյունը ներկայացված է հոմանունհոմանունհոմանունհոմանուն գիտաբառով հետևյալ բնորոշմամբ՝ «Եւ հոմա-
նուն լինի ըստ պատահման եւ մտածութեան, պատահմամբ՝ յորժամ երկուց 
ոմանց նոյն դիպեսցի անուն տիրականդ եւ առասական՝ արծուի՝ թռչուն եւ 
արծուի՝ շինածոյ ի փայտից, իսկ մտածութեամբ՝ ըստ պատուոյ, յուսոյ եւ այլոցն 
եւս» [5, 1181]:  

Այնուհետև տերմինը վերանվանվել է համանուն՝ «ձևով նույնական, իմաս-
տով տարբեր բառեր» սահմանմամբ [2, 349]: Համանունությունը լեզվաբանության 
ընդարձակ ու խիստ հետաքրքրական մի բաժին է, որի գիտական ուսումնասիրու-
թյունը խորհրդային լեզվաբանության մեջ սկսվել է 1928 թ-ին, «Русская речь» հան-
դեսի 3-րդ մասում Լ. Ա. Բուլխովսկու «Из жизни омонинов» հոդվածում [8]: 

Տարբեր հեղինակների կողմից համանուններին տրվել են տարբեր սահմա-
նումներ: Այս կապակցությամբ նշենք երեք կարևոր հանգամանք. 

ա. Սահմանումների մեծ մասում ընդգծվում է միայն բառի արտասանությու-
նը, որով անտեսվում է համանունների մի տեսակը` նույնագրությունը: 

բ. Այլ մասում ընդգծվում է բառի ձևը` մի կողմ թողնելով թե՛ գրությունը, թե՛ ար-
տասանությունը, որով էլ նույնացվում են համանունները և նույնանունները՝ անտես-
վելով ձևային տարբերություններ ունեցող թե՛ նույնագիր, թե՛ նույնահունչ բառերը: 

գ. Բոլոր սահմանումներն ունեն այն ընդհանուր թերությունը, որ վերաբե-
րում են միայն բառերին, մինչդեռ համանուն կարող են լինել ինքնուրույն գործո-
ղություն չունեցող արմատները, բառակապակցությունները, ածանցները, քերա-
կանական մասնիկները: 

Սույն հոդվածում մենք առաջնորդվել ենք հետևյալ սահմանմամբ. «Համա-
նուն են կոչվում լեզվական այն բառային միավորները, որոնք գրվում կամ հնչվում 
են նույն կերպ, բայց արտահայտում են միմյանցից անկախ, տարբեր իմաստներ» 
[4, 3-4]: Ըստ այդմ էլ տարբերակում ենք` համանուն կամ նույնանուն բառեր, հա-
մանուն մասնիկներ (ածանցներ), քերականական համանուններ, համանուն 
բառաձևեր [7, 323]: 



– 33 – 

Ըստ ծագման համանունները լինում են համարմատ և տարարմատ: Համար-
մատ են այն համանունները, որոնք ծագել են միևնույն արմատից: Տարարմատ են 
այն համանունները, որոնք ծագել են տարբեր արմատներից: 

Համանունները լինում են բառային, բառաքերականական և քերականական: 
Բառային են այն համանունները, որոնք անկախ բառեր են: Բառաքերականական 
են այն համանունները, որոնց մեջ մեկը (կամ մի քանիսը) անկախ բառեր են, մյու-
սը (մյուսները) բառերի քերականական ձև(եր): Քերականական են այն համա-
նունները, որոնք հավասարապես բառերի քերականական ձևեր են [1, 65-67]:  

Գրաբարի բառային համանուններն ուսումնասիրել ենք ըստ Նոր հայկազ-
յան բառարանի, ուր համանունհամանունհամանունհամանուն    բառը ներկայացված է «Նոյնանուն, անուանակից» 
(ՆԲՀԼ 2, 18) [6] բացատրությամբ: 

Գրաբարի բառային համանունները՝ ըստ խոսքիմասային պատկանելու-
թյան, ներկայանում են հետևյալ բաշխմամբ. 

1. գոյական – ածական, ինչպես՝ ազգ/գոյ. «սեռ կենդանեաց, տուն, ազգա-
տոհմ, դար, ժամանակ, ժողովուրդ, ամբոխ, մարդիկ, վիճակ մարդկան. կարգ, դաս 
և այլն» – ազգ/ած. «զբարդիչ յանգքս, գունակ, տեսակ, օրինակ» (ՆԲՀԼ 1,7.1): 
Ածելի/գոյ. «զմելին կամ երկաթ, որով լինի սափրել» - ածելի/ած. «ածող, բերող» 
(ՆԲՀԼ 1, 20.2): Ակնհար/գոյ. «խրտուիլակ առ ի ահիւ կամ յաչաղութեամբ» – 
ակնհար/ած. «հարեալ վնասեալ ի չար աչաց» (ՆՀԲ 1, 23.2): Ահեկան/գոյ. «անուն 
ամսոյ հայոց» – ահեկան/ած. «ձախակողմեան. թիւր, մոլար» (ՆԲՀԼ 1, 30.2): 
Աղի/գոյ. «աղիք» – աղի/ած. «ուր իցէ աղ շատ» (ՆԲՀԼ 1, 39.3):  

2. Գոյական – գոյական, ինչպես՝ ագուռ/գոյ. «բուռն մարգոյ» – ագուռ/ած. 
«աղիւս» (ՆԲՀԼ 1, 3.2): Ակատ «փոքրիկ և անշուք նավակ, կուր, մակոյկ» – ակատ 
«ակն պատուական` պէս պէս գունով, կամ խառն երանգօք» (ՆԲՀԼ 1, 23.2): Ակումբ 
«խումբ, հանդիսական, ժողով ուրախութեան կամ սգոյ, բազմութիւն բոլորեալ, պար, 
բազմական» – ակումբ «սեղան, բազմական» (ՆԲՀԼ 1, 27.2): Ամպար «ամբար, 
համբար» – ամպար «բոյս և ծաղիկ նորա անուշահոտ յոյժ» (ՆԲՀԼ 1, 74.2): 
Անլրութիւն «անլիր գոլն, անյագութիւն» – անլրութիւն «անլուր գոլն. անլսողութիւն» 
(ՆԲՀԼ 1, 158.2): Արօր «փայտակերտ գործի վարելոյ զերկիր հանդերձ խոփով և 
մաճով» – արօր «թռչուն մեծ`շառագոյն փետրովք, նման բադի» (ՆԲՀԼ 1, 386.3): 

3. Բայ – բայ, ինչպես՝ ագուցանեմ «տալ ագանել հանդերձս կամ կօչիկ» – 
ագուցանեմ «իջևանել, օթեցուցանել, տալ օթևանս, հիւրընկալել» (ՆԲՀԼ 1, 3.2): 
Ապրեմ «զերծանիլ, ճողոպրիլ, ազատիլ, փրկիլ, կենդանի պահիլ` մնալ, կեալ» – 
ապրեմ «տալ ապրիլ, ազատել, զերծուցանել, կենդանի պահել, կեցուցանել, պահ-
պանել» (ՆԲՀԼ 1, 271.1): Ծագեմ «ցայտել կամ ձգել ի դուրս, բղխել, տալ ծնանիլ, 
ծաւալել, երևեցուցանել, յայտնել» – ծագեմ «ծագ կամ ծայր տալ, երևիլ, ելանել, 
փայլել, լուսատու լինել» (ՆԲՀԼ 1, 998.3): Կարեմ «կցել աստղանեաւ զկապերտս» – 
կարեմ «ունել զկար բավական առ ’ի գործել ինչ, ձեռնհաս լինել, զօրել, ուժել» 
(ՆԲՀԼ 1, 1067.3): 

4. Գոյական – բայ, ինչպես՝ Անթեմ/գոյ. «անուն բանջարոյ, և ծաղկի նորա – 
անթեմ/բայ «յանութս առնուլ. թաքուցանել ընդ անթովք» (ՆԲՀԼ 1, 151.2): Գոգ/գոյ. – 
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ծոց, գիրկ, փոր, խորշ պորտոյ և հանդերձի ամփոփելոյ – գոգ/պակասավոր բայ 
«գոչել» (ՆԲՀԼ 1, 565.3): Գոմ/գոյ «փարախ, դադարք հօտից, բակ» – 
գոմ/պակասավոր բայ «գտանիլ կամ լինելիրօք, որ և ասի կայ, կայր, որպէս և ոչ 
գոյ, չգոյ» (ՆԲՀԼ 1, 568.2): Կեամ/գոյ. «հիւսուած պրտուեղէն, խոտեղէն, որպես 
չուան» – կեամ/բայ «արմատ կեանք բառին, վարել զկեանս, ապրիլ, կենդանի կալ, 
մնալ» (ՆԲՀԼ 1, 1080.3): 

5. Ածական – ածական, ինչպես՝ անարի «ոչ արի, անմասն յարիութենէ, երկ-
չոտ, վատասիրտ» – անարի «վիթխարի, անճոռնի, անհեթեթ» (ՆԲՀԼ 1, 116.2): 
Անխորշ «որոյ չիք խորշ կամ գոգ, կամ ծակ, կամ արատ, հարթ, հաւասար» - 
անխորշ «որ չխորշի, համարձակ, անպատկառ» (ՆԲՀԼ 1, 163.1): Անվար «իբր ոչ 
վարեալ կամ չհերկեալ և ոչ ցանեալ» – անվար «իբր ոչ բարւոք քաղաքավարեալ, 
անկարգ» (ՆԲՀԼ 1, 239.3): Բազմագոյն «որպէս բաղդատական շատագոյն, կարի 
բազում, բազմապատիկ» – բազմագոյն «որպէս բարդութիւն գոյն բառիս. բազում 
գոյն ունող, գունագոյն, բազմերանգ» (ՆԲՀԼ 1, 403.1): Բազմալի «ուր իցեն ալիք բա-
զում, երեքալեան, բազմակոհակ» – բազմալի «լի բազմութեամբ կամ յոյժ լի, 
առատ» (ՆԲՀԼ 1, 405.2): 

6. Ածական – մակբայ, ինչպես՝ անարուեստ/ած. «որպէս անգէտ արուեստի, 
անտեղեակ, անվարժ և ո´չ ճարտար ոք» – անարուեստ/մբ. «առանց արուեստի, ա-
ռանց ճրտարութեան, անհմտաբար, անխորհրդաբար» (ՆԲՀԼ 1, 117.1): Աներևոյթ/ած 
«որ ոչն երևի, անտես աչաց, աներևակ, աներևան, անծանոթ, գաղտնի, աննշան – 
աներևոյթ/մբ «անտեսաբար, անյայտաբար, յանծանոթս, ծածկապէս, լռիկ, 
խորհրդաբար» (ՀԼ 1, 140.1): Անմեկնելի/ած «անթարգմանելի» – անմեկնելի/մբ «ան-
բաժանաբար և անմեկնելի» (ՆԲՀԼ 1, 202.2): 

Գրաբարի համանուն բառերի ուսումնասիրությունն ունի ինչպես տեսական, 
այնպես էլ գործնական նշանակություն: Այն կարևոր է հայ հին մատենագրության 
լեզվի ուսումնասիրության տեսակետից: Գրաբարում համանունության եզրեր 
կարող են լինել ինչպես նույն, այնպես էլ տարբեր խոսքիմասային պատկանելու-
թյամբ բառերը:  

Համանունության պատճառներ կարող են լինել. 
ա. Հնչյունափոխությունը, ինչպես՝ ամպարամպարամպարամպար բառի համանունության համար 

մի դեպքում կատարվել է ձայնեղ հնչյունի խլացում՝ ամբարամբարամբարամբար > ամպարամպարամպարամպար, մյուս դեպ-
քում հնչյունի անկում, ինչպես՝ յամպարյամպարյամպարյամպար > ամպարամպարամպարամպար: ԱնլրությունԱնլրությունԱնլրությունԱնլրություն    համանուն ածան-
ցումը մի դեպքում իիիի ձայնավորի, մյուս դեպքում՝ ուուուու    ձայնավորի գաղտնավանկի 
վերծածման արդյուքում է ստեղծվել:  

բ. Արմատի ծագումնաբանությունը, ինչպես՝ ագուռագուռագուռագուռ բառը՝ «բուռն մարգոյ», 
նշանակությամբ, հայ հին մատենագրության մեջ գործածված է մեկ անգամ Սուրբ 
Գրքում, և Հ. Աճառյանը այն ներկայացնում է իբրև անհայտ ծագման բառ, իսկ 
«աղիւս» նշանակությամբ պարսկերեն փոխառություն է՝ āgūr բառից, որն էլ իր 
հերթին փոխառություն է սեմական լեզուներից (ՀԱԲ 1, 78) [3]: ԱհեկանԱհեկանԱհեկանԱհեկան գոյականը 
«հին հայոց իններորդ ամիսն» է, որը փոխառություն է պահլավերեն āhrakān ձևից 
(ՀԱԲ 1, 114): ԱհեկանԱհեկանԱհեկանԱհեկան    ածականը ածանցավոր կազմություն է, որի ահեակահեակահեակահեակ արմա-
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տը դեռևս ստուգաբանված չէ (ՀԱԲ 1, 113): Բառակազմական տարբեր կաղապար-
ներ ունեն նաև աղիաղիաղիաղի գոյականն ու ածականը, իբրև գոյական այն ներկայացված է 
դեռևս չստուգաբանված բառերի շարքում (ՀԱԲ 1, 128), իսկ իբրև ածականի ար-
մատ այն բնիկ հայերեն արմատ է՝ սերված հնդեվրոպական såld ձևից: ԱկատԱկատԱկատԱկատ գո-
յականի երկու կիրառություններն էլ հունարենից կատարված փոխառություններ 
են, «փոքրիկ և անշուք նավակ» նշանակությամբ՝ ’αχάτιον բառի կիրառությունն է, 
«ակն պատուական` պէս պէս գունով, կամ խառն երանգօք» նշանակությամբ՝ 
’αχάτης բառի: ԱրօրԱրօրԱրօրԱրօր արմատը՝ «փայտակերտ գործի վարելոյ զերկիր հանդերձ խո-
փով և մաճով» նշանակությամբ բնիկ հայերեն բառ է, որի հնդեվրոպական նախա-
ձևն է aratrom, «թռչուն մեծ`շառագոյն փետրովք, նման բադի» արմատի ծագումը 
անհայտ է (ՀԱԲ, 1, 350):  

գ. Բառի բազմիմաստությունը, ինչպես՝ «ճյուղ» իմաստով azg պահլավերե-
նից փոխառյալ ազգազգազգազգ արմատը (ՀԱԲ 1, 84) հին հայերենում կիրառվել է և՛ իբրև գո-
յական, և՛ իբրև ածական: Բնիկ հայերեն ածածածած    արմատը (ՀԱԲ 1, 101) ––––ելիելիելիելի    վերջա-
ծանցմամբ նույնպես կիրառվում է և՛ իբրև ածական՝ ապառնի դերբայի նշանա-
կությամբ, և՛ իբրև գոյական-նորաբանություն՝ որպես հունարեն σύδηρος բառի 
համարժեք: ԱկումբԱկումբԱկումբԱկումբ    բառը նույնպես չստուգաբանված արմատների շարքում է, այն 
«բազմական» իմաստով կիրառվել է Փ. Բուզանդի երկում և «բազմութիւն« իմաս-
տով՝ Եղիշեի երկում (ՀԱԲ 1, 110): 

դ. Բառի ներքին ձևը, ինչպես՝ ակնհարակնհարակնհարակնհար բառը ածական նշանակությամբ ար-
տահայտում է «ներգործող խնդիր + լրացյալ» հարաբերություն, իսկ իբրև գոյա-
կան՝ «հանգման խնդիր + լրացյալ»: 

Այսպիսով՝ համանունների ուսումնասիրությունը հանգեցնում է լեզվաբա-
նական բազմապլան ուսումնասիրություն, որն առնչվում է լեզվական տարբեր 
մակարդակների հետ: Համանունությունը, հանդես գալով տարբեր խոսքիմասա-
յին պատկանելություններով, ներկայանում է որպես կենդանի լեզվի իրողություն, 
որն իր պատմական զարգացմամբ նույնպես տարբեր է լեզվի զարգացման հետա-
գա շրջաններում:  
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ЛЕКСИЧЕСКИЕЛЕКСИЧЕСКИЕЛЕКСИЧЕСКИЕЛЕКСИЧЕСКИЕ    ОМОНИМЫ ГРАБАРАОМОНИМЫ ГРАБАРАОМОНИМЫ ГРАБАРАОМОНИМЫ ГРАБАРА    
Киракосян Киракосян Киракосян Киракосян Люся Люся Люся Люся     
ПогосянПогосянПогосянПогосян    Наталия Наталия Наталия Наталия     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: древнеармянский язык (грабар), языкознание, однокоренные 

и разнокореневые слова, полисемия, омограф, омофон, омонимные частицы, грам-
матические омонимы, лексические омонимы.  

Исслдование омонимов приводит к многогранному лингвистическому (язы-
ковому) иследованию, которое соприкасается с разными языковыми уровнями. 
Представляясь в виде розных частей речи, двусмысленность является реальностью 
живой речи, которая в своем историческом развитий так же отлично в будущей об-
ласти развития речи.  
 
 
 

OLD ARMENIAN VOCABULOLD ARMENIAN VOCABULOLD ARMENIAN VOCABULOLD ARMENIAN VOCABULARY HOMONYARY HOMONYARY HOMONYARY HOMONYMSMSMSMS    
Kirakosyan Kirakosyan Kirakosyan Kirakosyan Lusya Lusya Lusya Lusya     
Poghosyan Poghosyan Poghosyan Poghosyan Natalia Natalia Natalia Natalia  

SummarySummarySummarySummary    
Key Key Key Key words: words: words: words: Old Armenian, linguistics, words of the same root and different root, 

polysemantics, words of the same spelling, words of the same pronunciation, the same 
derivatives, grammar homonyms, word homonyms. 

Homonyms study brings to a multi-linguistic study, which relates to different 
linguistic levels. Homonym, belonging to different parts of speech, is presented as a live 
language reality, which in his historical development is also different in various levels of 
language’s further development. 
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ԲԱՂԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸԲԱՂԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸԲԱՂԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸԲԱՂԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ    ((((ԲԼԵՆԴԻՆԳԲԼԵՆԴԻՆԳԲԼԵՆԴԻՆԳԲԼԵՆԴԻՆԳ) ) ) ) ՈՐՊԵՍՈՐՊԵՍՈՐՊԵՍՈՐՊԵՍ    ԱՆԳԼԵՐԵՆԻԱՆԳԼԵՐԵՆԻԱՆԳԼԵՐԵՆԻԱՆԳԼԵՐԵՆԻ    
ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ    ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ    ՈՒՐՈՒՅՆՈՒՐՈՒՅՆՈՒՐՈՒՅՆՈՒՐՈՒՅՆ    ՄԻՋՈՑՄԻՋՈՑՄԻՋՈՑՄԻՋՈՑ    

 
    Մատինյան Մատինյան Մատինյան Մատինյան Գայանե Գայանե Գայանե Գայանե     

     
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. բառակազմություն, բառաբարդում, նորակազմություն, 

բաղարկություն, սկզբնաբառ:  
 
Մենք ապրում ենք մի դարաշրջանում, երբ կրթության, գիտության, մշակույ-

թի, քաղաքականության, բիզնեսի և հաղորդակցության բնագավառներում անգլե-
րենը դառնում է համաշխարհային (գլոբալ) լեզու: Անգլերենն այսօր երրորդ տե-
ղում է աշխարհում, այն որպես մայրենի լեզու օգտագործողների թվով, չինարե-
նից և իսպաներենից հետո, սակայն առաջինն է այդ լեզուն հաղորդակցության 
նպատակով օգտագործողների թվով՝ մոտավորապես 1,5 միլիարդ մարդ:  

Բնական է, որ գլոբալ լեզուն չի կարող մնալ անփոփոխ, և ժամանակակից 
զարգացումներին, հարաբերություններին ու պահանջներին զուգահեռ, պետք է 
ստեղծվեն նոր բառեր ու արտահայտություններ նորահայտ իրերի, երևույթների 
ու հարաբերությունների համար:  

Ըստ ամերիկյան “Global Language Monitor” կազմակերպության մշակած 
չափանիշների,(երբ նորաստեղծ բառը գրանցում է ստանում լեզվում առնվազն 
25000 անգամ օգտագործվելուց հետո միայն), օրական մոտ 15 նոր բառ է 
հայտնվում անգլերենում: Այսօր դժվար է պատկերացնել, որ Շեքսպիրի դարա-
շրջանում բառերի քանակն անգլերենում ընդամենը փոքր-ինչ ավել էր 200 հազա-
րից, և դրանցից ավելի քան 1700-ի ստեղծման պատիվը վերագրվում է անձամբ 
մեծն Շեքսպիրին: 2010 թվականի դեկտեմբերին Հարվարդի համալսարանի և 
Google որոնողական համակարգի համատեղ ուսումնասիրությունը, կատարված 
5մլն 200 հազար թվայնացված գրքերի համակարգչային վերլուծության հիման 
վրա, պարզեց, որ անգլերենը պարունակում է 1 մլն 22 հազար բառ և ամեն տարի 
այդ թիվն ավելանում է 8500-ով: Նոր բառերը կամ փոխառվում են տարբեր լեզու-
ներից կամ ստեղծվում են գոյություն ունեցող բառերից ու ձևույթներից, բառա-
կազմական տարբեր միջոցների կիրառմամբ: Ավանդական միջոցներին՝ բառա-
բարդմանն(compounding) ու ածանցմանը (derivation) զուգահեռ, ներկայումս հա-
ջողությամբ գործում են այնպիսի ձևեր, որոնք չափազանց հազվադեպ են հանդի-
պում կամ իսպառ բացակայում են հայերենում: Դրանցից են բաղարկությունը 
(blending), կրճատումը (clipping), հետադարձ բառակազմությունը (backformation):  

Մեր ուսումնասիրության թեման բաղարկությունն է, ( բլենդինգ), նրա առա-
ջացման պատճառներն ու եղանակները, կառուցվածքային և իմաստային վերլու-
ծությունն ու դասակարգումը: Մենք կհամեմատենք բլենդինգն այլ նորակազմու-
թյունների հետ, ինչպես նաև կպարզենք բաղարկությունների տարածվածությունն 
ըստ բնագավառների: 
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Բլենդինգը նորակազմություն է, որը ստեղծվում է երկու (հազվադեպ երեք
գոյություն ունեցող բառերի կանխամտածված (հազվադեպ՝ պատահական
ձուլմամբ, երբ բառերից առնվազն մեկը կրճատվում է, և երբ առկա է սկզբնբառե
(source words) հնչույթային կամ գրույթային մասամբ համընկնում
անգլերեն անվանումը՝ blending, “to blend” բայից, որը նշանակում է 
միաձուլել, համադրել»: Օրինակ` “brunch” brunch” brunch” brunch” բառի վերլուծությունը ցույց է տալիս
որ այն առաջացել է brbrbrbreakfast և lunchunchunchunch բառերի համապատասխանաբար առաջին և 
երկրորդ մասերն իրար միացնելով, իսկ բառը ձեռք է բերել «ընդհանուր նա
ճաշ, նախաճաշի և երկրորդ նախաճաշի փոխարեն» իմաստը:  

Նորակազմությունների առաջացման գլխավոր պատճառը նոր հայտնված 
իրերի ու երևույթների համար նոր անուններ ստեղծելն է: Նոր բառերի վեր
թյունը ցույց է տալիս, որ դրանք առավել տարածված են հատկապես տե
վական տեխնոլոգիաների, հեռահաղորդակցության, զանգվածային լրատ
թյան, նորաձևության և շոու բիզնեսի բնագավառներում:  

Ժամանակակից կյանքն անհնար է պատկերացնել առանց հե
ցության նորագույն միջոցների՝ բջջային հեռախոսի, համակարգչի
վիրտուալ շփումների, իսկ այս նորաստեղծ աշխարհը պահանջում է նոր բառեր՝ 
նրանում գտնվող մարդկանց, իրերը, կատարվող դեպքերը նկարագրելու համար
Ընդամենը վերջին տարիներին ստեղծված, բայց բառապաշարի
տատուն տեղը գտած ՏՏ ոլորտի բլենդինգներից են՝ email (eeee
էլեկտրոնային փոստ, e-voting(eeeelectronic + votingvotingvotingvoting) – էլեկտրոնային քվեարկություն
ezine (eeeelectronic + magazinezinezinezine) կամ webzine (webwebwebweb + magazinezinezinezine) 
ամսագիր, webinar (webwebwebweb + seminarinarinarinar) – համացանցով սեմինար, webliography (
bibliographyliographyliographyliography) – գիտական հոդվածի համար օգտագործված համացանցային գրա
կանության և կայքէջերի ցանկ, netizen (internenenenet+citizenizenizenizen) – համացանցից մշտապես 
ակտիվ օգտվող անձ, netiquette (net net net net + etiquetteetiquetteetiquetteetiquette) – համացանցի էթիկա
բառերն ու էլի բազմաթիվ նոր ստեղծված բլեդինգներ արդեն
առցանց և ավանդական բառարաններում, ինչպես օրինակ՝ 
ստեղծված “emoticon” բառը, կազմված emotiemotiemotiemotion (զգացմունք) + 
նշան) բառերից, որը ստեղնաշարի օգնությամբ տարբեր զգացմունքների կամ 
դեմքի զանազան արտահայտությունների պատկերումն է, օրինակ՝ 
փոխարեն: Այս բնագավառի բլենդինգներն արագ տարածվելով՝
թյուն են ստանում, որը բացատրվում է համացանցի մասսայականությամբ
սահման տարածվածությամբ: 

Նշենք, որ աշխարհի տարբեր երկրներում, հիմնականում նախկին բրի
կան գաղութներում, բնիկների կողմից գործածվող կրեոլ (creol) 
ները սովորաբար հանդիսանում են բլենդինգներ, որոնք կազմվել 
(English) և մեկ ուրիշ լեզվի անունից՝ կիրառելով բառակազմական կա
օրինակ՝ Hinglish (HinHinHinHindi + EnglishEnglishEnglishEnglish), Spanglish (SpanSpanSpanSpanish + Englishnglishnglishnglish), Singlish (
EnglishEnglishEnglishEnglish), Manglish կամ Malgrish (MalMalMalMalaysia + Englishglishglishglish): Նույն սկզբունքով են կազ
բազմաթիվ աշխարհագրական վայրերի անուններ, որոնցից են Տան

հազվադեպ երեք) 
հազվադեպ՝ պատահական) միա-

և երբ առկա է սկզբնբառերի 
հնչույթային կամ գրույթային մասամբ համընկնում, այստեղից էլ 

որը նշանակում է «խառնել, 
բառի վերլուծությունը ցույց է տալիս, 

բառերի համապատասխանաբար առաջին և 
ընդհանուր նախա-

Նորակազմությունների առաջացման գլխավոր պատճառը նոր հայտնված 
Նոր բառերի վերլուծու-

որ դրանք առավել տարածված են հատկապես տեղեկատ-
զանգվածային լրատվու-

կերացնել առանց հեռահաղորդակ-
համակարգչի, համացանցի և 

իսկ այս նորաստեղծ աշխարհը պահանջում է նոր բառեր՝ 
կատարվող դեպքերը նկարագրելու համար: 

բառապաշարի մեջ իրենց հաս-
eeeelectronic+ mailmailmailmail) –

էլեկտրոնային քվեարկություն, 
 – էլեկտրոնային 

, webliography (webwebwebweb + 
գիտական հոդվածի համար օգտագործված համացանցային գրա-

համացանցից մշտապես 
համացանցի էթիկա: Վերոհիշյան 

արդեն գրանցված են 
օրինակ՝ 1990-ականներին 

) + iconiconiconicon (պատկերա-
որը ստեղնաշարի օգնությամբ տարբեր զգացմունքների կամ 

օրինակ՝  – ժպիտի 
տարածվելով՝ լայն գործածու-
մասսայականությամբ ու ան-

հիմնականում նախկին բրիտանա-
(creol) լեզուների անուն-

որոնք կազմվել են անգլերենի 
և մեկ ուրիշ լեզվի անունից՝ կիրառելով բառակազմական կանոնները, 

), Singlish (SingSingSingSingapore + 
Նույն սկզբունքով են կազմվել 

որոնցից են Տանզանիա 
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պետությունն Աֆրիկայում – Tanzania (TanTanTanTanganyika + ZanZanZanZanzibar), Եվրասիա աշխարհա-
մասը՝ Eurasia (EurEurEurEurope +AsiaAsiaAsiaAsia), Calexico և Mexicali սահմանամերձ քույր քաղաքները 
Կալիֆորնիայում և Մեքսիկայում (CalCalCalCalifornia + Mexicoexicoexicoexico և MexiMexiMexiMexico + CaliCaliCaliCalifornia)։ 

Ուշադրություն դարձնենք գրականության, (հեռուստա)լրագրության, կինոյի 
մեջ հայտնված նոր ժանրերին “dramedy” , որը “dramdramdramdrama” և “comedymedymedymedy” բառերի 
խառնուրդն է և նշանակում է դրամատիկ կատակերգություն, “rockumentary”` 
“rockrockrockrock” և “documentaryumentaryumentaryumentary” բառերից, որը ռոք երաժիշտների ու խմբերի մասին 
փաստագրական ֆիլմ է, “advertorial”` “advertadvertadvertadvertisement” և “editorialtorialtorialtorial” բառերի 
միաձուլումից, որը գովազդային հոդված է խմբագրականի տեսքով: 

Բլենդինգի բաղկացուցիչ մասեր կարող են դառնալ հանրահայտ մարդկանց, 
նշանավոր ամուսնական զույգերի անունները, երբ նրանց վերաբերվում են 
որպես մեկ, ընդհանուր անձ, օրինակ՝ Brangelina (BraBraBraBrad + AngelinaAngelinaAngelinaAngelina) -Բրեդ Փիթի և 
Անջելինա Ջոլիի անուններից, կամ Billary (BillBillBillBill + Hillaryillaryillaryillary)- Բիլ և Հիլարի Քլինթոն-
ների անուններից:  

Զարմանալի չէ, որ մեծ թվով բլենդինգներ ստեղծվում և անմիջապես օգտա-
գործվում են գովազդի մեջ՝ փորձելով համոզել սպառողին տվյալ ապրանքի եզա-
կիության և արտակարգ օգտակարության մեջ: Եզակի ապրանքը բնորոշող բառե-
րը պետք է լինեն եզակի, մյուսներից տարբերվող, սպառողի երևակայությունն ու 
հետաքրքրասիրությունը գրգռող, և որ ամենակարևորն է, նոր բառեր։ Այս տե-
սանկյունից, բլենդինգն, անկասկած, բավարարում է թվարկված բոլոր պահանջ-
ները։ Գովազդի մասնագետները դիմում են ամեն միջոցի ստեղծելու զանազան 
բլենդինգներ՝ նոր ընկերություններին ու ապրանքներին անուններ տալու, նրանց 
հատկանիշները նորաստեղծ ածականներով նկարագրելու համար․իրար հետ 
զուգադրում եմ անհավանական բառազույգեր, հեռանում են ավանդական ուղ-
ղագրությունից, օգտագործում են բազմիմաստ բառեր, արդյունքում ստանալով 
աչք (երբեմն նաև ականջ) ծակող, արտասովոր, հետաքրքիր ու գրավիչ բառեր։ 
Սա անշուշտ միտում է մարդկանց մեջ արթնացնել ցանկութկուն՝ փորձելու նո-
րույթը:  

Ամերիկյան հանրախանութներում վաճառվող բուրումնավետ մոմերը կա-
րող են ունենալ “scentational” անվանումը, “scentscentscentscent” (բուրմունք)և “sensational” (սեն-
սացիոն) բառերի միաձուլումից, հանրահայտ ռեստորանը կարող է առաջարկել 
հատուկ կերակրացանկ նիհարել ցանկացողների համար “slimicious” վերտառու-
թյամբ, “slimslimslimslim”(սլացիկ )և “deliciousiciousiciousicious”(համեղ )բառերի միացումով, իսկ համացան-
ցում ինքնատիպ սանրվածքներին նվիրված էջը կարող է կոչվել “hairspiration”, 
կազմված “hairhairhairhair”(մազեր) և “inspirationspirationspirationspiration"(ոգևշնչում) բառերից։  

Վերջերս համացանցի “Debenhams” ապրանքանիշի բլոգում հայտնված նո-
րաձևության բառարանի նպատակն էր ծանոթացնել սպառողին հագուստին վե-
րաբերվող վերջին եզրույթների հետ: Ներկայացված են մոտավորապես 30 նոր 
բառեր, որոնց թվում են մեզ արդեն ծանոթ «լեգինզների» (leggings – ոտքերը կիպ 
ընդգրկող կանացի տաբատ, առաձգական գործվածքից) հիման վրա ստեղծված 
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jeggings – ջինսանման լեգգինզներ (jjjjeans + leggingseggingseggingseggings), meggings – տղամարդու լե-
գինզներ (mmmmale + leggingseggingseggingseggings), treggings- տաբատի տեսքով լեգինզներ (trtrtrtrousers+ 
leggingseggingseggingseggings) անունները: “Shorts” (կիսատաբատ) բառի հիման վրա ստեղծվել են 
“skorts” – կարճ կիսաշրջազգեստի և կիսատաբատի միացումը (skskskskirt + shortsortsortsorts), 
“jorts” – ջինսե կիսատաբատ (jjjjeans+ shortsortsortsorts), “whorts” – ձմեռային, հաստ կտորից 
կիսատաբատ (wwwwinter+ shortsortsortsorts) բառերը, իսկ “jacket” (պիջակ, ժակետ) բառից առա-
ջացել են “shacket”-վերնաշապիկի տեսքով պիջակ (shshshshirt + jacketacketacketacket), “swacket” – 
կնգուղով սվիտերի և ժակետի խառնուրդ (swswswsweater + jacketacketacketacket), “macket”– անջրանցիկ 
վերարկուի և պիջակի խառնուրդ – (macmacmacmac(intosh)-անձրանցիկ վերարկու + jacketacketacketacket) 
նորաստեղծ բառերը: 

Մի քանի տարի առաջ շատերին ոչինչ չասող, իսկ այսօր մեր առօրյա խո-
սակցության սովորական մաս կազմող բլեդինգներից կարելի է նշել մի քանիսը՝ 
smog (smosmosmosmoke + fogogogog) – ծխամշուշ, workaholic (workworkworkwork + alcoholicoholicoholicoholic) – աշխատամոլ, 
telethon (teleteleteletelevision + marathonthonthonthon) – հեռուստամարաթոն, modem (modmodmodmodulator + 
demdemdemdemodulator) – (համակարգիչների) մոդեմ, Bollywood (BoBoBoBombay + Hollywoodollywoodollywoodollywood) – Հնդկաս-
տանի կինոարտադրանքը։ 

Վերը նշված բլենդինգներից “workaholic” և “telethon” բառերն արժանի են 
հատուկ քննարկման, քանի որ նրանց կազմության մեջ մտնող երկրորդ բառերի 
վերջին մասնիկները, (“-holic” և “-thon”), սկսել են կորցնել իրենց սկզբնական 
իմաստները և ձեռք բերել նոր իմաստ, համապատասխանաբար՝ «չափազանց 
հրապուրված մի բանով և անկարող այն դադարեցնել» և »երկարատև միջոցառում 
կամ գործողություն, գումար հանգանակելու նպատակով», որոնց հիման վրա 
կազմվել են բազմաթիվ նոր բառեր, ինչպիսիք են՝ shopaholic, chocaholic, 
coffeeholic, swimathon, drinkathon, shopathon և այլն։ Լեզվաբանների մեջ չկա 
միասնական կարծիք նմանատիպ բառերի երկրորդ բաղադրիչի խոսքի մասային 
պատկանելության շուրջ, այդ իսկ պատճառով դրանք երբամն համարվում են 
ածանց կամ միավորիչ ձևույթ։ Օրինակ՝ Oxford Advanced Learner’s Dictionary բա-
ռարանում “holic” մասնիկը համարվում է ածանց։  

Որոշ նորաստեղծ գիտությունների անունները նույնպես ստեղծվել են 
բլենդինգի կանոնները կիրառելով, օրինակ՝ avionics (aviaviaviaviation + electronicsonicsonicsonics), bionics 
(biobiobiobiology + electronicsonicsonicsonics), nucleonic (nuclenuclenuclenuclear – միջուկային + electrtonicsonicsonicsonics): 

Բազմաթիվ բաղարկություններ ստեղծվել են որպես նոր, խաչասերումով 
ստացված կենդանիների ու բույսերի անուններ: Օրինակ՝ այծի և ոչխարի խաչա-
սերումից առաջացել է նոր տեսակ՝ “geep” անունով ( ggggoat + sheepeepeepeep ), իսկ “zorse”-ը 
զեբրի և ձիու խառնածինն է (zzzzebra + horseorseorseorse)։ “Tangelo” կոչվող միրգը երկու տարաշ-
խարհիկ մրգերի՝ մանդարինի և Հարավային Ասիայում աճող սադակենու խառ-
նուրդն է (tangtangtangtangerine +pomeloeloeloelo), մինչդեռ “pomato”-ն կարտոֆիլի և լոլիկի խաչասե-
րումից ստացված նոր բանջարեղենն է (popopopotatotototo + tomatomatomatomato)։ Իսկ ի՞նչ անուն տալ առ-
յուծի (lion) և վագրի (tiger) խաչասերումից ստացված նոր կենդանուն, եթե 
տեսականորեն հնարավոր է երկու տարբերակ՝ “liger” (lilililion + tigergergerger) և “tigon” (titititiger 
+lionononon): Սա այն հազվագյուտ դեպքերից է, երբ երկու բառն էլ գոյության իրավունք 
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ունեն, առաջինն արու առյուծի և էգ վագրի սերունդն է, երկրորդի ծնողները, հա-
մապատասխանաբար, արու վագրն ու էգ առյուծն են, և բնական է, որ դրանք 
տարբերվում են իրարից չափերով, գունավորմամբ և բնույթով։ “Liger” կոչվողը 
զգալիորեն գերազանցում է իր ծնողներին և հանդիսանում է ամենամեծ կատվազ-
գին երկրագնդի վրա:  

Իսկ ահա համեմատաբար վերջերս ստեղծված “flexitarian” բլենդինգը 
(flexiflexiflexiflexible – ճկուն և vegetariantariantariantarian    – բուսակեր), որը նշանակում է «մարդ, ով բուսակեր 
է, բայց երբեմն իրեն կարող է թույլ տալ միս կամ ձուկ ուտել», 2003 թվականին 
անցկացված հարցման արդյունքում ճանաչվել է տարվա լավագույն նոր բառ 
ԱՄՆ-ում: 

Փորձենք համեմատել բլենդինգը այլ նորակազմությունների՝ բարդ բառերի, 
ածանցավոր բառերի և կրճատված բառերի(clipping) հետ: 

 Բլենդինգի և բարդ բառերի տարբերությունը երբեմն հեշտ չէ նկատել: Եթե 
բարդ բառերը կազմվում են առնվազն երկու բառերից կամ ձևույթներից, բլենդին-
գը օգտագործում է բառերի առանձին մասերը, որոնք սովորաբար ձևույթներ չեն և 
կարող են բաղկացած լինել նույնիսկ մեկ կամ երկու տառից: Ակնհայտ է, որ որոշ 
բլենդինգների կազմության մեջ նույնպես մտնում են առանձին բառեր կամ 
ձևույթներ, բայց այդ դեպքերում երկրորդ բաղկացուցիչ մասը սոսկ երկրորդ 
սկզբնաբառի առաջին կամ երկրորդ մասն է, այլ ոչ ինքնուրույն ձևույթ: Համեմա-
տելով “newsletter” (նորությունների ամփոփագիր) և “camcorder” (տեսախցիկ) բա-
ռերը, կտեսնենք, որ առաջինը ստեղծվել է երկու ձևույթներից՝ “news” և “letter”, 
իսկ երկրորդը միացրել է “camcamcamcamera” և “recordercordercordercorder”””” բառերի մասերը, որոնք առանձին 
վերցրած իմաստ չեն արտահայտում:  

Բլենդինգի և կրճատումների (clipping) համեմատությունը բացահայտում է 
միայն մեկ ընդհանրություն` երկուսում էլ ունենք բառերի կրճատում, բայց 
clipping-ը մեկ երկար բառի կրճատումն է, որտեղ կարող է պահպանվել կամ բառի 
սկիզբը (որն ամենատարածված դեպքն է), կամ միջին մասը, և կամ վերջին մասը, 
օրինակ` ad (adadadadvertisement –գովազդ), flu (influfluflufluenza-գրիպ), phone (telephonephonephonephone-հեռա-
խոս), իսկ բլենդինգի դեպքում պահանջվում են առնվազն երկու բառերի մասեր, 
օրինակ՝ heliport ( helihelihelihelicopter+ airportportportport)- ուղղաթիռների համար օդակայան։ 

Եվ վերջապես, երբ համեմատում ենք բլենդինգը և ածանցավոր բառերը, 
նկատում ենք, որ ածանցավոր բառերը բաղկացած են մեկ կամ երկու ձևույթից և 
ածանց((((ներ)ից,օրինակ` “arrangement” (կարգավորում) բառը կազմված է “arrange” 
ձևույթից և “-ment” գոյականակերտ ածանցից, որով կարող ենք կազմել բազմա-
թիվ նոր գոյականներ։ Բլենդինգի մի տեսակը նույնպես կարող է բաղկացած լինել 
մեկ ձևույթից և մյուս բառի մի մասից, օրինակ՝ “guesstimate” բայը, որ բաղկացած է 
“guess”guess”guess”guess” բառից և “estimate”timate”timate”timate” բառի երկրորդ մասից և ունի «գնահատել առանց բավա-
րար տեղեկատվության» իմաստը, սակայն այս դեպքում բառամասնիկը չի հան-
դիսանում ածանցային ձևույթ և չի կարող այլ բառեր կազմել: 

Երբ ուսումնասիրում ենք բլենդինգների կառուցվածքը, առանձնացնում ենք 
առնվազն հինգ մոդել:  
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ՄոդելՄոդելՄոդելՄոդել    1111. Մի սկզբնաբառի (source word) առաջին մասը միանում է երկրորդ 
սկզբնաբառի վերջին մասին: Սա ամենատարածված մոդելն է և նորակազմու-
թյունները հիմնականում հետևում են այս կաղապարին:  

OxOxOxOxford + Cambridgebridgebridgebridge = Oxbridge (Օքսֆորդի և Քեմբրիջի համալսարանների 
հավաքական անունը),  

ChChChChannel(նեղուց) + tunnelunnelunnelunnel (թունել) = Chunnel (Անգլիական նեղուցի տակ կա-
ռուցված ստորջրյա թունելը),  

SimulSimulSimulSimultaneous (համաժամանակյա) + broadcastcastcastcast (հաղորդել) = simulcast (ծրագրի 
համաժամանակյա հաղորդում և ռադիոյով և հեռուստատեսությամբ) 

Մոդել Մոդել Մոդել Մոդել 2222. Մի բառը (սովորաբար միավանկ) միանում է երկրորդ բառի վերջին 
մասին:  

Այսպիսի նորակազմությսւնների թիվը մեծ չէ: 
StayStayStayStay (մնալ) + vacationcationcationcation (արձակուրդ) = staycation (արձակուրդ, որի ընթացքում 

որևէ տեղ չեն մեկնում և մնում են տանը), 
TravelTravelTravelTravel(ճամփորդություն) + monologuelogueloguelogue (մենախոսություն) = travelogue (դասա-

խոսություն կամ ֆիլմ կատարած ճամփորդության մասին), 
BreathBreathBreathBreath (շունչ) + analyzeralyzeralyzeralyzer (վերլուծիչ) = breathalyzer (շնչելու միջոցով արյան 

մեջ ալկոհոլի քանակը որոշող սարք), 
WebWebWebWeb (համացանց) + seminarinarinarinar (սեմինար) = webinar (համացանցով անցկացվող 

սեմինար), 
ShockShockShockShock (ցնցում) + documentaryumentaryumentaryumentary (վավերագրական ֆիլմ) = shockumentary (ցնցող 

պատկերներով փաստագրական ֆիլմ), 
Մոդել Մոդել Մոդել Մոդել 3333. Առաջին և երկրորդ բառերի սկզբնամասերը միանալով՝ ստեղծում 

են նոր բառ: Նման նորակազմությունները ևս փոքրաթիվ են: 
BioBioBioBiographical + picpicpicpicture = biopic (կենսագրական կինոնկար կամ հեռուստա-

ֆիլմ),  
SitSitSitSituation (իրավիճակ) + comcomcomcomedy (կատակերգություն) = sitcom (իրավիճակա-

յին կատակերգություն), 
CybCybCybCybernetic (կիբեռնետիկական) + orgorgorgorganism (օրգանիզմ) = cyborg (կիբորգ, մա-

սամբ մարդ, մասամբ մեքենա), 
Մոդել Մոդել Մոդել Մոդել 4444.... Առաջին բառի սկզբնական մասը միանում է երկրորդ բառին: Այս 

մոդելին հետևող օրինակները չափազանց քչաթիվ են: 
FrankenFrankenFrankenFrankenstein(մարդկային կերպարանքով հրեշ)+ foodfoodfoodfood (սնունդ) = Frankenfood 

(գենետիկորեն փոփոխված, հետևաբար վտանգավոր, բուսական կամ կենդանա-
կան սնունդ), 

MediMediMediMedical (բժշկական) + carecarecarecare (խնամք) = Medicare (ԱՄՆ դաշնային ծրագիր, որ 
վճարում է տարեցների բժշկական ծախսերը),  

PermaPermaPermaPermanent (մշտական) + frostfrostfrostfrost (սառածություն) = permafrost (հողի մշտապես 
սառած շերտը, հատկապես բևեռային շրջանում) 

Videoideoideoideo(տեսագրություն)+ loglogloglog(մատյան) = vlog (տեսանյութի ձևով գրանցումներ 
համացանցի անձնական կայքէջում)  
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Հազվադեպ են հանդիպում նաև բառեր, որտեղ սկզբնաբառի վերջին մասն է 
միացել երկրորդ բառին: Այս մոդելի ամենատարածված օրինակը “blog” բառն է, 
որն առաջացել է “web”b”b”b” (համացանց) բառի վերջին տառից և “loglogloglog” ” ” ” (ամսագիր) բա-
ռից և նշանակում է «անձնական կարծիք արտահայտող գրանցումներ սեփական 
կայքէջում»: 

Մոդել Մոդել Մոդել Մոդել 5555.Երկու սկզբնաբառերը միաձուլվում են իրար հաջորդող միանման 
հնչյունների կամ տառերի սկզբունքով: Այս մոդելի դեպքում է, որ պետք է տարբե-
րակել բանավոր և գրավոր խոսքում օգտագործվող բլենդինգները:  

Ընդհանուր հնչյունների կամ տառերի շարքը կարող է լինել ինչպես կարճ 
(երկուսից երեք), այնպես էլ երկար (մինչև չորս-հինգ): 

Օրինակ՝ 'motel' (ավտոպանսիոնատ) բլենդինգը կազմվել է “motor” (ավտո-
մոբիլ) և “hotel” (հյուրանոց) բառերի մաձուլումից և պարունակում է երկու համ-
ընկնող տառ/ հնչյուն, mototototor + hoooottttel= mototototel:  

“Fraudience” բառի մեջ, որ նշանակում է «կեղծ, գոյություն չունեցող լսարան, 
հատկապես հեռուստատեսային կատակերգությունների կամ շոուների ժամա-
նակ», բաղկացած է “fraud” (կեղծ) և “audience” (լսարան) բառերից, ունենք երեք 
համընկնող տառ: fraudaudaudaud + audaudaudaudience = fraudaudaudaudience: 

“Cocacolonization” բլենդինգը, որը նկատի ունի գլոբալիզացիան կամ մշակու-
թային գաղութացումը, առաջացել է “Coca-Cola” և “colonization” (գաղութացում) 
բառերից և պարունակում է չորս համընկնող հնչյուն՝ coca-colacolacolacola + colocolocolocolonization = 
cocacolocolocolocolonization: Չորս համընկնող տառեր կան նաև “slanguage” (ժարգոնային 
խոսք) բառի մեջ, որը կազմվել է “slang” (ժարգոն) “language” (լեզու) բառերից՝ slanglanglanglang 
+ languagelanguagelanguagelanguage = slanglanglanglanguage: 

Պետք է նշել, որ այս մոդելի որոշ բառեր հաճախ աննկատ են մնում բանա-
վոր խոսքում, և միայն գրավոր տեսքով են ունենում են այն իմաստը, որն արտա-
հայտելու համար ստեղծվել են, օրինակ՝ “wordrobe” բառը արտաբերվում է 
“wardrobe” (զգեստապահարան) բառի պես, հետևաբար անիմաստ է փորձել լսե-
լով ճանաչել նոր բառը, մինչդեռ գրելիս ակնհայտ է, որ այն բլենդինգ է և առաջա-
ցել է “wordwordwordword” (բառ) և “wardroberoberoberobe” բառերից և նշանակում է «տվյալ անձի բառային 
պաշարը»: Նմանատիպ նորաստեղծ բառ է “blawg”-ը, որի արտասանությունը 
նման է վերջերս մեծ տարածում ստացած “blog” բառի արտասանությանը և միայն 
գրելիս է ի հայտ գալիս նրանց տարբերությունը։ “Blawg”-ը սեփական կայքէջում 
պարբերաբար լրացվող իրավաբանական թեմայով մատյանն է՝ bbbblogggg + lawlawlawlaw 
(օրենք)= blawg.  

Բառիմաստային տեսանկյունից բաղարկությունները կարելի է դասակարգել 
երեք խմբերում։  

Առաջին խմբին դասվող բլենդինգների հիմնական իմաստը կրող բաղադրի-
չը երկրորդ բառն է, իսկ առաջին բաղկացուցիչը լրացնում է նրան, հանդիսանա-
լով նրա որոշիչը, օրինակ՝”edutainment” նորաստեղծ բառն առաջացել է 
“edueduedueducation” (կրթություն) և “entertainmenttainmenttainmenttainment” (զվարճանք) բառերից, ձեռք բերելով 
“զվարճանքի, օրինակ՝ խաղերի, ֆիլմերի միջոցով կրթություն” իմաստը։ Համա-
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կարգիչների հետ կապված “freeware” 
բառն ստեղծվել է “freefreefreefree” (անվճար)և “softwarewarewareware” (ծրագրային ապահովում ) բա-

ռերից և նշանակում է «համակարգչային ծրագրեր, որ կարելի է օգտագործել 
անվճար», իսկ “facialist” (դեմքի խնամքով զբաղվող մասնագետ) բառը “facialfacialfacialfacial” 
(դեմքի) և “specialistcialistcialistcialist”(մասնագետ) միաձուլման արդյունք է։ 

Երկրորդ խմբի նորակազմությունների իմաստն ամփոփված է իր կազմի մեջ 
մտնող բաղկացուցիչ սկզբնաբառերի միացյալ իմաստի մեջ, օրինակ՝ “spork” ( 
գդալ – պատառաքաղի հիբրիդ) բառն իր մեջ միավորում է “spspspspoon”(գդալ), և “forkorkorkork” 
(պատառաքաղ) բառերի հատկանիշները, “boatel” գոյականը, որ առաջացել է 
“boatboatboatboat” (նավակ) և “hoteltelteltel” (հյուրանոց) բառերից, նավակայանում կանգնած 
նավակն է, որ ծառայում է որպես հյուրանոց, իսկ “magalogue” բառը, ստեղծված 
“magamagamagamagazine” (ամսագիր )“cataloguelogueloguelogue” (գրացուցակ ) բառերի միաձուլումից, իրենից 
ներկայացնում է բարձրորակ ամսագիր հիշեցնող տեղեկագիրք։ Այս խմբում է 
նաև ամերիկյան մի շատ ինքնատիպ ուտեստի անուն՝ “turducken”, որն իրենից 
ներկայացնում է խորոված հնդկահավ՝ լցոնած բադով, վերջինս էլ լցոնած հավով 
(turturturturkey + duckduckduckduck + chickenckenckencken ): 

Երրորդ խմբին պատկանող բլենդինգների բաղկացուցիչ մասերը տալիս են 
նույն նշանակյալի (referent) տարբեր, իրար լրացնող նկարագրությունները: Օրի-
նակ՝ “beaulicious” նորաբանությունն ստեղծվել է “beaubeaubeaubeautiful” (գեղեցիկ) և “deliciousliciousliciouslicious” 
(համեղ) ածականների միաձուլումից, և երկու տարբեր՝ «աչքին ու քիմքին 
հաճելի» իմաստներն արտահայտում է մեկ տպավորիչ բառով: “Fantabulous” բառի 

բաղադրիչներն են “fantafantafantafantastic” (աներևակայելի) և “fabulousabulousabulousabulous” (անհավատալի) 
ածականները, և այն օգտագործվում է “զարմանալիորեն լավ, հրաշալի” իմաս-
տով, իսկ “ginormous” (չափազանց մեծ, ահռելի) ածականի հիմքում “gigigigigantic” 
(վիթխարի)և “enormousenormousenormousenormous”(հսկայական) բառերն են։ 

 Քանի որ անգլերենը չափազանց ճկուն և հարուստ լեզու է, բաղարկություն-
ները հետաքրքրում են բոլորին և մեծ մասսայականություն են վայելում: Դրանք 
երբեմն հանդիսանում են զվարճալի փորձեր լեզվի հետ,պարզելու նրա հնարավո-
րությունները, որոնք, ինչպես գիտենք, գրեթե անսահման են: Ուսումնասիրու-
թյունները ցույց են տալիս, որ որոշ բլենդինգներ հայտնվում են պատահաբար, 
առանց հատուկ դիտավորության, որ դրանք տվյալ իրավիճակում տեղին են ու 
պահանջված, բայց իրավիճակից դուրս անիմաստ են հնչում: 

Հատկապես լրագրողները, հեռուստատեսային մեկնաբաններն ու քաղաքա-
կան վերլուծությամբ զբաղվողներն իրենց հեղինակության ու մասնագիտական 
կարողության խնդիրն են համարում ժամանակ առ ժամանակ նոր բլենդինգներ 
հորինելը: Հաջող բառն անմիջապես մեջբերվում է բազմաթիվ աղբյուրների կող-
մից և համընդհանուր տարածում գտնում: Շատերին հիացնում են անգլերեն լեզ-
վի գործնականում անսպառ հնարավորությունները, բառը հորինողի հմտությու-
նը, հումորի զգացումը, տվյալ իրավիճակի զուգադրումը այլ իրավիճակների հետ 
և այլն:  

Չնայած բլենդինգները մեծ տարածում են գտել հատկապես 20-րդ դարում, 
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իսկ 21-րդ դարի առաջին տասնամյակում դարձել են չափազանց հանրաճանաչ, 
նման բառեր կային նաև ավելի վաղ: Բլենդինգի կամ “portmanteau” բառերի    
((((ֆրանսերեն “portmanteau” բառից, որ նշանակում էր «երկու բաժնից բաղկացած 
ճամպրուկ») իսկական ժողովրդականացնող է համարվում հայտնի գրող Լյուիս 
Քերոլը, որն ստեղծել և իր գրքերում («Ալիսան հրաշքների աշխարհում», «Ալիսան 
ծուռ հայելիների թագավորությունում») օգտագործել է բազմաթիվ նոր բառեր, 
կազմված «բլենդինգի» սկզբունքով: Դրանցից մի քանիսն այսօր հնաբանություն-
ներ են, սակայն մյուսները դեռևս գործածվում են անգլերենում, ինչպես օրինակ՝ 
“galumph” (աղմուկով շարժվել), “galgalgalgallop” (քառատրոփ արշավել) և “triumphumphumphumph” 
(հրճվանք) բառերից, “chortle” (ուրախ ծիծաղել, քրքջալ) –“ chchchchucklelelele” (ծիծաղել) և 
“snortortortort”(փնչացնել) բառերից:  

Ինչպես տեսանք, անգլերեն լեզվի բառային կազմը համալրած նորակազմու-
թյունների մի ստվար շարք ստեղծվել է «բլենդինգ» կոչվող ուշագրավ մեթոդով, 
որը մեծ հնարավորություններ է տալիս անգլերեն լեզվին և այդ լեզուն օգտագոր-
ծողներին՝ ստեղծել նոր, թարմ, ինքնատիպ ու տպավորիչ բառեր։ 

Տրամաբանական կլիներ ենթադրել, որ բառակազմության այս մեթոդը տա-
րածված կլինի անգլերենին ազգակից այլ լեզուներում ևս, սակայն գերմանական 
լեզուներում բառակազմության գերիշխող եղանակը բառաբարդումն է, իսկ բա-
ղարկումների օրինակները չափազանց սակավաթիվ են։ Մենք չգիտենք մեկ ուրիշ 
լեզու, որում ստեղծվեն ու արագ տարածվեն այդքան մեծ թվով նորակազմություն-
ներ բաղարկության տեսքով, ինչքան անգլերենում, հետևաբար դրանց ուսուցումը 
պետք է անպայման ներառել անգլերեն լեզվի տարբեր մակարդակների դասըն-
թացներում։ Դա կարող է կատարվել բազմապիսի վարժությունների և համացան-
ցային որոնումների ձևով, որոնց նպատակն է ստուգաբանել նոր բառերը, վերհա-
նել դրանց կառուցվածքաիմաստային առանձնահատկությունները, ուսումնասի-
րել բաղարկությունների օգտագործման տարբեր օրինակները բանավոր և գրա-
վոր խոսքում, ինչպես նաև լեզվական տարբեր մակարդակներում (register) և 
քննարկել դրանց թարգմանության հետ կապված կարևոր խնդիրները։ 

Մենք այն կարծիքին ենք, որ ապագայում նոր բառեր կազմելու այս ուրույն 
ձևը, որը հնարամտորեն օգտագործում է անգլերենի բառակազմության ինքնատիպ 
միջոցներն ու գործիքները, ավելի մեծ տարածում է գտնելու, իսկ դրանց ուսում-
նասիրությունը նոր հետաքրքիր թեմաներ է առաջարկելու լեզվաբաններին։ 
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ция, исходное слово.  

В статье рассматривается контаминация как продуктивный способ 
образования новых слов в современном английском языке, а также оцениваются 
причины её тиражирования в отдельных областях. Производится классификация 
выделенных форм контаминации на основе словообразовательных моделей и их 
семантики.Кроме того, приведённые примеры сопоставляются с другими типами 
неологизмов, образованных на основе усечения, суффиксации и сложения слов, 
подчёркивая сходство и различия между ними. 
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ԳՐԻԳՈՐԳՐԻԳՈՐԳՐԻԳՈՐԳՐԻԳՈՐ    ՆԱՐԵԿԱՑՈՒՆԱՐԵԿԱՑՈՒՆԱՐԵԿԱՑՈՒՆԱՐԵԿԱՑՈՒ    ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    
ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    ՀՀՀՀ. . . . ՇԻՐԱԶԻՇԻՐԱԶԻՇԻՐԱԶԻՇԻՐԱԶԻ    
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ    

    
Պետրոսյան Պետրոսյան Պետրոսյան Պետրոսյան ԼԼԼԼիլիթիլիթիլիթիլիթ        

  
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... ճանաչողական լեզվաբանություն, Գրիգոր Նարեկացու 

նորաբանությունները, հայոց լեզվի զարգացումը, նորաբանություն-կոնցեպտ: 
  
Ճանաչողական լեզվաբանությունը համադրական գիտություն է, որը մար-

դու ճանաչողական գործընթացների ժամանակ միավորում է տարբեր տեսու-
թյուններ և միջմշակութային իրողություններ: Միջմշակութային կարելի է համա-
րել ոչ միայն տարբեր ազգերի մշակութային իրողությունների հարաբերություն-
ները, այլ նաև նույն ազգի տարբեր ժամանակաշրջանների մշակութային իրողու-
թյունները, ինչպես 10-րդ դարի վերածննդի հետ կապված լեզվական իրողություն-
ները նոր արտահայտություններ են ստացել արդի գրական լեզվի համակարգում: 
Համադրելով 10-րդ և 20-րդ դդ. հեղինակների լեզվաշխարհները, ուսումնասիրե-
լով բառապաշարային ընդհանույթները՝ ներկայացրել ենք Գ. Նարեկացու նորա-
բանությունների կիրառությունները Հովհաննես Շիրազի ստեղծագործություննե-
րում: Աշխատանքը կատարել ենք որոնում, վերամշակում, գիտելիքների պահ-
պանում և համեմատություն հաջորդականությամբ: 

Գրիգոր Նարեկացին ու Նարեկը սրբացվել են Հովհաննես Շիրազի կողմից՝ 
համարվելով անհասության խորհրդանիշեր. Էլ չեմ հավատում սիրո աստծունԷլ չեմ հավատում սիրո աստծունԷլ չեմ հավատում սիրո աստծունԷլ չեմ հավատում սիրո աստծուն, , , , 
ԱԱԱԱ՜խխխխ,    վերջին սիրո երգիչն իմ վերջինվերջին սիրո երգիչն իմ վերջինվերջին սիրո երգիչն իմ վերջինվերջին սիրո երգիչն իմ վերջին,    Պիտի հասցնեմ ինձ ՆարեկացունՊիտի հասցնեմ ինձ ՆարեկացունՊիտի հասցնեմ ինձ ՆարեկացունՊիտի հասցնեմ ինձ Նարեկացուն,    Որ Որ Որ Որ 
չքրքջասչքրքջասչքրքջասչքրքջաս՝ «աշուղ իմ չնչինաշուղ իմ չնչինաշուղ իմ չնչինաշուղ իմ չնչին» [10, 45]:  

Գրիգոր Նարեկացին ապրել և ստեղծագործել է Վանա լճի Աղթամար կղզու 
վանքում, գրականագետները վկայում են, որ հենց այստեղ են ծնունդ առել բա-
նաստեղծական անգերազանցելի հնչյունական և բառային պատկերները: Գ. Նա-
րեկացին ոչ միայն հանճարեղ բանաստեղծ-տաղերգու է, այլ նաև բառաստեղծ հե-
ղինակ, որի կերտած բազմաթիվ նորաբանություններ շարունակում են կենսունա-
կորեն կիրառվել ոչ միայն գեղարվեստական, այլ նաև գիտական ու հրապարա-
կախոսական ոճերում [2, 37]: 

Հ. Շիրազը իր ստեղծագործություններում շարունակում է Գ. Նարեկացու 
բառաստեղծման ավանդույթը՝ կերտելով բազմաթիվ նորաբանություններ, որոնք 
տարբեր հեղինակների կողմից տարբեր ուսումնասիրությունների են ենթարկվել 
(Ալեքսանյան. Վ., Հովհաննես Շիրազի ստեղծագործությունների լեզուն և ոճը 
(թեկնածուական ատենախոսություն, ձեռագիր), Երևան, 1959: Մինասյան Ս., 
Հովհաննես Շիրազի պոեմների լեզուն և ոճը  (թեկնածուական ատենախոսու-
թյուն, ձեռագիր), Երևան, 1987: Մելքոնյան Ս., Հովհաննես Շիրազ (գեղարվեստա-
կան վարպետության հարցեր), Երևան, 1993: Մարության Ա., Նորաբանություննե-
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րը Հ. Շիրազի «Հայոց դանթեականը» պոեմում, Հայոց լեզու և գրականություն, N 5-
6, 2001, էջ 23: Մինասյան Ս., Հատուկ անուններից կերտված բայեր, Երևան, 2004): 

Աշխատանքի որոնողական ընթացքում պարզվեց, որ Հ. Շիրազը, յուրացնե-
լով հայերենի բառաստեղծման ավանդույթը, հազվադեպ է իր ստեղծագործու-
թյուններում կիրառել Գ. Նարեկացու նորաբանությունները, այսպես «Սիրո քնա-
րերգականը» ժողովածուում կիրառվել է միայն գերեզմանել գերեզմանել գերեզմանել գերեզմանել ներգործական սեռի 
բայ-նորաբանությունը՝ կրավորաձև չեզոք սեռ վերաիմաստավորմամբ: Գ. Նարե-
կացին նորաբանությունը կերտել և կիրառել է գանձերում՝ Անհոգ ու անցաւ ձիր, 
հոգօք մաշէ զքեզ. մինչև գայ օրն մահուն՝ գերեզմանէգերեզմանէգերեզմանէգերեզմանէ զքեզ [5] բառակապակցու-
թյան մեջ՝ Թաղել ի գերեզմանի իմաստով: Հ. Շիրազը «Գիշերներ են լուսնկա գա-
լիս-գնում» բանստեղծության մեջ անհետանալ, կորչել [1, 1, 594] բայերի փոխա-
բերական իմաստն արտահայտել է գերեզմանվել գերեզմանվել գերեզմանվել գերեզմանվել կրավորաձև չեզոք սեռի բայ-
իմաստով, ինչպես՝ Ու ցամաքած աչքս մութ՝ ինձ գերեզման թող դառնար, 
Գերեզմանվեր Գերեզմանվեր Գերեզմանվեր Գերեզմանվեր իր հուշն էլ, մշուշի պես ամբառնար    [10, 69]: Քառյակներում [9] 
նորաբանությունը պահպանել է հեղինակային նշանակությունը՝ գործածվելով 
իբրև անձնանիշ ներգործական սեռի բայ, ինչպես՝ Քանի դեռ կա թեկուզ մի թուր՝ 
կասեմ դեռ հին չարն է դա, Անմեղ Աբել գերեզմանողգերեզմանողգերեզմանողգերեզմանող սև Կայենի քարն է դա [8, 34]: 

ՊարգևատրելՊարգևատրելՊարգևատրելՊարգևատրել ներգործական սեռի բայ-նորաբանությունը «Մատեան»-ում [4] 
կիրառվել է տալ պարգևս, պարգևել, շնորհել, առատաձեռնել [6, 2, 632] իմաստով 
Օծումն կենաց պարգևատրեսցես պարգևատրեսցես պարգևատրեսցես պարգևատրեսցես քո աղաչողին [4, 494] արտահայտության մեջ: 
Այն գրական հայերենում վաղուցիվեր գործածվում է հրապարակախոսական լեզ-
վաոճի համապատասխան հրամանագրերում, որն ուրիշի անուղղակի խոսքե-
րում վերածվում է կրավորական սեռի բայի: Հ. Շիրազը «Հայոց դանթեականը» [8] 
պոեմում պարգևատրել պարգևատրել պարգևատրել պարգևատրել նորաբանությունը կիրառել է երգիծանքի գեղարվեստա-
կան պատկերավորման մեջ. Գերման կույր խիղճը, որպես դժոխքիդ քուրմ Ախե-
րոնին՝ Պարգևատրե՞ց Պարգևատրե՞ց Պարգևատրե՞ց Պարգևատրե՞ց շքանշանով նավազ Քարոնին [8, 55]:  

Ամպանալ ածանցավոր բայի անածանց տարբերակն է ամպելամպելամպելամպել նորաբանու-
թյունը, որը Գ. Նարեկացին կերտել և կիրառել է «Մատեան»-ում՝ Գումարիլ իբրև 
զամպս, պատրաստ երևիլ ի տեղալ [6 1, 74] իմաստով. Մի՛ լիցի ինձ ամպելամպելամպելամպել, և ոչ 
անձրևել [4, 252] կապակցության մեջ ըստ դասանշության՝ իրանիշ-թանձրացա-
կան բայը փոխաբերական իմաստով կառույցում կիրառվել է իբրև անձնանիշ բայ՝ 
վերագրվելով հեղինակին: Հ. Շիրազը «Սիամանթո և Խչեզարե» պոեմում նորաբա-
նությունը նույնպես կիրառվել է փոխաբերական իմաստով՝ այն մի դեպքում վե-
րագրելով Խչեզարեին, ինչպես՝ Ու դեռ բեկը ղեյլան ծխում, հորդորում էր աղջկան. 
-Ի՞նչ ես էլի գլխիս ամպելամպելամպելամպել, բաց երեսիդ լուսնկան [10, 215], և մյուս դեպքում սիրո 
աստծուն, ինպես՝ Լուռ անցնում էր գաղտագողի՝ ամպից սահող լուսնի պես, 
ԱմպելԱմպելԱմպելԱմպել սիրո աստվածն ինքն էլ՝ նրան խղճում էր կարծես [10, 231]: Պոեմի շարու-
նակության մեջ նորաբանության ուղիղ և փոխաբերական իմաստները համա-
տեղվում են՝ վերագրվելով Սիփան սար անձնավորված գոյականին, ինչպես՝ Ախ, 
քո Սիփան սարն է ամպումէ ամպումէ ամպումէ ամպում, Որ չես դարձնի քո ձին թամբում [10, 223]: «Սիրանա-
մե» պոեմում նույպես նորաբանությունը կիրառվել է փոխաբերական իմաստով՝ 
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մի դեպքում վերագրվելով գլխավոր հերոսուհուն, ինչպես՝ Թամարն ամպեցամպեցամպեցամպեց ու 
որոտաց՝ դուրս քաշեց թուրն... հոնքերից, Ու դառնալով իր պարուհուն՝ «Վե՛ր 
կաց՝ պարի՛ր»,- քրթմնջաց [10, 315], մյուս դեպքում՝ իրանիշ-վերացական վախ 
գոյականին, ինչպես՝ Սիրուն ճորտին, որ սիրուց էր ուզում զոհվել այն.... բերդին, 
Բամբասում են ու կասկածում, վախն է ամպելամպելամպելամպել իմ սրտին [10, 317]: 

Շողամ, շողանամ բայերի կրկնավոր տարբերակն է շողշողիմ շողշողիմ շողշողիմ շողշողիմ բայ-նորաբա-
նությունը, որ Գ. Նարեկացին կիրառել է «Պատմութիւն և ճառ խաչի» երկում՝ Շո-
ղալով շողիլ, փայլատակել [6, 2, 488] իմաստներով, ինչպես՝ Սուր աստուածա-
մուխ՝ ի ձեռն աջողակ աջոյն Յիսուսի յետմամբ շողշողեալշողշողեալշողշողեալշողշողեալ: Նոր բառգրքի հեղի-
նակները նշում են այս բայի ենթակաառությունը՝ լոյս, սուր: «Սիամանթո և Խչե-
զարե» պոեմում Հ. Շիրազը բայը կիրառել է երկու անգամ մի դեպքում այն վերա-
գրելով սիրահարի մատանուն , ինչպես՝ Հարսը բացեց համր ու անփույթ, բայց 
քիշմիշի մեջ հանկարծ, Ինչպես լուսինն աստղերի մեջ՝ իր մատանին շողշողացշողշողացշողշողացշողշողաց  
[10, 261], մյուս դեպքում՝ Հայկ Նահապետի աստղին, ինչպես՝ Նրա գլխին ու ողջ 
հայոց երկրին նայում դեռ անքուն՝ Հայկ Նահապետն աստղի փոխվել՝ շողշողում շողշողում շողշողում շողշողում 
էր էր էր էր երկնքում [10, 262]: 

Վանա լճի բնության գեղարվեստական արտահայտությունն է «Սիամանթո և 
Խչեզարե» պոեմը, որը, իր բովանդակությամբ, հերոսների ապրելակերպով խիստ 
տարբերվելով հոգևոր աշխարհից, ներկայացված է նարեկացիական բառապաշա-
րով, ինչպես՝ հայտնի ծիծաղախիտծիծաղախիտծիծաղախիտծիծաղախիտ նորաբանությունը շարունակել է գործածվել 
իբրև Վանա լճի մակդիր՝ Ստէպ ծիծաղելով. զուարթագին իմաստով [6, 1, 1015]. 
հմմտ. Աչքն ծով ի ծով ծիծաղածիտ ծիծաղածիտ ծիծաղածիտ ծիծաղածիտ Ծաւալանայր յառաւաւտուն [4, 124] // Ինչ 
անուշ է ծովն իմ Վանա, Ծիծաղախիտն Ծիծաղախիտն Ծիծաղախիտն Ծիծաղախիտն իմ հայոց [10, 199] և Ա՜խ, միայն թե 
ծիծաղախիտ ծիծաղախիտ ծիծաղախիտ ծիծաղախիտ ծովս արցունք չդառնա [10, 200]:  

Սիրատենչակ Սիրատենչակ Սիրատենչակ Սիրատենչակ նորաբանությունը Գ. Նարեկացին կերտել և կիրառել է «Պատ-
մութիւն և ճառ խաչի» ստեղծագործության մեջ՝ Սիրով տենչալի կամ տենչացեալ 
իմաստով [6, 2, 715]. Նմանասէր սրովբէագաւիթ սրահին Սիովնի՝ սիսիսիսիրարարարատենչակ տենչակ տենչակ տենչակ 
տեսիւ տիրագրեաց: Հ. Շիրազը, ինչպես և Հ. Թումանյանը [11, 53], իրենց ստեղ-
ծագործություններում կիրառվել են նորաբանությունը առանց ածանցման՝ սեր 
տենչացող [1, 4, 302] իմաստով: «Սիամանթո և Խչեզարե» պոեմում սիրատենչսիրատենչսիրատենչսիրատենչ 
բառը կիրառվել է իբրև սիրահար Սիամանթոյի շրջասույթ, ինչպես՝ Բայց դեռ ու՜ր 
է, Սիամանթո, հայի վշտին վերջ չկա, Ա՜խ, դեռ ու՞ր ես... դեռ քոնը չէ քո Սիփանն 
էլ հայրենի,- Ու վեր կացավ սիրատենչըսիրատենչըսիրատենչըսիրատենչը՝ դեռ աղվամազ պատանի [10, 234]: 
Նորաբանությունը Հ. Շիրազի ստեղծագործություններում իբրև սիրահար պատա-
նու շրջասույթ հաճախադեպ է. այն «Լեյլի և Մեջնունը – սիրո աստղերը» պոեմում 
էլ խորհրդանշում է Մեջնունին, ինչպես՝ Նա որսկան էր դեռ երեկ, այսօր մի հեգ 
սիրատենչսիրատենչսիրատենչսիրատենչ՝ Միակ հույսը թե դեռ կար՝ միակ մայրն էր սրտի մեջ (հ. 3, 338): «Սիրո 
խոհականը» ժողովածում նորաբանությունը նույն իմաստով կիրառվել է որպես 
ածական-որոշիչ՝ ինչպես՝ Բայց ամեն ալիք նրան է գերվում՝ Ինչպես սիրատենչսիրատենչսիրատենչսիրատենչ, 
մի տաք պատանի [10, 86]:  

«Սիրանամե» պոեմում զղջացող պատանու ձայնը Հ. Շիրազը բնութագրել է 
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սիրաձայն սիրաձայն սիրաձայն սիրաձայն բառով. Տղան իսկուն բանն հասկացավ ու շշնջաց սիրաձայնսիրաձայնսիրաձայնսիրաձայն. – Ճշմա-
րիտ է, որ ինձ մի պահ գիրկն է առել Նաթելլան [10, 301]: «Սիրո խոհականը» շար-
քի «Ջահել օրերդ հուշ են» բանաստեղծության մեջ նորաբանությունը կիրառվել է 
Սիրելի՝ գեղեցիկ ձայն ունեցող [1, 4, 301] իմաստով. Ջահել օրերդ հուշ են    
սիրաձայն սիրաձայն սիրաձայն սիրաձայն [8, 87]: Գ. Նարեկացին գանձերում նորաբանությունը կիրառել է Սիրե-
լի ձայնիւ կամ անուամբ, ոյր ձայնն է սիրոյն [6, 2, 714] իմաստով. Սիւն լուսեղէն 
դու նոր Սիոնի և սիրաձայն վարդապետ բարի: 

«Լեյլի և Մեջնունը – սիրո աստղերը» պոեմում աստուածընդդէմ աստուածընդդէմ աստուածընդդէմ աստուածընդդէմ նորաբանու-
թյամբ Հ. Շիրազը բնութագրել է Լեյլիի հորը. Մենակ մնաց Մեջնունը իր նորածիլ բե-
ղի հետ, Հայրը զարթնեց իր մտքում, աստվածընդդեմ հայրը խենթ [7, 341]: Գ. Նարե-
կացին «Մատեան ողբերգութեան» երկում բառը Որ ինչ ընդդէմ է Աստուծոյ, հա-
կառակ Աստուծոյ [6, 1, 332] իմաստով կիրառել է իբրև հերձուածութիւն բառի 
որոշիչ, ինչպես՝ Բանիւ քո սրբեա՛ զպատսպարանս բազմականիս Ի խորաման-
կութեանց.... ՅաստուածընդդէմՅաստուածընդդէմՅաստուածընդդէմՅաստուածընդդէմ հերձուածութեանց [4, 611]: 

Գարնանազայր Գարնանազայր Գարնանազայր Գարնանազայր նորաբանությամբ Գ. Նարեկացին բնութագրել է գետ գոյա-
կանը՝ զայրացեալ, սաստկացեալ յորդեալ, առատացեալ ի գարնան [6, 1, 531] 
իմաստով, ինչպես՝ Իբր ի հոսանաց բռնութեան գարնանազայր գարնանազայր գարնանազայր գարնանազայր գետոց Արտա-
ձգեալ յակամայ ընթացս ողորմագին գլորման [4, 461]: Հ. Շիրազը, մասնավորեց-
նելով ածականի իմաստը, այն կիրառել է իբրև Արազ գետի մակդիր քառյակնե-
րում, ինչպես՝ Շիրազ եմ քեզ հազարավարդ, գարնանազայր գարնանազայր գարնանազայր գարնանազայր Արազ եմ քեզ [8, 50]: 

Ահագնատեսիլ Ահագնատեսիլ Ահագնատեսիլ Ահագնատեսիլ նորաբանությունը Գ. Նարեկացին կիրառել է Ահագին տես-
լեամբ [6, 1, 29] ուղղակի նշանակությամբ Ամպ լրթագոյն, ահագնատեսիլահագնատեսիլահագնատեսիլահագնատեսիլ, կրկին 
տեղացմանց, Մինն՝ նետս, և միւսն՝ քարինս [4, 366] արտահայտության մեջ: Հ. 
Շիրազը «Աստծո գլուխգործոցը» բանաստեղծության մեջ նորաբանությամբ բնու-
թագրել է թշնամի մամոնտին. Վամպիրն ահաշուք ու մամոնտը մեծ,- ԱհաԱհաԱհաԱհագգգգնանանանա----
տեսիլտեսիլտեսիլտեսիլ մամոնտը մթին՝ Խոլքն ու խռովքը՝ աչք ու ճակատին [7, 41]: 

Գ. Նարեկացին «Մատեան»-ի Դժնէտեսիլ Դժնէտեսիլ Դժնէտեսիլ Դժնէտեսիլ գոյն, յոգնատխուր գեղ [4] բառա-
կապակցության մեջ դժնէտեսիլ դժնէտեսիլ դժնէտեսիլ դժնէտեսիլ նորաբանությունը կիրառել է Դժնեայ տեսլեամբ 
[6, 1, 615] իմաստով: «Բիբլիական»-ում Հ. Շիրազը նորաբանությամբ բնութագրել է 
մարդկային հոգս հասկացությունը. . . . Եվ դժնետեսիլ դժնետեսիլ դժնետեսիլ դժնետեսիլ հոգսերով ելավ, Պեղեց ծովերը, 
լեռները պեղեց [7, 3]:  

Ճախր Ճախր Ճախր Ճախր արմատը հին հայերենում կիրառվում էր ճախր առնուլ հարադրու-
թյան մեջ, ինչպես՝ Հարեալ նիզակաւ ճախր առնոյր ճախր առնոյր ճախր առնոյր ճախր առնոյր կաճեայն նախադասության 
մեջ, որը մեջբերված է Մ. Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկից: Գ. Նարեկացին 
անկախ գործածություն չունեցող արմատը բառահատման օրենքով հունարեն 
Γύρος բառի նմանությամբ գանձերում կիրառել է իբրև գոյական՝ Շրջան պտոյտք 
զիւրև, հիռ, ծիր [6, 2, 165] իմաստով, ինչպես՝ Զոսկեղինաց ճախրնճախրնճախրնճախրն ճեմարան: 
«Պատմութիւն և ճառ խաչի» երկում նույն գոյականը կիրառվել է ճախրանք ճախրանք ճախրանք ճախրանք ձևով, 
ինչպես՝ Անկարօտաճեմ ճախրանօքճախրանօքճախրանօքճախրանօք: Հ. Շիրազը «Սիամանթո և Խչեզարե» պոե-
մում, պահպանելով նարեկացիական բառաձևը, նորաբանությունը կիրառել է նոր 
վերաիմաստավորմամբ՝ թռիչք, սավառնում  [1, 3, 431] ՝ այն վերագրելով աղավ-
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նիներին, ինչպես՝ Իսկ սպիտակ աղավնիներն՝ անմեղ ձեռքերն են վանքի, Որ 
ճախրանքովճախրանքովճախրանքովճախրանքով ՝ վանքի ճակատին՝ խաչ են հանում ամեն օր [10, 200]: Քառյակնե-
րում ճախրանճախրանճախրանճախրանք ք ք ք գոյականը վերագրվել է մարդի ոգի հասկացությանը, ինչպես՝ 
Սլանում էր, երազելով բանալ գաղտնիքն իր աստըծո, ՃախրանքիՃախրանքիՃախրանքիՃախրանքի մեջ չէր զգում, 
որ ցավեր ուներ մարդու ոգին [8, 27]:  

Հայոց լեզվի զարգացման տարբեր շրջանների բառապաշարային ընդհանրու-
թյունների հայտնաբերումը և կարգայնացումը կարող են լուսաբանել և նորովի ներ-
կայացնել ճանաչողական լեզվաբանության մշակված նոր ուսմունքները: Գ. Նա-
րեկացու նորաբանությունները արդի հայ արձակում ունեն կոնցեպտի նշանակու-
թյուն, այնքանով որ դրանք որոշակի վերաիմաստավորմամբ իմաստակիր միա-
վորներ են՝ «ամրակայված նշանով» [12]: Նորաբանություն-կոնցեպտները իմաս-
տաբանական կազմավորումներ են, որ հատկանշում են լեզվամշակութային յու-
րահատկություններով և այս կամ այն առումով բնութագրում են վերածննդի և նո-
րագույն շրջանի մշակույթների կրողների լեզվամտածողությունների ընդհանրու-
թյուններն ու տարբերությունները: Նորաբանություն-կոնցեպտները, արտացոլվե-
լով էթնիկական հանրության աշխարհայացքը, ձևակերպում են տվյալ հանրու-
թյունների լեզվական քարտեզը [13]: Գ. Նարեկացու նորաբանություն-կոնցեպտ-
ները շրջապատված են զգացական, արտահայտչական և բնութագրական բա-
ռերով ինչպես իր այնպես էլ հետագա դարերի հեղինակների երկերում [3, 128]:  
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕОЛОГИЗМПРИМЕНЕНИЕ НЕОЛОГИЗМПРИМЕНЕНИЕ НЕОЛОГИЗМПРИМЕНЕНИЕ НЕОЛОГИЗМОВ ГРИГОРА НАРЕКАЦИОВ ГРИГОРА НАРЕКАЦИОВ ГРИГОРА НАРЕКАЦИОВ ГРИГОРА НАРЕКАЦИ    
В ТВОРЧЕСТВЕ ОВ. В ТВОРЧЕСТВЕ ОВ. В ТВОРЧЕСТВЕ ОВ. В ТВОРЧЕСТВЕ ОВ. ШШШШИРИРИРИРАЗААЗААЗААЗА    

Петросян Петросян Петросян Петросян ЛилитЛилитЛилитЛилит        
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:  Ключевые слова:  Ключевые слова:  Ключевые слова:  когнитивной лингвистика, неологизмы Григора Нарекаци, 
развитии армянского языка, неологизмы-концепты.    

Следуя концепциям когнитивной лингвистики, мы исследовали языковую 
картину мира в армянской литературе X-XXвв., в частности, неологизмы Григора 
Нарекаци в творчестве Ованеса Шираза. Шираз, употребляя в своих произведениях 
многочисленные неологизмы, использовал также неологизмы Григора Нарекаци, 
которые по своей семантико-речевой принадлежности относятся к глаголам, 
существительным и прилагательным. 

Выявление и классификация общности словарного фонда в развитии армянс-
кого языка разных периодов освещает и инновационно представляет учения, разрабо-
танные когнитивной лингвистикой. Неологизмы Г. Нарекаци в современной армян-
ской прозе представлены как концепты-переосмысленные семантические единицы с 
«устойчивым знаком». Неологизмы-концепты являются семантическими образовани-
ями, которые обусловлены лингвокультурологической спецификой и характери-
зуются общностью и расхождением языкового мышления носителей культур эпохи 
Возровдения и новейшего периода. Неологизмы-концепты Г. Нарекаци находятся в 
окружении эмоциональных, экспрессивных и описательных лексем, как в его 
произведениях, так и в творчестве писателей последуюших веков. 

  
THE USAGE OF GRIGOR THE USAGE OF GRIGOR THE USAGE OF GRIGOR THE USAGE OF GRIGOR NAREKATSI’S NEOLOGISNAREKATSI’S NEOLOGISNAREKATSI’S NEOLOGISNAREKATSI’S NEOLOGISMS IN H. SHIRAS’MS IN H. SHIRAS’MS IN H. SHIRAS’MS IN H. SHIRAS’    WORKSWORKSWORKSWORKS    

Petrosyan Petrosyan Petrosyan Petrosyan LLLLilitilitilitilit        
SummerySummerySummerySummery    

Key words:Key words:Key words:Key words: cognitive linguistics G. Narekatsi’s neologisms Armenian language 
word-stock development neologism-concepts. 

Being guided by the terms of cognitive linguistics we have studied the 10-20th 
century literature spheres of the Armenian Literature. Particularly we have focused on 
G. Narekatsi’s neologisms and their usage in the works of H. Shiraz. Creating a number 
of neologisms, H. Shiraz sometimes referred to the usage of Narekatsi’s neologisms. As to 
their part-of-speech meaning, most of these neologisms are verbs, nouns, and adjectives. 
Narekatsi’s neologisms were used in Shiraz’s works both preserving their semantic 
structure and being exposed to semantic changes. 

The revelation and the classification of the similarities of the Armenian language 
word-stock development in different periods elucidate and represent the elaborated 
studies of cognitive linguistics in the new light. G. Narekatsi’s neologisms are concepts in 
contemporary Armenian prose. They are certain semantic signs (fixed signs) with new 
meaning. Neologism-concepts are semantic formations which are signified by the lingo-
cultural peculiarities and characterize the language mentality similarities and differences 
of the culture representatives of Renaissance and newest times. Narekatsi’s neologism-
concepts are suggestive of emotive, expressive and defining words both in his and the 
works of other authors of the coming centuries.   



– 53 – 

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ    ԱՆԳԼԵՐԵՆԻԱՆԳԼԵՐԵՆԻԱՆԳԼԵՐԵՆԻԱՆԳԼԵՐԵՆԻ    ՈՐՈՇՈՐՈՇՈՐՈՇՈՐՈՇ    ԿԱՐԵՎՈՐԿԱՐԵՎՈՐԿԱՐԵՎՈՐԿԱՐԵՎՈՐ    
ԲԱՌԱԿԱԶՄԱԿԱՆԲԱՌԱԿԱԶՄԱԿԱՆԲԱՌԱԿԱԶՄԱԿԱՆԲԱՌԱԿԱԶՄԱԿԱՆ    ՏԵՍԱԿՆԵՐԻՏԵՍԱԿՆԵՐԻՏԵՍԱԿՆԵՐԻՏԵՍԱԿՆԵՐԻ    ՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆ    

Սարգսյան Սարգսյան Սարգսյան Սարգսյան ԿարինեԿարինեԿարինեԿարինե        
 

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... Բառաբարդում, բառածանցում, կենսունակ մոդել, 
ակտիվ մոդել, փոխառական բառեր, բառակազմիչ տարր, նորագոյացություն, 
ձևույթ, խոսակցական բառաշերտ,ինքնավար ածանց, սոցիալական արժեք, հա-
մահարաբերական: 

 
Լեզվում բառակազմական համակարգը իր զարգացման ընթացքում են-

թարկվում է տարբեր փոփոխությունների. նրանում երևան են գալիս նոր բառա-
կազմական եղանակներ. արդեն գոյություն ունեցողները կարող են պահպանել 
իրենց բառակազմական ակտիվությունը կամ զրկվել դրանից: Բառակազմական 
տարրերը ձեռք են բերում նոր նշանակություն, որոնցում նրանք առավել արդյու-
նավետ են դրսևորվում: Այսպիսով, լեզվի զարգացման ամեն փուլ ունենում է բա-
ռակազմական եղանակների որոշակի քանակ, բառերի և բառակազմական տար-
րերի տեսակներ, որոնց օգնությամբ էլ կայանում է նորաբանությունների ստեղ-
ծումը: 

Ժամանակակից անգլերենի զարգացման տվյալ փուլում բառածանցման և 
բառաբարդման մեջ` նորաբանությունների ստեղծման հիմնական եղանակնե-
րում, առանձնանում են բառաստեղծման նոր մոդելներ: Դրանց կողքին առկա են 
նախածանցների և վերջածանցների որոշակի քանակ և բառակազմական այլ 
տարրեր: Հոդվածում քննարկվում են համեմատաբար կենսունակ բառակազմա-
կան տեսակներն ու եղանակները, որոնք էական նշանակություն ունեն լեզվի 
զարգացման համակարգի համար: 

Լեզվի զարգացման արդի փուլում անգլերենի բառածանցման համար բնորոշ 
են հետևյալ առանձնահատկությունները. 

1. Նոր արդյունավետ բառակազմական նախածանցների երևան գալը. 
2. որոշակի արդյունավետ բառակազմական մոդելների և նախածանցների 

առկայությունը.  
3. գոյություն ունեցող բառակազմական տարրերի նոր նշանակության 

երևան գալը: 
Ի տարբերություն վերջածանցի` նախածանցը ավելի ինքնավար է, ազատ. 

այն անկախ է թեքման ազդեցությունից և տեղեկություն չի պարունակում բառի 
քերականական հատկության մասին: [1,34] 

Ռուսերենում նախածանցի միացումը բառին չի փոխում բառի պատկանե-
լությունը որևէ խոսքի մասի, իսկ վերջածանցային միացումը կարող    է թողնել 
բառը նույն խոսքի մասի սահմաններում: Նախածանցների համար պարտադիր չէ 
միևնույն խոսքի մասին սերտորեն կապված լինելը: Կան նախածանցներ, որոնք 
կարող են կապվել տարբեր խոսքի մասերի` պահպանելով նույն "ունիվերսալ" 
իմաստը: [1,34] Օր. антимир, антивоенный. 

Նույնը կարելի է ասել անգլերենում antiantiantianti---- նախածանցի` և' գոյականների, և' 
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ածականների վրա դրվելու մասին: Իր բարձր արդյունավետության շնորհիվ այս 
նախածանցը նոր նշանակություններ է ձեռք բերում: Օր. antiworld, antielectron, 
antiscientific, և այլն: AntiAntiAntiAnti---- նախածանցը մեծ արդյունավետություն ունի «ժխտող, 
հերքող» ավանդական իմաստով, և «դեմ արտահայտվող» իմաստով: Այս իմաս-
տով լայն տարածում են գտել հետևյալ կազմավորումները, օրինակ, anti-art - ժա-
մանակակից արվեստում ժխտման ավանդական ձև, anti-hero – հերոսի ավանդա-
կան պատկերացմանը հակառակ՝ հակահերոս, գործողություն, բնույթ. anti-
theater-թատրոն` նոր, մոդեռն ներկայացումներով. anti-european-Եվրոպայի սո-
ցիալական, տնտեսական և մշակութային միավորման դեմ դուրս եկող: anti-world 
– հիպոթետիկ աշխարհ, որը կազմված է անտիմատերիայից: AntiAntiAntiAnti---- նախածանցը 
բառին տալիս է նրբիմաստային տարբերակում: 

1. antiantiantianti---- դեմ, հակա. Օր. antiwar (հակապատերազմական. eg. antiwar 
protesters), antitank (հակատանկային), anti-aircraft (հակաօդային, հակազենիթա-
յին), anticlerical (հակակղերական), antipathy (հակակրանք), anticlockwise (ժամա-
ցույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ): 

2. 2. 2. 2. antiantiantianti----    հակառակ հատկանիշներ ունեցող. Օր. anti-hero (հակահերոս), 
anticyclone (հակացիկլոն), antipodes (բևեռային հակադրություն), antipodal (տրա-
մագծորեն հակառակ), antisocial (1. անհաղորդասեր, անմարդամոտ, անսիրալիր 
eg. antisocial person. 2. հակահասարակական. eg. antisocial activities), anticlimax 
(հիասթափություն, հուսախաբություն). antithesis (անտիթեզ, հակաթեզիս, հա-
կադրույթ) 

3. . . . antiantiantianti---- հակա, կանխող, բուժող. օր. antibacterial (հակամարմին), antiseptic 
(հականեխիչ միջոց), antifreeze (հակասառուցիչ նյութ, անտիֆրիզ), antidepressant 
(հակադեպրեսանտ), antibiotic (հակաբիոտիկ, անտիբիոտիկ), antibody (հա-
կամարմին), antitoxic (հակատոքսիկ), antidote (1. հակաթույն 2. որևէ վատ բանի 
ազդեցությունը թուլացնող` բարելավող միջոց. eg. The game was a welcome antidote 
to the day's worries.) 

Նույնը կարելի է ասել և հայերենի մասին: Դիտարկենք նախածանցների 
խոսքիմասային պատկանելությունը. Նախածանցների մի մասի միացումը փո-
խում է բառի պատկանելությունը այս կամ այն խոսքի մասին: Դրանցից են՝ նախնախնախնախ – 
գոյականներ - նախածանց, նախերգ, նախաբան, բայցև՝ - նախօրոք (մակբայ), 
նախընթաց (ածական), նախադաս (ածական). համհամհամհամ – գոյականներ – համակարգ, 
համագումար, համազարկ, բայցև՝ - ածականներ - համախառն, համախոհ, հա-
մածին, համերկրացի: 

Ժամանակակից անգլերենում լայն կիրառություն ունեն miniminiminimini----, maxi, maxi, maxi, maxi----, midi, midi, midi, midi---- 
նախածանցները:    MiniMiniMiniMini- նախածանցը ունի հետևյալ իմաստները. 

1. շատ փոքր չափի, աննշան, օր. minicrisis (ոչ մեծ ճգնաժամ), minidose (փոքր 
դոզա, դեղաչափ), minibus (12 տեղանոց միկրոավտոբուս), miniseries (հեռուստա-
ներկայացում, որ բաժանված է մի քանի մասի և ցուցադրվում է որոշակի օրերի), 
minibar (խմիչքի փոքր պահարան), minivan (8 տեղանոց միկրոավտոբուս), 
minicomputer (փոքր համակարգիչ), minicab (կանչով տաքսի), minipark (փոքր 
այգի), minnow (փոքր, ոչ կարևոր սպորտային թիմ կամ ընկերություն): 
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2. ծնկներից վեր, շատ կարճ, օր. minicoat (կարճ վերարկու), minishorts (կարճ 
տաբատ), miniskirt (կարճ կիսաշրջազգեստ).  

 MaxiMaxiMaxiMaxi---- նախածանցը (maximum - բառի կրճատ ձևը) ունի հետևյալ իմաստները.  
1. շատ երկար, օր. maxi-coat (երկար վերարկու), maxi-dress (երկար զգեստ) 
2. շատ մեծ, օր. maxi-order (շատ մեծ պատվեր), maximize (verb) (հնարավո-

րինս շատացնել), maximum (adj. / noun) (շատ, հնարավոր ամենամեծ քանակը), 
maximal (adj.) (որքան հնարավոր է մեծ, շատ).  

MidiMidiMidiMidi---- նախածանցը, որն առաջացել է midmidmidmid---- միջին իմաստից, կազմվում է miniminiminimini---- 
ի հոմանշությամբ և ունի «միջին երկարություն» իմաստը: Օր. midi-skirt (միջին 
երկարության կիսաշրջազգեստ), midi-dress (միջին երկարության զգեստ): 

NonNonNonNon-նախածանցը ժամանակակից բառօգտագործման մեջ իր ավանդական 
նշանակությամբ ձեռք է բերել հաղորդման, քննադատության, ինչ-որ բանի նկատ-
մամբ բացասական վերաբերմունքի նրբերանգ: Օր. non-nuclear - միջուկային զենք 
չունեցող, սովորական, non-candidate - մարդ, որը պաշտոնի ընտրության հավա-
նականություն չունի, non- aligned - մեծ տերության հետ քաղաքական միության 
մեջ մտնելու դեմ դուրս եկող, non-aggression - հարաբերություն երկու երկրների 
միջև, որոնք ունեն միմյանց վրա չհարձակվելու համաձայնություն, non-alcaholic - 
ոչ ալկոհոլային խմիչք, non-appearance (n)-չլինել, չհայտնվել այն վայրում որտեղ 
մարդիկ ակնկալում են տեսնել քեզ 

non-attendence - չգնալ ինչ-որ տեղ, ուր սպասվում է, որ պետք է գնաս (eg. 
We must discuss the problem of children's non-attendance at school.) 

non-citizen (Am. E) - մեկը այլ երկրից կամ հասարակությունից, օտար 
non -committal - կարծիք չարտահայտող, երբ ցույց չես տալիս, թե բանավի-

ճող կողմերից որին ես սատարում 
non-compliance - կանոնին չենթարկվելը (eg. There are penalties for non-

compliance with the fire regulation.) 
non-conformist -մարդ, որը չի հետևում վարքի և մտածելակերպի ընդունված 

ձևերին,  
non-descript (Am.E) - անհետաքրքիր, չունենալով անսովոր, աչքի ընկնող 

հատկանիշներ կամ որակներ 
non-cooperation - որպես բողոքի նշան ղեկավարության պահանջը չկատա-

րելը (eg. A strike is unlikely, but some forms of non-cooperation are being considered.) 
non-custodial - պատիժ առանց բանտում գտնվելու ժամանակահատվածի 
(eg. a non-custodial sentence / penalty, a non-custodial parent - երեխային 

չպատժող ծնող) 
non-dairy - պատրաստված առանց կաթնամթերքի: 
Իր ակտիվությամբ առանձնանում է նաև dededede---- նախածանցը: Ունի հետևյալ 

իմաստները.  
1. հանդես բերել հակառակ գործողություն 
deisolate - վերջ տալ մեկուսացմանը 
demistify - պարզ, հասկանալի բառերով բացատրել բարդ, առեղծվածային 

երևույթը կամ միտքը 
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depollute - մաքրել կեղտից, աղտոտումից 
decry (sb./sth.)- հրապարակայնորեն խիստ քննադատել  
debunk - ցույց տալ, որ գաղափարը, հավատքը կեղծ է, ճիշտ չէ (eg. His 

theories have been debunked by recent research.) 
decouple - վերջ դնել հարաբերություններին, կապին 
defame - վնասել մեկին՝ նրա մասին վատ կամ սուտ բաներ տարածելով 
2. պակասեցնել  
debase - արժեզրկել, կորցնել հարգանքը (eg. Sport is being debased by 

commercial sponsorship.) 
debug - գտնել և վերացնել համակարգչային ծրագրի թերությունները 
deforestation - անտառահատում 
defraud (sb. of sth.)- փող կորզել մեկից, կամ կազմակերպությունից՝ խաբելով:  
Նորակազմության համար լայնորեն օգտագործվում են նաև բառակազմիչ 

տարրերը, որոնք վերջածանց չեն համարվում, այլ բառ կամ բառի մաս: Դի-
տարկենք դրանցից մի քանիսը: Բառակազմիչ տարր է    biobiobiobio-ն. այն մասնակից է 
դառնում շատ բառերի ձևավորմանը, որոնք երևան են եկել ոչ վաղուց` նոր հաս-
կացություններ արտահայտելու համար: Կարող է ցույց տալ բառեր՝  

1)կապված կենսաբանության հետ. օր. bioengineering - ինժեներական կեն-
սաբանություն, biomathematition - կենսաբանական գործընթացներ ուսումնաս-
իրող մաթեմատիկայի ոլորտի մասնագետ, bioscience - գիտության բնագավառ, 
որն ուսումնասիրում է կենսաբանական երևույթներ երկրի մթնոլորտից դուրս, 
տիեզերքում.  

2) կապված մարդկային կյանքի, կենսաբազմաձևության հետ. օրինակ.  
biography - կենսագրություն,  
biopic (AmE) - կինոնկար կոնկրետ մարդու մասին 
biodiversity (AmE) - տարբեր կենդանիների և բույսերի գոյությունը, որը կազ-

մում է հավասարակշռված շրջակա միջավայր (բալանս - հաշվեկշիռ) 
biosphere (AmE) - երկրի մակերևույթի և մթնոլորտի այն ոլորտը, որտեղ կա-

րող են ապրել կենդանիներ և բույսեր. 
biotechnology (AmE) - կենդանի բջիջների և մանրէների կիրառությունը արդ-

յունաբերական և գիտական գործընթացներում (կենսատեխնոլոգիա) 
biological warfare - վնասակար բակտերիաների օգտագործումը որպես ռազ-

մական զենք: 
Անգլերենի բառակազմական համակարգը իր ազդեցությունն է թողնում փո-

խառությունների վրա: Եվ հաճախ փոխառված բառերը ատաղձ են դառնում նոր 
բառերի ստեղծման համար: CosmoCosmoCosmoCosmo- բառակազմական տարրը փոխառված է ռու-
սերենից, իսկ անգլերենի -niknikniknik վերջածանցը մտնում է ռռւսերեն բառի կազմության 
մեջ, այնուհետև դառնում է արդյունավետ վերջածանց: -niknikniknik վերջածանցը օգտա-
գործվել է «beatnik» բառի կազմման համար: Այն հետագայում դարձել է բառակազ-
մական մոդել` ստեղծելու «մարդ», որը ժխտում է գոյություն ունեցող սոցիալա-
կան արժեքները, ինչ-որ գաղափարի, ուղղության, կենսափորձի հետևորդ, կողմ-
նակից, ինչ-որ բանի սիրահար: Օրինակներ. 
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falknik - ժողովրդական երգերի տարածող 
filmnik - կինոյի սիրահար 
protestnik - բողոքական  
peacenik - խաղաղության մարտիկ 
citynik - քաղաքի բնակիչ: 
Բառերի այս տեսակը պատկանում է խոսակցական շերտին: Դրանցից շա-

տերը հուզական երանգավորում ունեն: 
CosmoCosmoCosmoCosmo---- բառաստեղծական տարրը փոքր-ինչ փոխել է իր հին իմաստը 

(բնակչություն, աշխարհ) և ձեռք է բերել նոր իմաստ ռուսերենի փոխկապակցու-
թյան շնորհիվ` «տիեզերք, տիեզերական թռիչք» և ընդհանրապես տիեզերական 
թռիչքի հետ կապված երևույթ: [2, 108] Օրինակ` cosmodog - շուն տիեզերանա-
վում, cosmonette - կին տիեզերագնաց, cosmology - տիեզերագիտություն, cosmos - 
տիեզերք, cosmodrome - տիեզերակայան: 

Գիտության բուռն զարգացման հետ շրջակա միջավայրում, նրա աղտոտվա-
ծությամբ պայմանավորված, երևան են եկել շատ բառեր` ecoecoecoeco---- բառակազմական 
տարրով բաղադրված և նոր նշանակությամբ` «բնությանը վերաբերող», «բնության 
պահպանություն», էկոհամակարգ. Օրինակներ` ecosystem - բոլոր բույսերը և կեն-
դանի էակները որոշակի տարածքում, ֆիզիկական միջավայրում, eco-warriors / eco-
activists – մարդիկ, ովքեր պայքարում են շրջակա միջավայրին հասցրած վնասների 
դեմ, eco-friendly - շրջակա միջավայրը չվնասող, բնապահպանական, eco-tourism - 
էկոտուրիզմ, շրջակա միջավայրին քիչ վնաս պատճառող տուրիստական երթուղի-
ներ. eco-crisis - էկոճգնաժամ, միջավայրի ոչնչացման վիճակ, eco- catastrophe - 
շրջակա միջավայրի աղետ` բնության աղտոտվածություն: 

Առավել լայն կիրառություն է ստանում բառակազմական micro micro micro micro ---- տարրը` 
շատ փոքր, մանրագույն, մանրատարր իմաստով: Օրինակ. microbook - շատ 
փոքր գիրք, որը կարդացվում է խոշորացույցով կամ խոշորացնող ապակիով, 
microculture - միկրոմշակույթ, ոչ մեծ միջավայր, microecology - միկրոէկոլոգիա, 
ոչ մեծ տարածքի բնության պաշտպանություն, microlight(AmE) - փոքրամասշ-
տաբ, թեթև ինքնաթիռ 1-2 մարդու համար, microfilm (AmE)- միկրոժապավեն՛ որի 
վրա պահվում է շատ մանր տառերով տեղեկատվություն, microchip - միկրոչիպ, 
microcosm - միկրոաշխարհ , microorganism - միկրոօրգանիզմ, մանրէ, microscope - 
մանրադիտակ, microwave oven - միկրոալիքային վառարան: 

Գոյություն ունի նաև paraparaparapara---- բառակազմական տարրը` ինչ-որ բանի վերաբե-
րող, ենթակա, լեզվի հետ կապված գործոններին պատկանող, բայց նրա մասը 
չհանդիսացող: ParaParaParaPara---- բառակազմական տարրը ձեռք է բերել նոր իմաստ` ինչ-որ 
բանի կողքին, ինչ-որ բանի մոտ, և այս նշանակության բառերը դարձել են շատ 
արդյունավետ: Օրինակներ. Para-academic - ակադեմիական, ուսումնական հաս-
տատությանը մոտիկ, para-governmental - կառավարությանը մոտ, կիսակառավա-
րական, para-professional - աշխատանքում արհեստավարժներին օգնող, թերի 
կրթություն ունեցող օգնական, paramilitary - կիսառազմականացված, paratroops - 
ինքնքթիռից պարաշյուտով թռչող զինվորներ, paramedic - մարդ, որի աշխատան-
քը հիվանդ, վիրավոր մարդկանց օգնելն է, բայց նա բժիշկ չէ, paranormal - չի կա-
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րող բացատրվել կամ պատճառաբանվել գիտության կողմից և ունի առեղծվածա-
յին ուժ, պարականոն, paralegal -փաստաբանի օգնական. 

Brain Brain Brain Brain բառով կազմված բարդ բառեր, օրինակ, brain teaser - լուծելու համար 
դժվար, բայց հաճելի խնդիր. brain wave - անսպասելի լավ միտք, գաղափար, to 
brain wash (AmE) - մեկին ստիպել ընդունել քո գաղափարները, հավատքը՝ այդ 
մասին բազմիցս խոսելով (ուղեղը լվանալ): 

Նոր գործածություն է ստացել inininin---- նախդիրը, որն սկսել է գործածվել որպես 
նախածանցային մաս: Նրա նշանակությունը չի փոխվել, օրինակ, passengers-in-
city - քաղաքային ուղևորներ, in-career education - աշխատանքի ընթացքում 
ուսումնառություն, in-country activities - երկրի ներսում գործունեություն: 

Անգլերենի բառաբարդման համակարգում նոր բառերի կազմավորման մեջ 
մեծ ակտիվություն է ստանում բարդ գոյականի տեսակը` կազմավորված "բայի 
հիմք + մակբայի հիմք" կառուցվածքով: Օրինակ` check-up - զննում, ստուգում, 
hide-out - ապաստարան, թաքստոց, to hide out - թաքնվել, աներևութանալ:  

Այսպիսի գոյականները շատ դեպքերում ձևավորվում են համապատասխան 
բայական կապակցությունից՝ «իմաստով մոտ» նշանակությամբ: Այսպիսով, անգ-
լերենում գոյություն ունեն կազմությամբ «բաղադրյալ բայ» - «բարդ գոյական»: 
Սակայն այսպիսի բարդ գոյականը միշտ չէ, որ կազմավորվում է բաղադրյալ գո-
յականից: Որոշ բարդ գոյականներ կազմվում են բառակազմական մոդելներին 
համապատասխան և չունեն համապատասխան բայական համահարաբերական:  

Նման կազմություն է` to break down (verb) - կոտրել, քանդել, վատթարանալ, 
անհաջողություն ունենալ. break-down (noun) - վթար, քայքայում, փլուզում, ան-
կում: Բառակազմական այսպիսի մոդելներ են նաև be-in - երիտասարդների հան-
դիպում հասարակական վայրում, միասին ժամանցի նպատակով, lean-to -ծածկ, 
սարայ: Այս տիպի բառերում առանձնանում են inininin բաղադրիչով բառերի խումբ, 
որոնք իրենց նշանակությամբ նորաստեղծ են համարվում` բողոքի ցույց, հանդի-
պում, մի խումբ մարդկանց հավաքույթ իմաստներով: [2,222] Օրնակ` lie-in - բո-
ղոքի տեսակ, որի դեպքում բողոքողները պառկում են գետնին` կասեցնելու հա-
մար տրանսպորտի ընթացքը, կամ հետիոտներին. teach-in - հավաքույթ, դասա-
խոսների և ուսանողների ցույց. sleep-in - բողոքի ձև, որի դեպքում բողոքողները 
հավաքվում են եկեղեցիներում և քարոզ են լսում. beed-in - անվճար սննդի բաժա-
նում հացադուլավորներին. laugh-in - ուրախ հանդիպում: Բաղադրված բայերը 
հիմք են հանդիսանում ոչ միայն բարդ գոյականների, այլև բարդ ածականների 
համար: Վերջիններս ներկայանում են "ածական / դերբայ + մակբայ" կառուցված-
քով: Օրինակ`  

to tear up - պատռել, torn-up - պատառոտված, բզկտված.  
to bomb out - ռումբով պայթեցնել, bombed-out (streets, houses) պայթեցված, 

ռմբակոծված (տներ, փողոցներ). 
to think out - լավ մտածել, thought out - մտածված.  
Բաղադրված բայի բազմիմաստությունը իր արտացոլումն է գտնում նաև 

ածականում: Այսպես, to make up բաղադրյալ բայը ունի հետևյալ իմաստները. 1. 
կազմել, տեղադրել 2. հորինել 3. շպարվել. Նրան համապատասխան բարդ ածա-
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կանը` mademademademade----upupupup ունի հետևյալ իմաստները:  
1. հավաքված, պատրաստված, (made-in rules /made-in medicine) 
2. հորինված, մտացածին, (made-up story / incident) 
3. ներկված, շպարված, (Made-up face / eyes) 
Այս տիպի բարդ ածականները աչքի են ընկնում իրենց արդյունավետությամբ: 
Խոսելով բառաբարդման մասին` պետք է նշել նաև երկու և ավելի գոյական-

ների հիմքից կազմված բառերը. օրինակ` night-school, book-shop, time-table. Այս 
եղանակը նոր չէ անգլերենում և մնում է շատ արդյունավետ, անընդհատ կազմա-
վորվում են մեծ քանակի նոր բառեր, ինչպիսիք են` moon walk - ելք լուսնի մակե-
րես, spacewoman - կին տիեզերագնաց, energycrisis - էներգոճգնաժամ, satellite 
town - նոր քաղաք, քաղաք արբանյակ: Այս եղանակի արդյունավետությունը 
բարձր է այնքանով, որ շատ այսպիսի կազմավորումներ իմաստային առումով քիչ 
են տարբերվում համապատասխան համադրական կապակցումներից և հոմանիշ 
են նրանց: Օրինակ` At the Paris energy conference the problems of oil prices were 
discussed. (Փարիզյան համագումարում էներգետիկ խնդիրների շրջանակներում 
քննարկվեց նավթի գնի հարցը:) 

Բարդ գոյականների այլ տիպեր, որոնք աչքի են ընկնում իրենց արդյունավե-
տությամբ, հանդիսանում են բարդ ածանցավոր գոյականների կազմությունները՝ 
----er er er er վերջածանցով: Այն միանում է բարդ հիմքին` նրանից կազմելով ածական և 
գոյական, բայ կամ բառակապակցություն: Օրինակ`  

world-lifer - մարդ, որ հանդես է գալիս բնության պահպանության և վայրի 
կենդանիների պաշտպանության հարցերով.  

peace compaigner - խաղաղության պաշտպանության կողմնակից 
sky-jacker - ինքնքթիռ առևանգող, ահաբեկիչ 
left-winger - քաղաքականության մեջ ձախ թևի ներկայացուցիչ 
sit-downer - նստացույցի մասնակից: 
«Գործիչ» իմաստով ----erererer վերջածանցը ամենաարդյունավետ գոյականակերտ 

վերջածանցներից է: Նրա բարձր արդյունավետությունը բացատրվում է լեզվա-
կան պահանջմունքով` նշանակելու ինչպես բազում գործիչների, մարդկանց, այն-
պես էլ տարբեր մեքենաներ, մեխանիզմներ և ուղղակի առարկաներ: Այդպիսի 
բառերի օրինակներ են հանդիսանում՝ biker - մոտոցիկլիստ, knocker - իր ապ-
րանքը առաջարկող առևտրական, որն անցնում է տնից-տուն, blusher - կոսմետիկ 
միջոց, որը մաշկին վարդագույն երանգ է հաղորդում: 

Բարձր ակտիվություն ունեցող վերջածանցներից առանձնանում են ----istististist և ----
manmanmanman վերջածանցները: -manmanmanman վերջածանցը հոմանիշ է ----er er er er վերջածանցին` այն տար-
բերությամբ, որ այդ վերջածանցի օգնությամբ են բացատրվում մարդ-գործիչները, 
ոչ միայն մեքենաներն ու մեխանիզմները.  

computerman - համակարգչի գիտակ 
advanceman - մարդ, որը միտինգ է կազմակերպում ինչ որ թեկնածուի օգտին 
Renaissanceman - լայն ճանաչողական ընդունակություններով օժտված մարդ 

գիտության և արվեստի բնագավառում. 
----istististist վերջածանցը նորագոյացություններում հիմնականում պահպանում է իր 
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նշանակությունը՝ «ինչ-որ տեսության, ուսմունքի, դոկտրինայի կողմնակից», օրի-
նակ` leftist - ձախ, ձախ շարժման կողմնակից. nationalist - ազգայնամոլ. 
protectionist - բնության պահպանության կողմնակից. environomentalist - շրջակա 
միջավայրի պահպանման խնդրի կողմնակից: 

Վերացական վերջածանցներից ամենաարդյունավետը կարելի է համարել ----
ismismismism վերջածանցը, որը կոչված է նշանակելու ինչ-որ տեսություն, ուսմունք, դոկտ-
րինա: Օրինակ`  

ultimatism - անփոխզիջումային հարաբերություն 
sexizm - աշխատանքում, հասարակական կյանքում կանանց խտրականու-

թյուն 
nuclearism - դոկտրինա, որը հաստատում է, որ միջուկային զենքի միջոցով 

կարելի է կանխել պատերազմը, հասնել քաղաքական կամ տնտեսական բավա-
րար զիջումների: 

Վերացական գոյականներ կերտող վերջածանցներից ----ionionionion -ը ցույց է տալիս 
գործողության, պրոցեսի որոշակի վիճակ: Իմաստային պլանում այդ գոյա-
կանները համընկնում են բայերի հետ, որոնցից կազմված են: Օրինակ` 
culturalizationculturalizationculturalizationculturalization - մշակութային սովորույթների ձեռքբերման գործընթաց. 
computerizationcomputerizationcomputerizationcomputerization - աշխատանքի մեքենայացում համակարգչի օգնությամբ: 

Բայական վերջածանցների շրջանում իրենց արդյունավետությամբ առանձ-
նանում է ----izeizeizeize վերջածանցը, որի օգնությամբ ձևավորվում են նոր բայեր, օրինակ` 
iconize - պաշտամունք դարձնել, պաշտել, cosmeticize - ավելի գրավիչ դարձնել, 
pedestrianize - փողոցը ազատել տրանսպորտից, vietnamize - վերահսկողության 
տակ պահել վիետնամական իշխանությունները, կառավարությունը: 

Համեմատաբար ակտիվ են համարվում այսպես կոչված փոքրացուցիչ գոյա-
կանական վերջածանցները` ----let, let, let, let, ----ie:ie:ie:ie: Այս վերջածանցներով ձևավորված բառերը 
հուզական երանգ ունեն և պատկանում են խոսակցական շերտին: օրինակ` 
filmlet - ոչ մեծ ֆիլմ, bomblet - ոչ մեծ արկ, groupie - դեռահաս, որն ամենուր 
հետևում է նշանավոր մարդկանց, auntie - մորաքույր /հորաքույր, folkie - ժողո-
վրդական երգերն օգտագործող, nudie - ֆիլմ կամ ներկայացում, որում որոշ ար-
տիստներ հանդես են գալիս մերկ:  

Այսպիսով, անգլերենում, ինչպես նաև հայերենում և ռուսերենում, ածանց-
ները բառակազմական հիմնական դերակատարներից են. դրանց մեջ գոյություն 
ունեն առավել ակտիվները, որոնք բառաստեղծական և թարգմանչական ձևույթ-
ներ են: 
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О НЕКОТОРЫХ АКТИВНО НЕКОТОРЫХ АКТИВНО НЕКОТОРЫХ АКТИВНО НЕКОТОРЫХ АКТИВНЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЫХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬЬЬЬНЫХ МОДЕЛЯХНЫХ МОДЕЛЯХНЫХ МОДЕЛЯХНЫХ МОДЕЛЯХ    
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕВ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕВ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕВ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ        

Саргсян Саргсян Саргсян Саргсян Карине Карине Карине Карине     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Словосложение, аффиксация, продуктивный модель, актив-
ный модель, заимствованные слова, словообразовательный элемент, неологизм, 
морфема, разговорный запас слов, социальная ценность, коррелятивный. 

Статья посвящена анализу наиболее продуктивных словообразовательных мо-
делей современного английского языка. Выявляются активно действующие в языке 
механизмы порождения новых значений в неологизмах, что безусловно стимули-
рует развитие языка.  

Приводимые в статье многочисленные примеры демонстрируют особенности 
префиксального и суффиксального способов словообразования, эффективность их 
функционирования в языке при образовании новых слов. Особо отличается актив-
ная роль префиксов при переходе слов одной части речи в другую, что приводит к 
порождению нового значения.  

    
    
    

SOME ACTIVE WORDSOME ACTIVE WORDSOME ACTIVE WORDSOME ACTIVE WORD----FORMING FORMING FORMING FORMING     
MODELS IN ENGLISHMODELS IN ENGLISHMODELS IN ENGLISHMODELS IN ENGLISH    

Sargsyan Sargsyan Sargsyan Sargsyan Karine Karine Karine Karine     
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: word composition, derivation, viable model, active model, borrowing 
words, word-building element, neologism, morpheme, colloquial word-layer, social 
value, co-relative. 

The paper is concerned with the role of more productive and progressive patterns 
in word- formation, as well as the new meanings acquired by the word-building process. 
In other words, the paper deals with neologisms. Attention is concentrated upon 
relatively productive types of word- formation, the ones that stimulate language 
development by enriching the vocabulary.  

The paper abounds in word building patterns that serve to reveal the peculiarities 
of bound morphemes, more specifically the derivational affixes – prefixes and suffixes, 
the high productivity of which promotes the acquisition of new meanings as well as 
semantic shifts. The latter concerns prefixes which modify the lexical meaning of stems 
to which they are added. As a result, the word is transferred from one part of speech to 
another. 
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SEMANTIC CHANGES IN ENGLISH AND IN SEMANTIC CHANGES IN ENGLISH AND IN SEMANTIC CHANGES IN ENGLISH AND IN SEMANTIC CHANGES IN ENGLISH AND IN ARMENIANARMENIANARMENIANARMENIAN    
 

Sarukhanyan Sarukhanyan Sarukhanyan Sarukhanyan Lilit Lilit Lilit Lilit     
    PapyanPapyanPapyanPapyan    MariamMariamMariamMariam    

    
Key words:Key words:Key words:Key words: semantic change, specialization, generalization, elevation, degradation, 

alternation of meanings, contrast of meanings. 
One of the most important phenomena that occurs in the process of language 

formation is the semantic change and semantic development. Due to meaning changes 
the language develops, enriches and becomes perfect. (“Metaphor and Metonymy in the 
Light of Lingo-Stylistic Survey in Aldous Hulxey’s “Brave New World”” L. Sarukhanyan, 
“Scientific Articles”- Vanadzor -2013, pp-170-171) 

Semantic change as a linguistic phenomenon has attracted academic discussions 
since ancient times. Contemporary linguistics also focuses on the problem from various 
aspects. The first major works of modern times were Reisig's “Semasiologie oder 
Bedeutungslehre” (1839), Darmesteter's “La vie des mots” (1887), Breal's “Essai de 
sռmantique''(1899), Paul’s “Prinzipien der Sprachgeschichte” (1880), Stern's “Meaning 
and Change of Meaning with Special Reference to the English Language”, Bloomfield's 
“Language” (1933) and some others.  

The aim of our article is to draw parallels between the semantic changes in English 
and in Armenian focusing on the fact that both of these languages belong to the Indo-
European Family of Languages. We mainly dwelt upon the comparison of gradual 
semantic changes i.e. changes regarded from the aspect of historical development 
(specialization, generalization, elevation and degradation). 

We studied semantic changes in the English language, taking into consideration 
the classification of semantic changes by Herman Paul “Prinzipien der 
Sprachgeschichte” (1880). It is based on logical principle. He distinguishes two main 
ways where the semantic change is gradual (specialization and generalization), two 
momentary conscious semantic changes (metaphor and metonymy) and also secondary 
ways: gradual (elevation and degradation) and momentary (hyperbole and litotes). 

 For the study of semantic changes in the Armenian language, we took into 
consideration the classification of semantic changes by Edward Aghayan 
«Լեզվաբանության հիմունքներե (1987). He distinguishes four main groups of 
semantic changes regarded from the aspect of historical development, i.e. the narrowing 
of word-meaning (specialization)-բառիմաստի նեղացում և մասնավորում, the 
widening of word-meaning (generalization)-բառիմաստի ընդլայնում, the contrast of 
word-meaning (իմաստների բևեռացում) and the alternation of word meanings 
(իմաստների փոխհաջորդում). 

  The first type of semantic change is specialization. This phenomenon is typical of 
both English and Armenian. It is a gradual process when a word passes from a general sphere 
of communication to some special sphere of communication. Thus the narrowing of word-
meaning or specialization is the application of the word usage in a more specific sphere.  
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The word case, for example, besides its general meaning (circumstances in which a 
person or a thing is) possesses special meanings: in law -a law suit ), in grammar (the 
Possessive case), in medicine (a patient, an illness). Compare the following: One of 
Smith’s cases is ill with cancer.(case = a patient). This month at the court I have been 
listening to such a case, that was a shock for everyone. (case = a question decided in a 
court of law, a law suit). The general, not specialised meaning is also very frequent in 
present-day English. E. g. Nowadays the young are a little bit lazy, but it is not my case, 
as I need to earn a lot of money for my family... (case = circumstances in which one is). 

In English the meaning of a word can also be specialized even when it remains in 
the general usage. It happens in the case of the conflict between two absolute synonyms 
when one of them must specialize in its meaning in order to remain in the language. The 
most outstanding example of this case is the native word “meat” which had the meaning 
of “food”. This meaning is preserved in the compound “sweet-meats”, the meaning 
“edible fresh” was formed when the word “food”, won in the conflict of absolute 
synonyms.  

Another example of specialization is the word “starve”, it was specialized in this 
meaning after the Scandinavian verb “die” was borrowed into English. “Die” became the 
general verb with this meaning, because in English there existed the words “dead” and 
“death”. “Starve” got the meaning of “to die of hunger”. 

In Armenian there are several types of specialization. In the first one the word 
keeps its main meaning, but at the same time gets narrowed and specialized. For example 
the word brave –քաջ, անվեհեր, in Old Armenian meant “good, well” in the most 
general sense of the word (on the whole someone described with good qualities and 
features). In Modern Armenian it has acquired a specialized meaning and means “brave , 
courageous” –քաջ, խիզախ. Nowadays we cannot say “He had brave hair.” – «Նա քաջ 
մազեր ուներ». However it was used in Old Armenian in the very sense (good, well) of 
the word. The primary meaning of the word is preserved in such word combinations as 
“he knew it well, he was well informed”– «Նա քաջ գիտեր, քաջ տեղեկացված էր: 
(քաջատեղիակ էր)». 

Another good example of this phenomenon is the word “tortoise, turtle”-կրիա, 
կենդանի, which firstly meant only a type of animal, but with the development of 
science it took also another meaning- military machine (a military machine in the size of 
tortoise- կրիա, ՝ կրիայի մեծության ռազմական մեքենա). 

The next type of specialization is, when the word loses its primary more general 
meaning and gets narrowed and specialized. For example the word “read”- կարդալ in 
the past meant “to call, to cry”- կանչել, անվանել, կոչել nowadays it has lost its 
previous meaning and acquired the meaning of “to read a book, a newspaper”- գիրք 
կարդալ, լրաթերթ կարդալ, “to read a poem”-արտասանել, բնաստեղծություն 
ընթերցել, “to read articles, lessons” – սովորել, “to indulge in something and observe 
the essence”-թափանցել մի բանի մեջ և իմանալ էությունը. 

The only kind of specialization that exists in the same way both in English and in 
Armenian is the formation of proper names from common nouns. In this case the 
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specialized words keep their primary meanings alongside with the new one. For example 
in English the City- the business part of London, the Tower-originally a fortress and 
palace, later a state prison, now a museum, the Highlands- the mountainous part of 
Scotland, Rose-name of a girl.  

The same phenomenon exists in Armenian, for example, the word «գոհար»-gem, 
jewel, a precious stone in its primary meaning means expensive stone, it is also a special 
noun Gohar-Գոհար (girl’s name). Or another one the name of flower; “jasmine –
հասմիկ” has become a girl’s name Jessamine – Հասմիկ, or another flower “carnation” – 
մեխակ, has become a boy’s name – Մեխակ. 

From this point of view we have also the contrary process, when the word 
absolutely loses its primary meaning, becoming specialized. For example “քարահունջ” 
meant a bridge of stone, now it is only used as a place name (Քարահունջ), or the word 
“palace, mansion” –“ապարան (ք)” lost its primary meaning and has become a place 
name (Ապարան-one of Armenian cities). 

The second type of semantic change is generalization, which exists both in English 
and in Armenian. It is a process contrary to specialization. In this case the meaning of a 
word becomes more general in the course of time. The concept of the word is 
broadening and a new meaning comes forth.  

In English the transfer from the concrete meaning to an abstract one is the most 
frequent. For example the word “ready”, a derivative from “ridan” firstly meant 
“prepared for a ride”. Now its meaning is “prepared for anything”. The word “journey” 
was borrowed from French, and meant “one day trip”. Now it means ‘‘a trip of any 
duration”.  

Another case of generalization is connected with auxiliary verbs. Auxiliary verbs 
are cases of generalization of their lexical meaning, as they have developed a 
grammatical meaning: have, do, be, shall…. When used as auxiliary verbs, they are 
devoid of lexical meaning. E.g. I have a book.(lexical meaning). He has lost his best 
friend. (auxiliary verb). 

In Armenian the widening of word-meaning or generalization is connected with 
the darkening of the primary meaning and adding other meanings. It should be 
mentioned that in this way the word keeps its primary meaning, meanwhile taking some 
other meanings. It is the most common case of generalization and besides it, the most 
predominant. Here people aim at expressing several meanings with one word. For 
example the word “ house” in Armenian firstly meant only “habitat, habitable building”, 
in Modern Armenian it has kept its primary meaning, but it has also added other 
meanings like “a building”, “a block of flats”, “pioneer house, parliamentary house”. The 
same word “house” in Old Armenian also meant quatrain (քառյակ, քառատող). 

Another reason for generalization is connected with the darkening of the primary 
usage, as the new meaning is brought into wider application. For example the word 
“clerk, secretor”- «դպիր, գրագիր» almost lost its main usage and got another one by 
affixation. As a result of it we have the word «դպրոց»-school with its various usages. 
The word epic hero, giant, demigod (դյուցազն ) firstly meant only the son of God, then 
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it got the meaning of ‘‘prince’’ then ‘‘lord’’, in the course of time it also got the meaning 
of ‘‘knight’’, ‘‘a brave soldier’’, but it had and still keeps one of its primary meanings –“an 
epic hero’’. 

Another good example of generalization is the following case; in Old Armenian 
there was a word ‘‘sharp’’ (սուր, հատու), at that time it had only one meaning, then it 
added the meaning of “bitter, spicy”, (e.g. bitter taste, smell)- սուր, վատ հոտ, this word 
also meant smart, clever, cutting,(e.g. smart speech-cutting speech, caustic, witty mind)-
խելացի, սուր, դատող խոսք, միտք. With the historical development it got another, 
but contrary meaning: tender, delicate, sensitive (e.g. sensitive, delicate, acute hearing, 
eyesight)-նուրբ, ուժեղ, սուր լսողություն, տեսողություն. Besides these meanings 
“sharp” also has the meaning of shrill, (e.g. shrill, sharp voice )-զիլ,բարձր ձայն, in 
addition, it has the meaning of stinging (e.g. stinging, acute pain)-սուր, խոցելի, 
տանջող ցավ. One of its widely applied meanings is used in Geometry (e.g. acute, sharp 
angle)-սուր անկյուն. On the other hand the word “ sharp” was used and up to now is 
used as a noun, and means “a weapon, a sword-սուր, զենք”. As a result of which we 
have a lot of expressions like “to draw the sword”-սուր բարձրացնել, “rattle the saber”- 
սուր ճոճել, “put to the sword”-սրի հանել ՝քաշել, “sheathe the sword”-սուրը 
պատյանը դնել “Damocles’ sword or the sword of Damocles” ( it is used in Linguistics 
in figurative meaning)-դամոկլյան սուր ՝ անսպասելի վտանգ.  

Generalization also accounts for the cases when the special nouns become common 
nouns, and are used in everyday speech. These cases mainly are connected with epic 
stories, heroes, sometimes geographical places, where something special, and worldwide 
known product is invented. Here are some examples of these cases, when the name of a 
city became a common noun Բորդո- Bordeaux, a city in France where red wine is 
produced, besides the applicability for wine it is also used to denote ‘‘dark red-մուգ 
կարմիր” in everyday speech. Many examples from Greek mythology account for the 
cases of generalization. E.g. when a person acts like a Greek mythology hero the name of 
that very hero is used as a common noun. For example we have the proper noun 
“Mekeneas” (Մեկենաս), (from Greek mythology) it is used in ordinary speech and 
means patron, sponsor, but in this usage it is written without the capital letter. We have 
the word «մենտոր, մենթոր», which means experienced, skilful educator, master, tutor. 
This word comes from Greek mythology, from the name Mivtor, who was the educator 
of Telemaq. The Bible also comprises cases of generalization, e.g. the word «Նեռ». It 
comes from the name of emperor Neron, in its primary meaning it was used as “an 
unreal God”-սուտ, ոչ իրական Աստված, then it was used in a figurative meaning to 
denote cruel, ill-natured person-չար, նենգ մարդ, and at last it means “rancorous, 
vindictive, revengeful”- «դավաճան, դավադիր, նենգ, վրեժխնդիր». While dwelling 
upon Generalization we can bring a good example from Shakespearian tragedy 
“Othello”, here we get to know Yago. This hero was in the highlight for his treachery, 
conspiracy, and now this word is used in the very sense of the word and means 
conspirator, traitor-դավադիր, դավաճան (յագո). Other well-known examples of this 
phenomenon are ‘‘a philistine”, which means a mercenary person and ‘‘a Don Juan”- a 
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lover of many women. To sum up, it is worth mentioning that the great part of this kind 
of generalization has a foreign origin. 

Other types of gradual semantic changes, which are called secondary semantic 
changes, are elevation and degradation. Elevation is the transfer of the meaning, when it 
becomes better in the course of time. This linguistic phenomenon is also known as 
amelioration . 

For example the word “knight” originally meat a boy, then a yօung servant, then a 
military servant, then a noble man, now it is a title of nobility, which is given to 
outstanding people. The word “marshal” originally meant a horse keeper, horse-man, 
now it is the highest military rank. 

The reverse process is called pejoration or degradation; it involves a lowering in 
social scale connected with the appearance of a derogatory and scornful emotive tone 
reflecting the disdain of the upper classes towards the lower ones. Degradation is a 
transfer of the word-meaning, when it becomes worse in the course of time. It is usually 
connected with nouns, which denote common people. 

Good examples of degradation are: the word “villain” used to mean a person 
working on a villa. Now it means “scoundrel”. A similar case is present in the history of 
the word clown: the original meaning was “peasant” or “farmer”. Now it is used in two 
variants: “a clumsy, boorish, uncouth and ignorant man” and also “one who entertains, 
as in a circus, by jokes and antics". 

As compared with Armenian, these two phenomena (elevation and degradation) 
are represented under one type of semantic change: the contrast or turn of meanings. 
This is the third type of semantic change in Armenian. In this case the word acquires 
quite a contrary meaning to its primary meaning. It is a rare phenomenon in Armenian, 
but the few examples show and explain the process in the most conspicuous way. 

A good example of elevation is the word «պարապել» primarily meaning 
“dawdle”, now it means “to train, to do useful work”.  

A good example of degradation is the word «դեղ» –medicine primarily meaning 
“grass, hay”-խոտ, դեղ then “curing grass”-բուժիչ խոտ, finally it meant “curing 
substance”(both chemical and herbal”-«քիմիական և բուսական նյութ», however all 
these variants in dialects got another contrary meaning “poison”-«թույն». Consequently 
we have the word “to poison” –«թունավորել, թույնել, դեղել». 

 Another example is the word “ miracle”- «հրաշք» meant “unseen, unbelievable”. 
This word has kept its main meaning, but it has also acquired another contrary meaning 
“monster”-«հրեշ». The word «իմաստակ», which is also a case of degradation, in 
ancient times meant “philosopher, orator”, nowadays it is used as “an ignorant person, 
somebody who does not know anything”-«տգետ, անգետ, անտեղյակ, անգրագետ».  

Alongside with these gradual semantic changes (specialization, generalization, 
elevation and degradation) which have their parallels in Armenian, there also exists 
another type of semantic change, which is also considered to be a phenomenon of 
gradual semantic change. This semantic change is called the alternation of word-
meanings. It accounts for the full lose of the primary word-meaning and the acquisition 



– 67 – 

of quite a new meaning. It is a rare linguistic phenomenon in Armenian, but some 
examples are enough to understand it. For example the word “table” –«սեղան» 
primarily meant “altar”- «զոհասեղան, բագին». Now it does not have such a meaning, 
it only means a piece of furniture “table”-«սեղան, կահույքի մի մաս». The word “sell”-
«ծախել, վաճառել», in Old Armenian only meant “consume, waste, spend”-սպառել, 
ոչնչացնել», but now it means “to sell off, to sell out”- «իրացնել,ծախել,վաճառել». To 
some extent this phenomenon shares similarities with elevation and degradation in sense 
that both these linguistic phenomena comprise examples which also have complete 
change of their meanings in the course of time. e.g. villain (working on a villa)―a 
scoundrel or marshal (horse keeper, horse man) ―highest military rank. 

Thus, while dealing with the English and Armenian semantic changes, we have 
drawn the following conclusions 

• The identical Semantic changes that exist in these languages are the real proof of 
the fact that both English and Armenian belong to the Indo-European Family of 
Languages. 

• There exist some differences and similarities of semantic changes in English and 
in Armenian which are determined by the peculiarities of grammatical, lexical and 
lexicological structures of these languages. 

• All these semantic changes are a result of linguistic, cultural, historical and 
traditional factors that are typical of both English and Armenian. 
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ԻՄԱՍՏԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆԻՄԱՍՏԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆԻՄԱՍՏԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆԻՄԱՍՏԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ    ՏԵՍԱԿՆԵՐԸՏԵՍԱԿՆԵՐԸՏԵՍԱԿՆԵՐԸՏԵՍԱԿՆԵՐԸ    
ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ    

    
    ՍարուխանյանՍարուխանյանՍարուխանյանՍարուխանյան    ԼիլիթԼիլիթԼիլիթԼիլիթ        

ՊապյանՊապյանՊապյանՊապյան    ՄարիամՄարիամՄարիամՄարիամ        
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... իմաստափոխություն, բառիմաստի նեղացում, բառի-
մաստի ընդլայնում, իմաստների բևեռացում, իմաստների փոխհաջորդում: 

Հոդվածի նպատակն է համեմատել իմաստափոխության տեսակները անգլե-
րենում և հայերենում` հաշվի առնելով այս երկու լեզուների Հնդեվրոպական լեզ-
վաընտանիքին պատկանելու փաստը: Գլխավորապես շեշտը դրվել է իմաստա-
փոխության չորս տեսակների վրա` բառիմաստի նեղացում և մասնավորում, բա-
ռիմաստի ընդլայնում, իմաստների բևեռացում և իմաստների փոխհաջորդում: 

Հենվելով հայտնի լեզվաբաններ Հ. Փոլի «Լեզվի Պատմության Սկզբունքնե-
րը» (''Prinzipien der Sprachgeschichte'', 1880) և Էդ. Աղայանի «Լեզվաբանության Հի-
մունքներ» (1987) աշխատությունների վրա` ուսումնասիրել ենք իմաստափոխու-
թյան տեսակների նմանություններն ու տարբերություններն անգլերենում և հայե-
րենում: 

 
 
 

ТИПЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕКСИТИПЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕКСИТИПЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕКСИТИПЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ    
В АНГЛИЙСКОМ И АРМЯНВ АНГЛИЙСКОМ И АРМЯНВ АНГЛИЙСКОМ И АРМЯНВ АНГЛИЙСКОМ И АРМЯНСКОМ ЯЗЫКАХСКОМ ЯЗЫКАХСКОМ ЯЗЫКАХСКОМ ЯЗЫКАХ    

    
СаруханянСаруханянСаруханянСаруханян    Лилит Лилит Лилит Лилит     
    Папяан Папяан Папяан Папяан Мариам Мариам Мариам Мариам     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: изменение лексического значения, сужение значения слова, 

расширение значения слова, перенос значений, поляризация значений.   
Целью статьи является сравнение типов изменения лексического значения в 

английском и армянском языках, учитывая факт принадлежности обоих языков к 
индоевропейской языковой группе. Акцент, главным образом, поставлен на четы-
рех типах изменения лексического значения:    сужении и специализации значения 
слова, расширении значения слова, поляризации значений и перенос значений. 

Основываясь на работах известных лингвистов Г. Пауля «Принципы Истории 
Языка» («Prinzipien der Sprachgeschichteե, 1880) и Эд. Агаяна «Основы языкознания» 
(«Լեզվաբանության Հիմունքներե,1987), мы изучили схожие черты и различия между 
типами изменения лексического значения в английском и армянском языках.  
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ՀՈՎՀԱՆՆԵՍՀՈՎՀԱՆՆԵՍՀՈՎՀԱՆՆԵՍՀՈՎՀԱՆՆԵՍ    ՇԻՐԱԶԻՇԻՐԱԶԻՇԻՐԱԶԻՇԻՐԱԶԻ    
    ««««ՀԱՅՈՑՀԱՅՈՑՀԱՅՈՑՀԱՅՈՑ    ԴԱՆԹԵԱԿԱՆԸԴԱՆԹԵԱԿԱՆԸԴԱՆԹԵԱԿԱՆԸԴԱՆԹԵԱԿԱՆԸ» » » » ՊՈԵՄԻՊՈԵՄԻՊՈԵՄԻՊՈԵՄԻ    ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՐԴԻԱԿԱՆԱՐԴԻԱԿԱՆԱՐԴԻԱԿԱՆ    ՇՈՒՆՉԸՇՈՒՆՉԸՇՈՒՆՉԸՇՈՒՆՉԸ    
 

ԱյվազյանԱյվազյանԱյվազյանԱյվազյան    ՀովիկՀովիկՀովիկՀովիկ        
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... ցեղասպանություն, հայրենիք, հայոց ճակատագիր, 
մարտնչող ոգի, ազատամարտ, վիշտ, թուրք, ֆիդայիներ, հերոսական մաքառում:  

 
Անցյալ դարի 50-60-ական թվականներին հայ նշանավոր բանաստեղծներից 

շատերը ձգտեցին գեղարվեստորեն իմաստավորել դարասկզբի հայոց եղեռնը և 
իրատեսորեն քննարկել դրա հետ միահյուսված ժողովրդի ճակատագրի հարցը: 
Տասնամյակներ շարունակ լռած սրտերը մեկեն բացվեցին, և գրականությունը 
սնող կարևոր երակներից մեկը «հոսեց» հորդառատ աղբյուրի պես` տալով տա-
ղանդավոր շատ երկեր: 

Խոր և անամոք ազգային ցավի հետ կապված մտորումները երիտասարդ 
տարիներից հանգիստ չէին տալիս Հովհաննես Շիրազին, և նրա վաստակած ժո-
ղովրդականությունը մեծամասամբ կապված է այդ ցավի մշտական արծարծում-
ների հետ: Նույնիսկ ժամանակի «արգելափակոցը» չկարողացավ բանաստեղծին 
սահմանազատել իր «վշտակոծ մորմոքումներից» և լռեցնել «սրտի ձայնը»: Շի-
րազն իր հոգու աչքերով միշտ «տեսնում էր» թուրք արյունախում ասկյարի գիշա-
տիչ դեմքը և յաթաղանի ահարկու հունձքը: Կորցրած հայրենիքը և նրա մասունք-
հիշատակները (Արարատ, Մասիս, Վան, Սիփան և այլն) դարձան բանաստեղծի 
պոեզիայի «քնարական հերոսները» և գլխավորապես իրենցով պայմանավորեցին 
նրա կիրառած լեզվաոճական արտահայտչամիջոցների հարստությունն ու գե-
ղարվեստական հնչեղությունը: Իհարկե, այդ մասունք-հիշատակների հաճախա-
կի կրկնությունները երբեմն խանգարում են բանաստեղծի քնարական խոհերի 
ամբողջացմանը, սակայն յուրաքանչյուր անգամ թեմայի նորովի արծարծումը 
թարմ մտքերի ու զգացմունքների դրսևորման առիթ է դառնում, քանզի, ինչպես 
ինքը` Շիրազն է նշում` «Արարատը մեզ համար սոսկ աշխարհագրական հասկա-
ցություն չէ, մեր ազգի խտացված խորհրդանիշն է»[3]: 

Հայոց ճակատագրով մտահոգ բանաստեղծի յուրաքանչյուր տողում թրթռում 
է ազգային ցավը, իսկ հայրենիքը ձուլված է նրա կյանքին ու ողջ էությանը: 

  Ես ամբողջովին քոնն եմ, հայրենիք, 
  Եվ մոմի նման, ճամփեքիդ վրա, 
  Քո փառքի համար թե մի օր վառվիմ, 
  Մոխրաբիծ անգամ ինձնից չի մնա...[1, 112]: 

Պ. Սևակի այն կարծիքը, թե` «... չմոռանանք, որ հայրենասիրությունը հայ 
գրողի մոտ հանդես է գալիս ոչ որպես սոսկական մի զգացում, այլ որպես աշխար-
հայացք, որպես գաղափարախոսություն»[4, 327], ամբողջովին վերաբերում է նաև 
Շիրազի ստեղծագործությանը: 
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Ժամանակակից բանաստեղծներից ոչ ոք այնքան հետևողականորեն չի 
անդրադարձել հայ ժողովրդի անցյալ կյանքի, հատկապես հայոց արդար դատի 
խնդիրներին, որքան Շիրազը: Նրան մտահոգում են գերի Մասիսն ու Տղմուտը, 
Հայկ Նահապետն ու Տիգրան Մեծը, պանդխտությունն ու հայրենադարձությունը, 
այսինքն` այն ամենը, ինչը կապված է մեր ժողովրդի դարավոր երթի ու մաքա-
ռումների հետ («Զանգ ոգեկոչման», «Մեծ եղեռնի հուշարձանի մոտ», «Թափառում 
էի Գանգեսի ափին» և այլն): 

Գերմանացի քննադատ Կ.Գ. Սիմոնը նշում է, որ ներկայումս աշխարհի խե-
լագառությունը ռեալ փաստ է դարձել, և արվեստը չի կարող հաշվի չնստել դրա 
հետ: Շիրազը, որպես մեծանուն արվեստագետ, «աշխարհի խելագարության» և 
չարի գոյության դեմ բարձրացնում է մարդու առողջ բանականության, «մտքի ու 
սրտի անտառը» և համոզված է, որ մարդկությունը երբևէ կորդեգրի խղճի ու բա-
նականության ազնիվ օրենքները, որոնց շնորհիվ էլ կկործանվեն նրանց կաշկան-
դող բիրտ շղթաները: 

Դեռևս երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին բանաստեղծի 
հոգում ծնունդ առան հայ ժողովրդի հերոսական ու ողբերգական դրվագների գե-
ղարվեստական կերպավորումները: Հենց այդ ժամանակ էլ նա ստեղծեց «Հայոց 
Դանթեականը» պոեմի նախնական տարբերակը, որը գաղափարական ու գեղար-
վեստական կատարելության հասցնելու համար աշխատեց մինչև կյանքի վերջը: 
Եթե «Բիբլիականը» «հզոր տաղանդով» գրված պոեմ է, ապա «Հայոց Դանթեակա-
նը» ցասում կայծակող ստեղծագործություն է, ուր առավել ուժգնությամբ է արտա-
հայտված բանաստեղծի մարտնչող ոգու ողջ կարողությունը: Շիրազն ստեղծել է 
վշտի ու ցավի, տառապանքի ու մահվան բազմաթիվ պատկերներ, որոնք եղեռնա-
գործության մասին տեսիլներ են և ոգեկոչում են «հազարաշիրիմ գերեզմաննե-
րում կենդանի թաղվածներին»: 

Դատապարտելով թուրք ելուզակների վայրագությունները, Շիրազը «Հայոց 
դանթեականը» պոեմում գրում է.  

 Ո՛վ Հիսուս, ինչպե՞ս երկինք ամբարնամ, 
 Թե մարդը սա է` ես գայլ կդառնամ, 
 Ես օձ կդառնամ` թե մարդը սա է,  
 Աստվա՛ծ իմ, թե որ մեկ էլ աշխարհ գամ` 
 Ինձ վա՜գր ծնիր՝ թե մարդը սա է...[1, 91]: 
Բանաստեղծն իր պոեմն այսպես է բնութագրել. «Այստեղ /պոեմում-Հ.Ա./ 

խոցված ու խաչված ժողովրդի սիրտն է...եղեռնապուրծ ազգի մնացյալ փրկված-
ների անեծքի հեծքն է անչափելի, տրտունջն է, շշունջն է, հառաչն է, մռունչն է, խո-
յանքն է, պահանջն է աննահանջելի...» [1, 250]: «Հայոց վերքերից ծնված երգ» է 
պոեմը, վերքեր, որ այրում են մշտապես և ծնում նոր երգեր, դառնում պոետի զգա-
յուն հոգու խորագույն արտահայտությունը:  

Պատմական հայացք գցելով հայ ժողովրդի անցած դառնակսկիծ ու հերոսա-
կան ուղուն, Շիրազը վերակենդանացնում և վերաիմաստավորում է հայոց ցե-
ղասպանության դժնատեսիլ օրերը և բռնության դեմ բռունցքված ազատամարտի 
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գոտեպնդիչ դրվագները: Պոեմը խորագրելով «Դանթեական», բանաստեղծը Չա-
րենցի նման պատկերում է երկրի վրա մարդու ձեռքով ստեղծված իրական դժոխ-
քը, որն ավելի սարսափելի է, քան իտալացի բանաստեղծի երևակայությունից 
ծնունդ առած երկնայինը: 

Կիսված ազգի վիշտը տեսնելու համար բանաստեղծը հրավիրում է «աստ-
վածային դժոխքի» Դանթեին, որպեսզի նրա աչքերը դարձնի «հայոց վշտի կշեռքը» 
և նրանցով չափի աշխարհի «արդարությունը»: 

Շիրազը գրում է. 
  Իջի'ր` քեզ տանեմ այնպիսի դժոխք, 
  Որ դու մոռանաս դժոխքը երգիդ,  
  Որ աստծո ճակտին անեծք խարանես 
  Եվ մահից խնդրես բալասան` վերքիդ: [1, 10-11] 

Բանաստեղծը վկայակոչում է ինչպես հայ, այնպես էլ համաշխարհային 
մտքի անմահ ոգիներին (Մ. Մաշտոց, Մ. Խորենացի, Գ. Նարեկացի, Հ. Այվազովս-
կի, Կոմիտաս, Անդրանիկ, Հոմեր, Գյոթե, Բայրոն ու ուրիշներ) ու նրանց տանում 
պատմական Հայաստանի ողջ տարածքով և ցույց տալիս հայոց Գողգոթան, մեռե-
լադաշտի սոսկումնահար տեսարանները, ուր «եղեռնադժոխք թուրքերը» այրում 
են կենդանի մարդկանց, վանքերն ու եկեղեցիները, գրքերն ու մագաղաթները: Շի-
րազը աշխարհի իմաստուններին է ներկայացնում հայոց եդեմական աշխարհը, 
այն համեմատում է երկնային բոլոր դրախտների հետ և անսահման ցավով շեշ-
տում, թե ինչպես դարերի ընթացքում այդ դրախտը վերածվեց դժոխքի: Դիմելով 
թուրքի հավաքական ուժի մարմնացում մարդատյաց ենիչերուն, պոետը մեղադ-
րական է կարդում.  

  Հայ խաղաղ դաշտից հայ խոփն հանեցիր,  
  Մաճկալն` ակոսում խեղդեցիր անփույթ, 
  Օրոցքի վրա մորը մորթեցիր, 
  Գերեվարեցիր մի հին ժողովուրդ... [1, 98]: 
Կատարելով պատմական էքսկուրսներ և դիմելով անցյալի մեծերին, հայոց 

լեռներին ու գետերին, Շիրազը զայրանում է, մռնչում, ափերից դուրս գալիս, 
մշտանորոգ Վեզուվի նման ժայթքում, ապա շարունակում սպանդի ու աքսորի 
ահասարսուռ տեսարանների նկարագրությունը, որոնք ցնցում են ընթերցողի 
միտքն ու հոգին: Հիշենք Գ. Մահարու «Մանկություն» վիպակի այն հատվածը, ուր 
երևում է սարսափազդու դեպքերց մեկը. «Մայրը գետ շպրտեց իր երեխային և 
թեթևացած առաջ վազեց: Գնում է մայրը և ծիծաղում, գնում է մայրը և նորից ծի-
ծաղում, գնում է մայրը և խելագարվում...»: Ահա մոր խելագարության պատկերը 
Շիրազի պոեմում. 

  Դեռ անցնում էինք, երբ որ հայ մի կին 
  Խելագարվելով փախչում էր ճիչով. 
  Մորթոտել էին յոթը զավակին... 
  Մայրը փախչում էր դիերի միջով,  
  ...Մերթ առյուծագոչ, մերթ դառնաբառաչ, 



– 73 – 

  Մերթ որդոց գլխի արյունը սրբում, 
  ...Խելքը մերթ գնում, խելքը մերթ գալիս` 
  Կոմիտասի պես 
  Մռնչում էր հեզ... [1, 232]: 

Մահվան ու սպանդի ահազարհուր տեսիլքը և տեսլային պատկերները հա-
ջորդում են միմյանց և հանճարեղ մտածողների ոգիներին կարկամում տեղում, 
որոնք ցավի ահագնությունից խոսել անգամ չեն կարողանում, միայն անեծքով են 
փարատում իրենց սրտի կսկիծը: Ահա լսվում է Դանթեի տխուր մրմունջը` 
ուղղված Աստծուն. 

  -Ես այս դժոխքը տեսնելուց հետո` 
  Էլ ու՞մ աղոթեմ այժմ, ո'վ Աստված, 
  Երբ մոլեգնում է մարդն այսքան անխոհ, 
  Երբ այս երկրում է այս դժոխքն հաստված` 
  Մեղքի ձեռքերով` անմեղաց ընդդեմ... 
  Էլ ի՞նչ, Աստվա'ծ, ինչդ աղոթեմ... [1, 5]: 

Եղեռնազարկ Կոմիտասի անմեղ ոգին, տեսնելով Աստծո եղծված խղճի զար-
հուրելի հետևանքները, պոկում է կրծքի խաչը, ձգում Վանա ծով, և ինչպես Սա-
սունցի Դավիթը, մի քար է վերցնում ու նետում Աստծո «քար ճակատին», որ թռած 
գնում է մինչև այսօր... 

Շիրազը Թումանյանի նման հոգեհանգիստ է կարդում միլիոնավոր անմեղ 
զոհերին` առանց բուրվառի ու առանց խունկի, որովհետև ահա կես դար է` «դե-
ղին ավազն է դեղին խունկի տեղ արևի հրով վառվում տխրածով այս անապատի 
հսկա բուրվառով»: 

Հայոց դարերի վիշտն անթեղած իր վիրավոր սրտում` բանաստեղծը կրա-
կոտ խոսքով դիմում է երկրագնդի բոլոր հզորներին, որոնք լուռ նայում են աշ-
խարհին ու չեն զարմանում, թե ինչպես է կործանվում «մի լուսարար ու անմեղ 
ազգ», որը ծիածանի յոթ գույներից մեկն է, ազգերի երփներանգ գորգի մի պայծառ 
երանգը: «Ես լռության բերանը աստվածային ժանիքներ եմ ուզում դնել»,- ասում է 
Շիրազը և խորհրդածում մարդկային խղճի, չարի ու բարու, մեղքի ու անմեղու-
թյան հարցերի շուրջ, և քանի որ անչափելի է աշխարհի մեղքը, ուստի ցանկանում 
է իր վիշտը մղել Մեծ Մասիսի խորքերը, որպեսզի վերջինս անշեջ հրաբուխ ժայթ-
քի և կործանի «աշխարհն այս անսուգ»: Բանաստեղծի զայրույթը շատ խորն է ու 
մեծ. նա ցանկանում է երկինք համբարձվել` չտեսնելու համար իր ազգին վիճակ-
ված այս ահավոր փորձությունը, ցանկանում է գայլ կամ օձ դառնալ, քանզի մար-
դը զրկվել է իր իսկական կոչումից: Սա, իհարկե, մարդատյացության ներբող չէ, 
այլ իր ժողովրդի տառապանքից ածանցված զայրալից խոսք, որը ենթատեքստում 
մարդու կատարելության դեռևս չիրականցված երազն է շոշափում: 

Գեզարվեստական պատկերավորման զանազան միջոցների կիրառմամբ Շի-
րազը վեր է հանում թուրք ջարդարարների արյունախում էությունը, ցույց տալիս 
հայոց վշտի ահավորությունը, բառային հարակրկնությունների, աստիճանավոր-
ման, բաղաձայնույթի ու առձայնույթի միջոցով ավելի է ուժգնացնում իրականու-
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թյան սարսափները, ցավի աստիճանական խորացումը: Բանաստեղծը հակադրում 
է չարն ու բարին, մարտահրավեր նետում ամենազոր Աստծուն, որի անտարբեր 
հայացքի ներքո չարիքը անսանձ հողմի պես սուրում է երկրի երեսին («Աստծու 
խիղճն էլ եղծված ու խոցված է»): Շիրազը ցանկանում է բացել «խզճի աչքերը», խիղճ 
պատվաստել աշխարհի քար սրտին, որվհետեւ «Աշխարհի խիղճը, աստվածների 
պես մեռած էր թվում»: Նա դիմում է նաև բոլոր մեծ ու փոքր ազգերին. 

Ձեր քարե խիղճը խմոր կանեի խղճի մերանով: 
Մեր ժողովրդի ողբերգության պատկերմանը զուգընթաց Շիրազն աչքաթող 

չի անում նաև նրա հերոսական պայքարի դրվագները և իր ուժին ապավինելու 
վճռականությունը: Բանաստեղծը լավ գիտեր, որ հայ ժողովուրդը միայն մորթվող 
ժողովուրդ չէ, որ նրա արգանդից ծնվել են նաև Անդրանիկի նման քաջակորով 
զավակներ ու պաշտպան կանգնել նրա իրավունքին: Պոեմում պատկերված է ֆի-
դայիների անձնուրաց կռիվը թուրք ջարդարարների դեմ: 

Նրանք Սասունցի Դավթի նման առասպելական Թուր-Կեծակին մերկաց-
րած` անզուսպ վրեժի արդար կռիվն են մղում ոսոխի դեմ: Բանաստեղծը հայ 
ժողովրդի միաբանության խորհուրդն է կարդում և սպասում հատուցման փրկա-
րար ժամին. 

  Ես կմոռանամ իմ աստըծուն էլ,- 
  Բայց երբեք մռունչն հայոց ցասումի, 
  Սպասումն արդեն գլխիս է ձյունել, 
   Բայց կգա, գիտեմ, դարն հատուցումի... [1, 232]: 

Պոեմում Անդրանիկի կերպարը, որպես մարդկային խղճի մարմնացում, 
որպես ժողովրդին մշտապես ուղեկցող քաջակորով ոգի, երևում է սկզբից մինչև 
վերջ: Անդրանիկի կյանքի որոշ պատմական եղելություններ դարձնելով պոեմի 
սյուժետային զարգացման հիմք, Շիրազն ստեղծել է թուրքական եղեռնագործու-
թյունը խարազանող և Անդրանիկի հեքիաթային քաջագործությունները պատկե-
րող մի հերոսական ասք, ուր զորավարը երևում է որպես Նոր Սասունցի Դավիթ, 
որ հեծած Քուռկիկ Ջալալին, իր հավլունի թրով դատաստան է տեսնում մարդա-
գայլերի նկատմամբ. 

  Կայծակից էլ հանկարծակի 
  Գրոհ տվեց գունդը մի բուռ, 
  Գոչով` իբրև մեծ բանակի... 
  ... Մի գունդ զորքի սուրը շաչեց 
  Չարոց գլխին արյունըռուշտ: 
  ... Զարկեց մթնում, շանթի նման, 
  Զարկեց ոխով մեր անսահման, 
  Գաղտնազինված մի գունդ խուժով` 
  Զարկեց անզուսպ հայ վրեժով... [1, 263-264]: 

Սրընթաց նկարագրությունները հաջորդում են միմյանց, և հայոց պատվի ու 
արժանապատվության, հայ վրիժառության խորհրդանիշ Անդրանիկն իր մի բուռ 
քաջերով անհավասար մարտ է տալիս ու միշտ հաղթում: Շիրազը վարպետորեն է 
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պատկերում կռվի ընթացքը. բառերն ու պատկերները կարծես ստանում են արա-
գություն, ստեղծվում է գործողության սրընթացության պատրանք, բառային 
կրկնությունները հաջորդում են միմյանց: Անդրանիկի թուրը շաչում է աջ ու ձախ. 

  Հայ վրեժն էր առաջ թռչում` 
  Հագած ցասման զենք ու զրահ. 
  Հեծած ձիերն հայոց հույսի,  
  Խուժում թուրքաց զորքի վրա` 
  Ոխով հայոց մորթված կույսի, 
   Ոխով հայոց մորթված մանկան, 
  Հայոց ոխով հերոսական, 
  Հարձակումով հանկարծակի, 
  Դառած մի գունդն Անդրանիկի` 
  Հայոց զինված ոխն էր շաչում... [1, 265]: 

«Մեր պատմության քարայրներեն լույս աշխարհ եկած նոր օրերի Մհերը», 
ինչպես Անդրանիկին անվանել է արժանահիշատակ կաթողիկոս Վազգեն Առա-
ջինը, ժողովրդի երևակայության մեջ պատկերվել է որպես պահապան հրեշտակ, 
որպես Սուրբ Սարգիս, որը նստած հրեղեն ձին, նիզակը ձեռքին, մարտնչում է 
չարքերի դեմ և իր ժողովրդին ազատում դիվահար բաշիբոզուկներից: Նման 
պատկերները անհամար են Շիրազի պոեմում. ուր ժողովուրդն է, այնտեղ էլ` նրա 
զորավարը, որ ամիսներ շարունակ դեպի բախտի անհայտությունը, դեպի իրենց 
բաժին հասած Գողգոթան շփոթահար ու սոսկահար գնացող բազմություններին 
էր ուղեկցում, մշտապես նրանց կողքին էր, ովքեր իրենց հարազատ բնօրրանից 
տեղահանված` հեղձուցիչ մղձավանջների տանջալի օրեր էին անցկացնում: Այս 
ամենը ստեղծել էին Անդրանիկի` մինչև այժմ հարատևող պաշտամունքը, ոգեղեն 
մի կերպար, որ աշխարհին ապացուցեց, թե հայոց ադամանդակուռ ոգին երբեք չի 
մարի: 

Անդրանիկի անվան մեջ ազգային երազանքների մի ամբողջ աշխարհ է մար-
մնավորվել. ժողովուրդն իր մարդկային իրավունքների պաշտպանության 
խորհրդանիշն է դարձրել Սասնա արծվին, ուստի նրա կերպարի մեջ է նաև հայ 
ժողովրդի ապրելու և հարատևելու ոգին: Այդ ոգին է, որ բանաստեղծական թռիչք-
ներ է գործում Շիրազի պոեզիայում և դրանով իսկ նորից ապրեցնում ժողովրդին: 

Մի առիթով Շիրազն ասել է, թե բառը բանաստեղծի բերանից պիտի դուրս 
գա այնպես, ինչպես թռչունն իր բնից, այսինքն` լինի թևավոր: Շիրազի ամբողջ 
պոեզիան նման է թևավոր թռչունի` լի պատկերավոր մտածողությանը բնորոշ 
համեմատություններով, փոխաբերություններով ու այլաբանություններով, նորա-
կազմ բառերով ու պատկերավորության բազմազան այլ միջոցներով: Մտածողու-
թյան նրա կերպը անսահման է ու լայնամասշտաբ չափանիշներ է ընդգրկում: Աս-
վածը լիովին վերաբերում է «Հայոց Դանթեականը» պոեմին: 

Օգտագործելով ժողովրդական բանահյուսության ու բանարվեստի բազմա-
զան արտահայտչամիջոցներ, նա այլաբանական պատկերներով վեր է հանում 
թուրք ջարդարարների արյունախում էությունը, բառային բազմաբնույթ կրկնու-
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թյունների միջոցով ուժգնացնում ցավի ահավորությունը, բնութագրում դեպքերն 
ու գործողությունները և նրանց մասնակիցներին:  

Հոսում է պատկերը պատկերի հետևից, փոխվում է բանաստեղծական չափը, 
երբ հանդարտ նկարագրությանը փոխարինում է սըրնթաց գործողությունը: Այդ 
ամենին զուգորդում են բնության գեղեցիկ նկարագրությունները: Բնությունը 
մասնակիցն ու ականատեսն է այն ամենին, ինչ կատարվում է շրջապատում: 
Ճիշտ է նկատված, որ Շիրազը «Կյանքի զարկերն զգում է բնության մեջ». ավելաց-
նենք` նաև բնության միջոցով: Անձնավորված ողջ բնությունը սգում է անմեղ ժո-
ղովրդի տառապանքի համար. «որբացած լուսինը» սրբում է «արցունքը աչքի», 
«խաչակնքելով աղոթք է անում» և քարանում «յաթաղանի դեմ դժոխախենջար», 
ինչպես մոր արձան: «Լուսինը հայոց մորթված արևի անթաղ դիակն է»,- շարու-
նակում է բանաստեղծը և ընթերցողին համոզում այն ճշմարտության մեջ, որ եթե 
խաչերից սուր ձուլեինք, ապա այդքան անզոր չէր լինի հայոց աստվածը, և «չէր 
փոքրաթվի մեր ազգը այսքան»: Վիշտը ծովացել է ամենուր, որի համար ողջ 
երկինքն է խաչակնքում, իսկ` 

  Եփրատ ու Տիգրիս գետերն ահ առած` 
  Եղեռնի թաղման թափորներ դառած` 
  Իրենց ուսերին հայ դիերն առնում` 
  Լուռ տանում էին` շարական դառնում. 
  Զույգ մոր պես լալով հա տանում էին` 
  Հայոց Աստծո արցունքն աչքերին... [1, 178]: 
Շիրազը գրում է ցավի ահագնացող ուժով, որ բանաստեղծի հոգում վերած-

վում է ժողովրդական մտածողությանը բնորոշ բնական չափազանցության, դառ-
նում առասպելական հերոսապատում: Դա Շիրազյան մտավոր-գեղարվեստական 
հզոր թռիչքի արդյունքն է, որ մշտապես երևում է մեր ողբերգական անցյալին 
անդրադառնալիս: Կարծես մի ներքին ուժ նրան մղում է անսպասելի հայտնու-
թյունների այլ կերպ` գրական սխրագործության: Իր ժողովրդի բախտի ու ճակա-
տագրի վերաբերյալ Շիրազի մտորումներն ու տագնապները դուրս են գալիս ազ-
գային ցավի սահմաններից և վերաճում են համամարդկայինի: Ինչպես Մ. Իշխա-
նը կասեր` Սիրտս կարյունի աշխարհի ցավով, 

Աշխարհի ցավով հիվանդ է հոգիս... 
Պոեմը միաժամանակ ուղղված է ամեն տեսակ բռնությունների ու պատե-

րազմներ սադրողների, մարդկանց վայրենի բնազդների դեմ` արթուն պահելու 
համար մարդկության բանականությունն ու խիղճը: 

Բանաստեղծի լուսավոր հայացքն ուղված է մեր ժողովրդի հետագա ճակա-
տագրին, քանի որ ապագայի տագնապները նրան հանգիստ չեն տալիս: Պոեմի 
տարբեր գլուխներում նա հիմնավորում է հայոց ազգի միասնության անհրաժեշ-
տությունը.  

 Թե միաբանվեր ազգը յոթնակող, 
 Թե մատներիս պես կուռ բռնցքվեին, 
 Չէր կարող ցրել ազգին ոչ մի հողմ... [1, 284]:  
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Շիրազի խորին համոզմամբ` այդքան ցավ ու ավեր տեսած ժողովուրդը ի 
վերջո դուրս է գալու դարավոր մղձավանջից, որովհետև, ինչպես պոեմում է աս-
ված` «Մահը մերժողը երբեք չի մեռնի»: Պոետը հույսի ջահ է վառում մեր ազգի 
քարքարոտ ճանապարհին, իսկ այդ ջահը պիտի բռնկվի սուրբ Մաշտոցի հանճա-
րի ոգուց, ժայռից դուրս եկող Փոքր Մհերի աչքերից ժայթքող հրեղեն բոցից, հայ 
վրեժի Աստված ֆիդայիների մոլեգնող ցասումից, «ցեղ սպսնողին» աշխարհի դա-
տին կանգնեցնելու վստահությունից: 

Բանաստեղծի խոսքը հաստատում է հույսի և հավատի անսասանությունը. 
Դարձյալ կծաղկեն սերունդները նոր, 
Դարձյալ կհերկեն ազգերը բոլոր. 
...Դարձյալ արգանդից կիսակենդանի  
Հայն աշխարհ կգա` հայ հողով իր ողջ... [1, 80]:  

Հրեաներն ունեցել են իրենց լխավոր կարախոսը, որ ամեն տարեմուտի տո-
նի ժամանակ կրկնել են Հաջորդ տարի՝` Երուսաղեմ։ Այս կարախոսը դարձել էր 
նրանց սրբությունը, որի լուսավոր աղափարով տոորված՝` աշխարհով մեկ 
ցրված հրեաները նում էին Երուսաղեմ և մեկ առ մեկ վառում իրենց երազանքնե-
րի յոթնաթև աշտանակները։ Այդ կարախոսը մաղթանք չէր լոկ, այլ ծրաիր էր ու 
հրաման, որ հայրենիք պարևեց երկու հազար տարի հայրենիքից զրկված հրեա 
ժողովրդին։ Մենք նույնպես պետք է ունենանք մեր պատգամները` ուղղված մեզ 
ու մեր հետնորդներին: Ահա դրանցից մեկը: Գրիգորիս Ծայրագույն Վարդապետ 
Պալաքյանը 1922 թ. իր իմաստուն խոսքն է ուղղել արյունաքամ ու կոտորակված 
ժողովրդին. «Ոտքի կանգնե և զգաստացիր, հայ ժողովուրդ, ա՛լ կը բավե, որքա՛ն 
խաբվեցար, գոնե այսքան կյանքի, ինչքի, մարդկային պատմության մեջ չարձա-
նագրված անլուր զոհաբերություններե վերջ... ա՛լ կը բավե, որքան խաբվեցար, 
թո՛ղ կրքի և զգացումի քաղաքականությունը: Եղիր վերապահ և խորհրդապահ: 
Անհատական, թե ազգային ամեն ծրագիրներդ ու մտածումներդ դեմինիդ մի 
հայտներ: Զատե արժանավորը անարժանեն... Ամուր փարե քու բազմադարյան 
հայրենիքիդ, կրոնիդ և հոյակապ լեզվիդ, բազմածնությամբ շուտով լեցուր հար-
յուր հազարավոր մեռնող զավակներուդ տեղը...» [2, 9-10]: Ուրեմն թող այս պատ-
գամները հույսի կանթեղներ դառնան նաև «Էրգիրը» կորցրած բազմահազար հա-
յորդիների համար, և նրանց երազների կապույտ ձին ուժեղաձայն վրնջա ու 
ըմբոստ ոգիներին թռցնի դեպի նախնյաց հինավուրց հանգրվանը: 
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«АРМЯНСКАЯ ДАНТИАДА»«АРМЯНСКАЯ ДАНТИАДА»«АРМЯНСКАЯ ДАНТИАДА»«АРМЯНСКАЯ ДАНТИАДА»    

Айвазян Айвазян Айвазян Айвазян ООООвиквиквиквик        
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: геноцид, родина, судьба армянская, борющийся душа, 
борьба за свободу, горе, турки, гайдуки,  героическая борьба. 

Величайшая национальная трагедия армянского народа – геноцид, осущест-
вленный в начале 20-го века, - стала одной из основных тем в литературе и нашла 
отражение в произведениях различного жанра. 

В поэме «Армянская Дантиада» Ов. Шираз в убедительных художественных 
образах представил ужасы геноцида армян 1915 года, в центре которых возвышают-
ся и приобретают единую цельность символы вечности – художественный образ 
Родины и героическая борьба армянских ополченцев – фидави. 
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Key words:Key words:Key words:Key words:  genocide, the homeland, destiny Armenian, fighting spirit, fight for 
freedom, a grief, Turks, gayduk, heroic fight. 

The national tragedy of the Armenian people, i. e. the Great Genocide in the 20th 
century is considered to be one of the most significant topics in literature. It has been 
reflected in different literary genres. In “The Armenian Danteakan” all the dreadful 
scenes of the Great Genocide of the 1915 have been presented through artistic 
convincing images in the centre of which one can see the symbolic image of our 
motherland as well as heroic attemps of the Armenian devotees and volunteers.  
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ԱԶԱՏԱԶԱՏԱԶԱՏԱԶԱՏ    ՎՇՏՈՒՆԻՆՎՇՏՈՒՆԻՆՎՇՏՈՒՆԻՆՎՇՏՈՒՆԻՆ    
ՏԵՐՅԱՆԱԿԱՆՏԵՐՅԱՆԱԿԱՆՏԵՐՅԱՆԱԿԱՆՏԵՐՅԱՆԱԿԱՆ    ԴՊՐՈՑԻԴՊՐՈՑԻԴՊՐՈՑԻԴՊՐՈՑԻ    ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ    

ԱսատրյանԱսատրյանԱսատրյանԱսատրյան    ԱնահիտԱնահիտԱնահիտԱնահիտ        
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    տերյանական դպրոց, Տերյանի հետևորդ, սիմվոլիզմ, 
սիմվոլիստական պատկերամտածողություն, ռոմանտիկական մշակույթ: 

 
Վահան Տերյանի հայտնությամբ նոր շրջանի հայոց բանաստեղծությունը 

թևակոխում է զարգացման մի նոր փուլ, որ առաջինը նկատեց Հովհ. Թումանյանը՝ 
ճշգրիտ շրջաբաժանումով. «Ռուսահայ բանաստեղծությունը երեք շրջան է ունե-
ցել: 1857 թվականին ուսանող Ռ. Պատկանյանը՝ Գամառ Քաթիպան, հրատարա-
կել է իր «Ազգային երգարան» անունով բանաստեղծությունների տետրակն ու 
նրանով սկիզբն է դրել առաջին շրջանի բանաստեղծությանը: 

Նրանից երեսուն տարի հետո՝ 1887 թվականին, ուսանող Հ. Հովհաննիսյանը 
հրատարակեց իր բանաստեղծությունների առաջին գիրքը ու սկիզբն առավ երկ-
րորդ շրջանի բանաստեղծությունը: 

Հովհաննիսյանից երեսուն տարի հետո էլ՝ 1908 թվականին, դարձյալ ուսա-
նող Վ. Տերյանը հրատարակեց իր «Մթնշաղի անուրջներն», ու առաջ եկավ եր-
րորդ՝ նորագույն շրջանը, որի մասին հանդիսավոր ու հավաքական կերպով խո-
սում ենք էսօր Հայ գրողների ընկերության մեջ» [3, 300-301]: 

 Թումանյանն ըստ էության վավերացրեց հայոց բանաստեղծության զար-
գացման նոր շրջափուլը, որի սկիզբն ազդարարվում էր Վահան Տերյանի հայտ-
նությամբ: Սա նշանակում է նաև, որ Տերյանի հայտնությունը պատահական չէր, 
այլ կանխորոշված էր պատմական անհրաժեշտությամբ: Փոխվել էին ժամանակ-
ները, հրապարակ էր եկել նոր սերունդ՝ նոր հոգևոր պահանջմունքներով և այդ 
նոր պահանջմունքներն էր առաջադրում մտավորական կյանքին: 

Տերյանի, առաջին իսկ ժողովածուն աննախադեպ ընդունելություն գտավ ոչ 
միայն մասնագետ քննադատների ու գրողների, այլև լայն հասարակայնության 
կողմից: Դա՝ իբրև ուշագրավ փաստ, արձանագրում է նաև Վալերի Բրյուսովը. 
«Տերյանը ընթերցողների ու քննադատների կողմից ընդունվեց որպես աներկբա 
մեծություն» [8, 91-92],– գրում է նա դեռևս 1910-ական թվականներին:  

Ինչպես իր խոսքի շարունակության մեջ նկատում է Բրյուսովը, Տերյանը ար-
ծարծել էր թեմաներ, որոնք նախկինում հայ բանաստեղծների տեսադաշտից 
դուրս էին մնացել, նոր չափեր էր փնտրում հայկական տաղաչափության մեջ, բա-
ցառիկ խստությամբ էր վերաբերվում հանգին, վերջապես տվեց մի քանի հիանա-
լի թարգմանություններ ռուս և ֆրանսիացի բանաստեղծներից: Այս ամենը Տերյա-
նին մոտեցնում էր ավելի շուտ արևմտյան բանաստեղծներին, սակայն նա հավա-
տարիմ մնաց հայոց բանաստեղծության, մասնավորապես արևելահայ գրակա-
նության հիմնական ավանդույթներին: Նույնը կարելի է ասել նաև այն սկսնակ 
բանաստեղծների մասին, որոնք հանդես էին եկել որպես Տերյանի սկսած գործի 
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շարունակող: Նրանք բոլորն էլ դեռ խիստ երիտասարդ էին, և նրանցից շատերի 
անհատականությունը այնպես էլ չամբողջացավ: 

Տերյանական դպրոցի մասին այս կամ այն առիթով ակնարկել են անցյալի և 
մեր օրերի գրեթե բոլոր գրականագետները: Բայց դրա մասին որոշակիորեն սկսե-
ցին խոսել միայն անցյալ դարի վերջին տասնամյակներին: Օրինակ՝ 20-րդ դարա-
սկզբի հայ հասարակական-գրական ու մշակութային կյանքի ընդհանուր համայ-
նապատկերն ուրվագծելիս այդ դպրոցի մասին հատուկ նշում է Էդ. Ջրբաշյանը: 
Առարկելով 1922 թ. Ե. Չարենցի հայտնած այն մտքին, թե՝ «Վ. Տերյանի գրական 
ուղղության կողքին վերջին տասնամյակի մեր բանաստեղծությունը չի ունեցել 
ուրիշ որևէ ուղղություն»՝ նա նկատում է, թե՝ «Տերյանի հետքերով ընթացող բա-
նաստեղծները, ինչքան էլ նրանք բազմամարդ լինեին, չէին կարող ներկայացնել 
10-ական թվականների արևելահայ պոեզիայի ամբողջ բովանդակությունն ու 
զարգացման միտումները»: Այնուամենայնիվ ճիշտ է կռահում տերյանական 
դպրոցի ձևավորման հիմնական գործոններից մեկը. «Ընդհանուր առմամբ կարելի 
է ասել, որ նրանք Տերյանի միջոցով ժառանգեցին սիմվոլիզմի արտաքին կողմերը՝ 
անել հուսալքման, հոգու անհեռանկար դեգերումների մոտիվները»: [4, 106] Այս-
տեղ միայն մի վերապահություն կարելի է անել, այն, որ Տերյանի հետևորդներից 
շատերը ժառանգեցին ոչ միայն սիմվոլիզմի արտաքին կողմերը, այլև սիմվոլիս-
տական կենսափիլիսոփայությունն ու գեղագիտությունը, որն էլ պիտի դառնար 
տերյանական դպրոցը ձևավորող հիմնական նախադրյալներից մեկը: 

Տերյանական դպրոցի տիպիկ հետևորդներից է Ազատ Վշտունին, որը այն 
քչերից մեկն է ով ստեղծագործական մկրտություն ստանալով տերյանական 
դպրոցում հասարակական քաղաքական նոր պայմաններում շարունակեց մնալ 
գրական կյանքի կենտրոնում և զարգացնել իր ստեղծագործական հնարավորու-
թյունները՝ ժամանակի առաջադրած գեղագիտական նոր պահանջներին համա-
պատասխան։ 

Վշտունու ստեղծագործական առաջին քայլերն ընթացել են բավական անսո-
վոր պայմաններում: Ծնվել է Վանում: Միջնակարգ կրթությունն ստացել է Պոլսի 
Կենտրոնական վարժարանում: Այնուհետև մեկնում է Փարիզ: Ուսումը շարունա-
կելու այլ հնարավորություն չունենալով՝ ցերեկն աշխատում է, երեկոյան հաճա-
խում Սորբոնի համալսարանի գրական-փիլիսոփայական բաժնի դասախոսու-
թյուններին՝ որպես ազատ ունկնդիր: Փարիզյան շրջանում էլ կատարում է ստեղ-
ծագործական առաջին փորձերը: 

Վշտունու առաջին բանաստեղծություններում նկատելի են տարբեր ազդե-
ցությունների հետքեր: Դրանցում մերթ գերիշխում է սիմվոլիստական թախիծը, 
անորոշ կարոտը, մեղմ երանգների խաղը, մերթ դժգոհությունը «հսկա քաղաքի» 
կեղծ ու նյութապաշտ մթնոլորտից, որ այդ տարիների արևմտահայ պոեզիայում 
տարածված տրամադրությունների արձագանքն էր, մերթ էլ հեռավոր հայրենիքի 
կարոտը՝ արտահայտված սիմվոլիստական պատկերամտածողության բնորոշ 
երանգներով. 
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 Ա՜խ, այս ճամփան ո՞ւր է տանում – ձայն չկա՜, 
 Հույսի կայծն է անհետանում – ձայն չկա՜, 
 Հայրենի՛ տուն, անուշ անուն – ձայն չկա՜… 
 Մենակ ու լուռ, հուսակտուր՝ չգիտեմ, 
 Գնում եմ զուր, դառն ու տխուր՝ չգիտեմ, 
 Հայրենազուրկ գնում եմ ո՞ւր՝ չգիտեմ… [7, 17] 
Գերակշռողն, այնուամենայնիվ, խորհրդապաշտական ավանդույթն է: «Փա-

րիզյան տարիներին սկսվում են նրա ստեղծագործական առաջին քայլերը։ Նրա 
վաղ շրջանի ստեղծագործության և՛ թեմատիկայի, և՛ գրական տեխնիկայի վրա 
բացահայտ է սիմվոլիստների ազդեցությունը» [5, 8],– գրում է Հ. Ղազարյանը: 
«Նրա վաղ շրջանի ստեղծագործության և՛ թեմատիկայի, և՛ գրական տեխնիկայի 
վրա բացահայտ է սիմվոլիստների ազդեցությունը: Սրտամաշ թախիծը, անձուկ 
կարոտը, մեղմ գույների զգացումը բնորոշ են նրա վաղ շրջանի բանաստեղծու-
թյուններին» [2, 399],– հաստատում է Ս. Աղաբաբյանը: 

Սկսվում է Առաջին համաշխարհային պատերազմը, փակվում են Փարիզի 
ուսումնական հաստատությունները: Վշտունին. Հովհաննես Թումանյանին 
ուղղված հանձնարարական նամակը ձեռքին, գալիս է Թիֆլիս, որտեղ նրան ջեր-
մորեն են ընդունում: Դեռ Փարիզում յուրացնելով խորհրդապաշտության գեղար-
վեստական մեթոդի առանձնահատկությունները, նա հեշտորեն յուրացնում է 
Տերյանական սիմվոլիզմի ազգային ընկալման ստեղծագործական փորձառությու-
նը։ Ծանոթ լինելով ժամանակի համաշխարհային պոեզիայի գեղագիտական 
մտածողությանը բանաստեղծը անմիջապես հայտնվում է Տերյանական նոր 
«ստիլի» հարթած ճանապարհին, նույնիսկ ոգեկոչում նարեկյան սիմվոլիկ պատ-
կերային կառուցվածքը։ Նոր գրական շրջապատում սկսվում է երիտասարդ բա-
նաստեղծի իսկական ստեղծագործական կյանքը:  

 Եթե աստւած մ’նես դու՝ արդարադատ, հսկա, 
 հառաչանքըս լսի՛ր, տառապանքըս ըզգա՛... 
 եթե աստւած մ’նես դու՝ արդարադատ, հսկա։ 
 
 Ինչո՞ւ տվիր ինձ սիրտ՝ հավերժասեր, թևող 
 երբ սերը լոկ կիրք էր՝ մի ակընթարթ տևող... 
 Ինչո՞ւ տվիր ինձ սիրտ՝ հաւերժասեր, թևող։ 
 
 Ինչո՞ւ տվիր ինձ տեսք՝ կերպարանքիդ հանգույն, 
 նոյնպես մարդկանց բոլոր՝ ստորաքարշ, անգույն... 
 ինչո՞ւ տվիր ինձ տեսք կերպարանքիդ հանգույն։ 
 
 Ինձ կարգեցիր իշխան երկրի ամեն շնչին, 
 չէ՞ որ մահվանն եմ ես, ե՛ս հողածին չնչին... 
 ինձ կարգեցիր իշխա՞ն երկրի ամէն շնչին։ [1, 58] 
Բանաստեղծի հոգին խարխափում է տարակույսների մեջ։ Ինչո՞ւ է աստված 
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մարդուն ստեղծել իր պատկերով, չէ՞ որ մարդիկ նաև ստորաքարշ ու անգույն են, 
ինչո՞ւ է մարդուն հավերժասեր սիրտ տվել, եթե աշխարհում սերը միայն կիրքն է՝ 
մի ակնթարթ տևող: Զգացող ու խորհող անհատը վեր է կանգնած կյանքի առօրյա 
հետաքրքրություններից, սակայն դեռ չի գտել իր ազատատենչ հոգու հավերժա-
կան ընթացքի պատճառաբանվածությունը, որովհետև նրա բնույթը չի կարող 
հաշտվել մահվան հեռանկարի հետ: Աստված իր կերպարը կրող մարդուն աշ-
խարհում իշխան է կարգել ամեն շնչի վրա, բայց ըստ էության մարդը չնչին մահ-
կանացու է: Եվ բանաստեղծության վերջում հնչում է նրա հավիտենական բողոքը. 

 Ի՞նչ որ տվիր վերցուր, ինձմե, ետ առ նորեն... 
Վերցրու և՛ միտք, և՛ հանճար, և՛ մարդկային բախտը տնօրինելու աստվա-

ծային իրավունք։ Այս ամենը ծանոթ է հին ռոմանտիկական մշակույթից: Բայց են-
թատեքստում անտեսանելիորեն գործառում է նաև նիցշեական գերմարդու՝ 
տվյալ դեպքում «իշխանի» միստիկական մտապատկերը, որ կատարելության 
ձգտող մարդ արարածի հավիտենական տենչերի սահմանն է և կապվում է ավելի 
նոր մշակութային խորհրդապաշտական գիտակցության հետ: Աստծո, կյանքի, 
մահվան արծարծումներով Վշտունին ընկղմվում է խորհրդապաշտական իռա-
ցիոնալ աշխարհի մեջ։ 

«... Սիմվոլիզմը հիրավի հանձնվեց երազ աշխարհի պատրանքին, բավակա-
նություն որոնելով անուրջների միստիկ աշխարհում... սիմվոլիզմի մի թևը գնում 
էր դեպի հոգու ներանձնացում ու մռայլ միստիկական անրջանք, մինչդեռ մի այլ 
ձևով սիմվոլիստները գեղագիտական իդեալն իմաստավորեցին գեղեցիկի պաշ-
տամունքով, զգացմունքներով, գեղեցկությամբ բնության ու սիրո հավիտենական 
փիլիսոփայությամբ մարդու օտարմանն ու էգոիզմին հակադրեցին հումանիզմից» 
[6, 188],– գրում է ակադեմիկոս Սարինյանը։  

Այս երկրորդ թևի, կամ կրտսեր սիմվոլիստների դասին էր պատկանում Վա-
հան Տերյանը, որի ստեղծագործության գաղափարային գիտակցության շոշա-
փուկները շատ շուտով հասան մի ուրիշ աշխարհից եկած սկսնակ բանաստեղ-
ծին։ Նրա բանաստեղծություններում սկսում են տիրապետող դառնալ տերյանա-
կան դպրոցի բանաստեղծական հոգեբանությունն ու մտածելակերպը։ 

Վշտունու բանաստեղծություններում սկսում են տիրապետող դառնալ տեր-
յանական դպրոցի բանաստեղծական հոգեբանությունն ու մտածելակերպը: 
Գրում է անգամ ծրագրային բամաստեղծություններ. 

 Ես կը սիրեմ թախիծ անբառ և անձև, 
 տերևաթա՜փ, մարվող, գունատ բնություն. 
 արցունքի պես աշնանային մեղմ անձրև. 
 ես կը սիրեմ, ես կը սիրեմ մենությո՜ւն... 
 
 Ես կը սիրեմ աղջիկ մը հեզ ու քնքուշ, 
 որ խոցված էր, որ խոցված էր չար մարդէն... 
 մի հարցնեք թե ո՞վ է նա, օ՜, զգո՜ւշ, 
 զի նա չկա՜, զի նա մեռա՜ծ է արդեն... [1, 6] 
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Բոլոր բառերը, արտահայտությունները, պատկերները՝ թախիծ անբառ, 
տերևաթափ, մարող գունատ բնություն, արցունք, մեղմ անձրև, և ի վերջո մենու-
թյուն, որ քաղված են տերյանական պատկերային խոհանոցից, բանաստեղծու-
թյան քնարական իրադրության մեջ կորցնում են իրենց ուղղակի նշանակությու-
նը, ձեռք են բերում խորհրդանշանային արժեք: Հեզ ու քնքուշ աղջկա մահն էլ է 
սիմվոլ, որը նշանակում է ձերբազատում մարմնեղեն գոյության սահմանափա-
կությունից, վերադարձ բացարձակ ոգեղեն էությանը, որ այլևս ենթակա չէ մարդ-
կային չարության բիրտ օրենքներին: Դա բանաստեղծության միակ տողն է, ուր 
բառեը գործածված են իրենց ուղղակի իմաստով: Սա Վշտունու բանաստեղծա-
կան մտածողության առանձնահատկություններից է։ Բանաստեղծական իրադ-
րության մեջ հաճախ կողք կողքի գործառում են սիմվոլիստական երկիմաստ 
պատկերները և կյանքից եկող իրական գրգիռները: 

Ահա ևս մի բնորոշ օրինակ. 
 Գիշե՛ր Վանա՝  
 նիրվանա՝ 
 աստվածորեն դու կերտված. 
 ամեն մարդու 
 համար դու 
 ցնո՛րք, մրմո՛ւնջ ու քերթված... [1, 17] ։  
Վանի՝ «աստվածորեն կերտված» գիշերը բանաստեղծի հիշողություններում 

կենդանի մնացած հայրենի եզերքի իրական պատկերն է ներկայացնում: Բայց այդ 
իրական պատկերը անհատի զգացական աշխարհում ընդարձակում է իր սահ-
մանները՝ զուգադրվելով նիրվանական ինքնամոռացումի, ցնորքի, մրմունջի նե-
րաշխարհային վերապրումների հետ և ընկալվելով որպես ոգեշունչ քերթված: 

Վշտունու վաղ շրջանի երգերում հաճախ գործառում են պատկերներ, որոնք 
բավական ծանոթ են հատկապես ընդհանուր ռոմանտիկական ավանդույթից: 
Օրինակ՝ այս բանաստեղծության մեջ.    

 Գերեզմանիս վրա լինի՜ մի սօսի, 
 կես մը դալուկ, կես մը լալուկ, երերուն, 
 որ թախծանուշ քրոջ մը պես ինձ խօսի 
 հէքեաթսերէն՝ վաղամեռիկ օրերուն։ 
 
 Վրաս սփռե թող ծաթերը հարթ, ասւե՝ 
 իր նրբենի ու ազազուն ուսերէն. 
 գիշեր-ցերեկ թող կամացուկ արտասվե, 
 թող պատմե միշտ տառապանքէն ու սէրէն։ 
 
 Գերեզմանիս վրա լինի՜ մի սօսի, 
 որ մշտերգէ երգերըս մեղմ ու խանձող... 
 երբ անցորդի աչքեն արցունք վար հոսի, 
 կը հովանա սիրտըս խամրած և անցո՛ղ...[1, 19] 
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Ավ. Իսահակյանը իր գերեզմանի վրա լացող ուռի է ուզում, ռուս ռոմանտիկ 
Մ. Լերմոնտովը՝ աղմկող ստվերախիտ կաղնի։ Հատկանշական է, որ Լերմոնտովի 
այդ բանաստեղծությունը թարգմանել է Իսահակյանը՝ իր բուռն ռոմանտիկական 
խառնվածքին համապատասխան՝ աղմուկը փոխարինելով շառաչի։ Բոլոր դեպ-
քերում ինչպես ուռին, այնպես էլ կաղնին բանաստեղծությունների տեքստային 
տարածության մեջ պահպանում են իրենց առարկայական ռեալությունը։ 

Վշտունին նախընտրում է սոսին, և դա պատահական չէ։ Սոսին հայ հին հե-
թանոսական պաշտամունքային մշակույթում սրբազան ծառ է, որի տերևների 
շարժումից քուրմերը գուշակություն էին անում։ Ծառի ընտրությունն իսկ 
խորհրդավորություն է հաղորդում բանաստեղծության ամբողջ քնարական մթնո-
լորտին։ Տեղին է նշել, որ խորհրդապաշտության մեջ իր տեղը գտավ նաև հեթա-
նոսական անցյալի վերածնությունը։ Հատկանշական են նաև ծառի որոշիչները՝ 
«կես մը լալուկ, կես մը դալուկ երերունե։ «Դալուկ ու երերունը» սիմվոլիստական 
պոետիկայի կիսատոների հայտանիշներից են, որոնց հնչնագրային վարպետու-
թյանը փայլուն տիրապետում էր Տերյանը։  

Երկրորդ քառյակում «վրաս սփռե թող ծաթերը հարթ...» արտահայտությունը 
հիշեցնում է տերյանական պատկերը՝ «մազերդ փռիր հոգնատանջ կրծքիս»: Այս 
պատկերի նմանողությամբ բազմաթիվ տարբերակների կարելի է հանդիպել տեր-
յանական դպրոցի հետևորդների բանաստեղծություններում։ 

Հեթանոսական սոսին իր խորհրդանշանային արժեքով և քնարական իրադ-
րության կազմակերպիչ դերով նույնանում է տերյանական «քաղցր քրոջ» հետ:  

Վշտունին օժտված է բանաստեղծական տողի հնչողության, հանգի, ռիթմի, 
ընդհանրապես չափածոյի հնչյունային «գործիքավորման» բնատուր ձիրքով: Այս 
առումով ևս տերյանական դպրոցը նրա համար հայտնություն էր: Դա ակնհայտ 
երևում է այս ինքնատիպ բանաստեղծությունից, որը երկու տարբեակ ունի՝ 
արևմտահայերեն և արևելահայերեն. 

 Միապաղա՜ղ 
 Ձյունը՝ խաղա՜ղ 
 Ծածկեց լռին, 
 Առուն, ուռին։ 
  *** 
 Ճերմակ մի թև 
 Մեղմ ու թեթև 
 Փուլեց խաղա՜ղ, 
 Միապաղա՜ղ։ 
  *** 
 Մեռան անկանչ 
 Առվի կարկաչ 
 Ժպտուն կակաչ։ 
 Ժամն է նինջի 
 Ամեն ինչի։ 
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  *** 
 Ձյուն է խաղաղ, 
 Միապաղաղ։ 
 Շունչը նրա – 
 Սրտիս վրա՜, 
 Սրտիս վրա՜ [1] ։ 
   1916 փետրվար 
Բանաստեղծության հղացման ազդակը, անշուշտ, տերյանի տաղաչափա-

կան մշակույթն է: Տեսանելի է նմանությունը հատկապես «Ցրտահար, հողմա-
վար…» բանաստեղծության հետ: 

 Վշտունու բանաստեղծությունների գիրքը սիմվոլիստական սիրո, կարոտի, 
թախծի, մահվան և անուրջների մի ամբողջ համանվագ է՝ կապույտ երազների 
կորստյան վշտի կիսաթափանց քողով սքողված։ Նրա բանաստեղծությունների 
վերնագրերն անգամ՝ «Գունատ մեղեդիներ», «Կապույտ աղջիկ», «Հուսալքում», 
հիշեցնում են հոգեպարար թախծի խորհրդապաշտական աշխարհը. 

 Վարդերը այսօր՝ դալո՜ւկ, անո՜ւշ. 
 կը բուրեն անուշ թախիծ, ձայն-ցավ... 
 ա՜խ, ո՞վ էր աչովն այն հեզ, այն նուշ՝ 
 Նայեց վարդերուն, խոցեց, անցավ։ 
 
 Լուսնակը այսօր՝ գունա՜տ, անշո՜ղ, 
 Մեղմորեն, հուշիկ հեծեց, լացավ... 
 այն ո՞վ էր ժպտովն իր հեզ, մաշող՝ 
 շոյեց լուսնակին, խոցեց, անցավ 
 
 Ու սիրտը այսօր՝ անմե՜ռ, նըվա՜ղ,  
 երկնքի ցավեր բոցեց, բացավ... 
 երազ Աղջիկն էր եկավ, ավա՜ղ, 
 եկավ, հրդեհեց, խոցեց, անցավ... [1, 10] 
Վշտունու «երազ Աղջկաե մտապատկերը շրջանակող բնանկարը տիպիկ 

տերյանական է՝ անուշ թախիծ բուրող դալուկ, անուշ վարդեր, մեղմորեն, հուշիկ 
հեծող, լացող լուսին… Բայց Տերյանի ցնորք աղջիկը գիշերների թագուհին է, մո-
տենում է որպես կարեկից ու քնքուշ քույր: Վշտունու բաինաստեղծություններում 
(«Մահերգ», «Հարսանիք», «Կապույտ աղջիկ», «Խոցեց անցավ» և այլն) կինը, թեև 
հանդես է գալիս տարբեր գործառույթներով՝ իբրև մայր, իբրև քույր, իբրև երազ, 
իբրև մահ, իբրև վարդ աղջիկ, բայց մեծ մասամբ նրա թովչանքը խոցող է՝ «եկավ, 
հրդեհեց, խոցեց, անցավ»… Տերյանական մտապատկերի այս շրջվածքը արդեն 
կապվում է չարենցյան աշխարհի հետ: 

Վշտունին իր քնարական խոհերում ակտիվ հարաբերության մեջ է երազ 
աղջկա հետ.  

 Քու՜յր, լույսը հանգցո՛ւր, թող լինի գիշեր... 
 և լուռ կաց, ոչի՛նչ, ոչի՛նչ մի՛ հիշեր... 
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 Եկո՜ւր, մո՛տ եկուր, ահա ես հոս եմ, 
 մահճի՛ս մոտեցիր որ հետըդ խոսեմ. 
 ծանոթ ես, ծանոթ եմ ես քեզ, 
 վաղուց է որ դուն կյանքիս կը հսկես... 
 ու ծնված օրես, ամեն մի քայլիս 
 միշտ դեմս ես կեցեր ու միշտ կը փայլիս։ 
 Դո՛ւն ինձ թշնամի, դո՛ւն ինձ մտերիմ,  
 դո՛ւ կյա՛նք իմ, մա՛հ իմ, իշխա՛ն իմ, տե՛ր իմ. 
 անուժ եմ հիմա, հոգնած ու վտա՜ր,  
 հաղթողը դո՛ւն ես, եկա՜ր, ինձ գտա՜ր։ 
 
 Օ՜, մա՛հ իմ, մա՛հ իմ, ես քեզի մեղա՜..... [1, 68] 
Խորհրդապաշտության հիմնաքար հանդիսացող «Հավերժ կանացիության» 

խորհուրդը Վշտունու բանաստեղծական պատկերում իբրև կանացիության կեն-
սանորոգ խթան՝ «երազ Աղջիկա» տեսքով լցնում է ողջ տիեզերքը, իբրև ճակա-
տագրական անխուսափելիություն՝ ծննդյան օրից հետևում է նաև բանաստեղծին՝ 
իմաստավորելով նրա կյանքը: Վերջիվերջո նույնանում է մահվան գաղափարի 
հետ, որ այս դեպում ոչ թե կյանքի ավարտ է նշանակում, այլ վերածնունդ մի նոր, 
մարմնեղեն կապանքներից զերծ հոգևոր կյանքում: Սա նույնպես չարենցյան սիմ-
վոլիզմի արձագանքներից է:  

20-ական թվականներից սկսած՝ Վշտունին տարվում է գրական նորագույն 
հոսանքներով: Նրա պոեզիան հակասական ժամանակների հորձանուտում նո-
րանոր երանգավորումներ է ձեռք բերում: Բայց տերյանական դպրոցի դասերը, 
մանավանդ բանաստեղծական խոսքի մշակույթի բնագավառում, իզուր չանցան 
նրա ստեղծագործական անհատականության կայացման համար: 
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АЗАТ АЗАТ АЗАТ АЗАТ ВВВВШШШШТУНИ В РАМКАХ ТЕРЯТУНИ В РАМКАХ ТЕРЯТУНИ В РАМКАХ ТЕРЯТУНИ В РАМКАХ ТЕРЯНСКОЙ НСКОЙ НСКОЙ НСКОЙ ШШШШКОЛЫКОЛЫКОЛЫКОЛЫ    
    

Асатрян Асатрян Асатрян Асатрян Анаит Анаит Анаит Анаит     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: терянская школа, последователи Теряна, символизм, симво-
листское образное мышление, романтическая культура....    

Благодаря ВаанТерьяну армянская литература как поздний ответ европейских 
и русских влияний проводит эстетикусимволистского направления, этим обуслов-
ливая создание армянской национальной символистской Терянской школы. 

Данная школа была фактически подтверждена современниками писателя. 
Среди представителей данной школы свое место имеет Азат Вштуни, который 
освоив поэтическое восприятие мира по стилю Теряна, постарался в рамках данно-
го стиля ввести в литературу самостоятельные стили, и темы и реализовал сам себя 
в литературе.  

 
 
 
 
 

AZAT VSHTUNI IN THE AZAT VSHTUNI IN THE AZAT VSHTUNI IN THE AZAT VSHTUNI IN THE FRAMEWORK OF THE TERFRAMEWORK OF THE TERFRAMEWORK OF THE TERFRAMEWORK OF THE TERYAN SCHOOLYAN SCHOOLYAN SCHOOLYAN SCHOOL    
    

Asatryan Asatryan Asatryan Asatryan AnaAnaAnaAnahhhhit it it it     
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: teryan school, Teryan's followers, symbolism, symbolist figurative 
thinking, romantic culture.    

Thanks to VahanTeryan Armenian literature, as the late response of European and 
Russian influences, holds aesthetics symbolist direction causing the creation of the 
Armenian symbolist national Teryan school.  

The school was actually confirmed bycontemporariesof the writer. Among the 
representatives of this school a great place takes Azat Vshtuni, who mastered the poetic 
perception of the world in style of Teryan, tried under this style to enter into literature 
independent styles and themes, and realized himself in the literature. 
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ՀԱՄՈՀԱՄՈՀԱՄՈՀԱՄՈ    ՍԱՀՅԱՆՆՍԱՀՅԱՆՆՍԱՀՅԱՆՆՍԱՀՅԱՆՆ    ՈՒՈՒՈՒՈՒ    ԺԱՄԱՆԱԿԸԺԱՄԱՆԱԿԸԺԱՄԱՆԱԿԸԺԱՄԱՆԱԿԸ    
 

ԳալոյանԳալոյանԳալոյանԳալոյան    ՍարգիսՍարգիսՍարգիսՍարգիս        
 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր. Հ. Սահյան, պոեզիա, արվեստ, մշակույթ, բնություն, 

հետմոդեռնիզմ: 
ԱռԱռԱռԱռ    քոքոքոքո    թևերինթևերինթևերինթևերին, , , , տարտարտարտար    ինձինձինձինձ    ժամանակժամանակժամանակժամանակ    

20-րդ դարը իսկապես ահեղ դար էր: Մի ժամանակաշրջան, երբ իրականու-
թյան ոչ մի ոլորտ անմասն չմնաց սրնթաց փոփոխություններից: Երկու համաշ-
խարհային պատերազմներ հողագունդը մի վիթխարի մսաղացի վերածեցին, հօդս 
ցնդեցնելով մարդու բարի էության մասին երբեմնի պարզունակ պատկերացում-
ները: Դա իր անդրադարձն ունեցավ առաջին հերթին փիլիսոփայական մտքի 
զարգացման ընթացքի վրա: Մարդու մեջ անթեղված հզոր, ավերիչ մղումների մա-
սին Ֆրոյդյան պատկերացումները լրացուցիչ լիցք ու հիմնավորում ստացան: 

Բնագիտությունը և հատկապես ֆիզիկան, համեմատաբար կարճ ժամանա-
կում հսկայական առաջընթաց արձանագրեց: Արդյունքում գիտությունը և գիտա-
կան-ռացիոնալ մտածողությունը դարձավ բնությունը հասկանալու և վերափոխե-
լու ամենաազդեցիկ ուժը: Տեխնիկայի վերջին զարգացումները ևս իրենց գործն 
արեցին, նպաստելով այսպես կոչված տեխնոկրատական հասարակության ձևա-
վորմանը:  

Այս մտայնությունը ներթափանցեց նաև հումանիտար ոլորտ. Զգալիորեն 
թուլացավ և շարունակում է թուլանալ կրոնի ազդեցությունը մարդկային մեծ 
խմբերի վրա: Չոր միտքը, ռացիոնալ մտածողությունը ընդլայնեցին իրենց իրա-
վասության սահմանները, արժևորվեց և ցայսօր արժևորվում է որպես բնական ու 
հասարակական երևույթները հասկանալու հուսալի միջոց:  

Անհատապաշտությունը ևս, որպես արևմտյան հոգեկերտվածքի անկապտե-
լի տարր, շարունակեց իր հաղթարշավը: Մարդն իր անկրկնելի էությամբ համար-
վեց ամենաբարձր արժեք և այսօր նրա համարյա թե միակ կոչումը, նրա գոյու-
թյան խորհուրդն ու կյանքի իմաստը կապվում է վերջինիս ազատության, ինքնա-
բացահայտման, ինքնադրսևորման ու ինքնաիրացման հետ: Մարդկանց գիտակ-
ցությունից դուրս մղեց և շարունակվում է, կարծես թե հետևողականորեն, դուրս 
մղվել կոլեկտիվի զգացողությունը: Նիցշեի, Ֆրոյդի, 20-րդ դարի էկզիստենցիա-
լիստների գաղափարները նկատելի չափով կանխորոշեցին ամբողջ արևմտյան, 
մասամբ նաև մեր մշակույթի վերջին զարգացումները: Անվերադարձ չքացավ նա-
խաստեղծ բնության հետ պարզ ու անմիջական հարաբերությունների հովվերգա-
կան աշխարհը: Արդի հասարակության մեջ մարդու մտավոր ուժերի զորացման 
համար պայմանները խիստ նպաստավոր են: Մինչդեռ հույզերի, զգացմունքների 
աշխարհի զարգացման համար դրանք ամենևին նպաստավոր չեն:  

Ներկայիս մարդն իր կերպարի էական կողմերով տեխնածին քաղաքա-
կրթության արդյունք է, ապրում է այդ քաղաքակրթության մեջ և դաստիարակ-
վում է նրա ուղղակի և անուղղակի ազդեցություններով: «Կուզես պայթիր, կուզես 
ճչա» բանաստեղծության մեջ Համո Սահյանն արձանագրում է այս իրողությունը 
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[1, էջ 282]. «Սի՛րտ, անցել է սրտի դարը» և վերջում ավելացնում. 
 Միտքն է հիմա սերն աշխարհի, 
 Աշխարհակալ տերն աշխարհի, 
 Բեռնակիրն ու բեռն աշխարհի, 
 Եվ աշխարհի ճանապարհը: 
«Միտքն է հիմա սերն աշխարհի». այս տողերի մեջ և° ցավ կա, և° հեգնանք, և° 

վախ: Բայց դա իրողություն է: Հուզական աշխարհի զարգացումը հապաղում է և, 
կարծես թե, կորցնում մարդու համար իր կարևորությունը: Ռացիոնալիզմը կյան-
քի բոլոր ոլորտներում իր հաղթարշավն է շարունակում: Ի՞նչ է մնում պոետին, 
որի էությանն հարազատ է հույզերի մտերմիկ աշխարհը: Կամ պետք էր իրեն 
հանձնել հոսանքին, տուրք տալ մոդային` խեղելով իր էությունը, կամ էլ հետևել 
սեփական մղումին ու գրել սրտի թելադրանքով` չվախենալով «հնաոճ», «ժամա-
նակավրեպ» և այլ պիտակներից: Համո Սահյանն ինքն իրեն հավատարիմ մնաց` 
ընտրելով երկրորդ ճանապարհը:  

Շուրջ վաթսուն տարի նա երգեց իր հայրենի բնաշխարհը` իր սարերն ու ձո-
րերը, քարանձավներն ու կիրճերը, քարափները, գետերն ու լճերը, հավք ու հովե-
րը, ծառերն ու ծաղիկները, արշալույսներն ու մայրամուտները: Վերստին կենդա-
նություն ստացան «գութան», «սամի», «մաճ», «լուծ», «թոնիր», «ջրաղաց», «խոզան», 
«աղուն» և բազում նման բառեր, որոնց ժամանակը թվում էր թե անվերադարձ ան-
ցել է:   

Անժխտելի է, որ արվեստը սերտ կապի մեջ է սոցիալական իրականության 
հետ, արտացոլում է այդ իրականությունը, ձև ու բովանդակություն ստանում ներ-
կայի իրողությունների ազդեցությամբ: Ճշմարիտ է նաև միտքն առ այն, որ արվես-
տագետն իր ձայնը լսելի դարձնելու համար պետք է ճիշտ ժամանակին հայտնվի 
ճիշտ տեղում, ասել է թե` դառնա «ժամանակի շունչը», «կապվի նյարդով յուրա-
քանչյուր իր օրերին ու իր դարին»: Ես պետք է համարձակվեմ պնդել, որ այս 
ճշմարտությունն իր մյուս երեսն էլ ունի: Արվեստն ինքը իրականության պասիվ 
արտացոլում չէ: Այն ունի ինքնաբավության մի աստիճան, իմանենտ զարգացման 
որոշակի հնարավորություն, որի շնորհիվ կարող է նաև վերափոխել իրականու-
թյունը, կերտել, ձևավորել ներկան: Ասել կուզի` սոցիալական կյանքը միանշա-
նակորեն թելադրողի դերում չէ: Արվեստն ինչ-որ չափով նման է գիտությանը, կա-
րող է հայտնագործել նոր գեղարվեստական փաստեր, դրանք ներկայացնել նոր 
ձևերի մեջ և արտահայտել այնպիսի ուժով, որ դառնան երևույթ, փոխեն մարդու 
վերաբերմունքը իրականության հանդեպ, ձևավորեն նոր աշխարհընկալում, գե-
ղագիտական նոր ճաշակ: Գեղարվեստական իրականությունը կառուցում են 
կոնկրետ մարդիկ` առաջադրելով նոր գաղափարներ, արժեքների գնահատման 
նոր չափանիշներ` նրանք պարտադրում են իրականությանը փոխվել:  

Հասարակության զարգացման ուղին վերուստ չի նախասահմանված: Թե ինչ 
իրականության մեջ կհայտնվի մարդկությունը, կախված է հենց մարդկանց զգո-
նությունից, իրենց համար ցանկալի, երջանիկ ապագա կառուցելու պատրաստա-
կամությունից ու կամքից: Այս տեսանկյունից արվեստի գործերը գնահատելիս, 
հասկանալի է դառնում, որ պետք է հաշվի առնել ոչ միայն ներկա իրավիճակը, 
այլ նաև այն ապագան, որին միտում է վերջինիս զարգացումը, այն հեռանկարը, 
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որում կհայտնվի մարդկությունը, եթե պասիվորեն հարմարվի առկա իրավիճա-
կին:  

Ուրեմն ասել, թե այս կամ բանաստեղծը ժամանակավրեպ է կամ հնաոճ 
միայն այն պատճառով, որ նա դավանում է այլ արժեքների, իսկ դարը այլ արժեք-
ներ է մեջտեղ բերել` չի կարելի հիմնավորված համարել: Մի նկատառում ևս: 
Եվրոպական մշակութային արժեքները մեզ հոգեհարազատ են, բայցևայնպես 
դրանք մենք ամբողջությամբ չենք յուրացնում: Մեր աշխարհընկալումը նկատելի 
չափով ձևավորվել է նաև արևելյան մշակույթի ազդեցությամբ: Եվրոպական մշա-
կույթի հետ մեր հարաբերությունները կարելի է բնութագրել որպես միակողմանի 
ազդեցություն. որոշ արժեքներ գնահատում-ընդունում ենք և այդքանով զարգաց-
նում սեփականը: Մեր աշխարհընկալման մեջ խոր արմատներ ունի նաև արևել-
յան մշակույթը: Մենք առավել զգացող, քան մտածող ժողովուրդ ենք: Հայ փիլիսո-
փայական միտքը համընթաց զարգացում չի ունեցել, ինչն այսօր նկատելի չափով 
խոչընդոտում է բարձր մշակութային ինքնագիտակցության ձևավորմանը և  որոշ 
տարերայնություն հաղորդում մեր մշակութային կողմնորոշումներին:  

Այն փաստարկը, թե արդի ռացիոնալ մտածելակերպով հասարակությունը 
խստորեն չիմաստավորված լիրիկական զեղումների կարիք չունի` ճիշտ է մա-
սամբ միայն: Սխալ է այն տեսանկյունից, որ մարդու ճաշակը, նրա հոգեկան աշ-
խարհը ձևավորում է մշակույթը: Եթե գիտությունն ու տեխնիկան հասարակու-
թյան զարգացման տվյալ փուլում աննախընթաց առաջընթաց են ապրել և կարո-
ղացել են իրենց ազդեցությանը ենթարկել նաև մշակույթն ու իրականության մյուս 
ոլորտները, ապա դա դեռևս չի նշանակում, թե այժմ պետք է արվեստագետը 
հաշտվի այս փաստի հետ ու ծառայի իրավիճակին, ասել է թե` խորացնի ու զո-
րացնի ռացիոնալիզմը, սնի այն իր միջոցներով ևս: Ընդհակառակը, արվեստագե-
տը, տեսնելով ժամանակակից մարդու հուզաշխարհի աղքատացման միտումը, 
պետք է փորձի հենց հակառակ խնդիրը լուծել` ռացիոնալիզմին հակադրել հու-
զականությունը, հոգևոր աշխարհը հարստացնել զգացմունքներով: Եվ այդօրի-
նակ դիրքորոշումը սխալ կլինի որակավորել որպես հնամոլություն, ժամանակա-
վրեպություն կամ ուտոպիա: Ամեն ինչ կախված է արվեստագետի արտահայտ-
չական զորությունից: Հումանիտար մշակույթի առաջին խնդիրը մարդ ձևավորելն 
է: Այդ մարդու որակի չափանիշն ավելի խոր պիտի լինի, քան արդի գիտության ու 
տեխնիկայի պարտադրած նեղ-ռացիոնալիստական չափանիշը: Մակերեսային 
մոտեցում է` մարդուն ընկալել սոսկ որպես «Մարդ-մտածող»: Նա նաև «մարդ-
զգացող» է, նաև իռացիոնալ մարդ է, որի թաքուն բնազդական-ինտուիտիվ մղում-
ների իմաստը արդի գիտությունը դեռևս չի բացահայտել: Այս տեսանկյունից կա-
րելի է ասել, որ Համո Սահյանի պոեզիան դեռ իրեն դրսևորելու, իր կարևորու-
թյունն ու պահանջված լինելը ցույց տալու հնարավորություններ ունի:  

Արևմտյան մշակույթն այսօր հաճախ բնորոշվում է որպես ճգնաժամային: 
Այն քայլ առ քայլ կարծես թե ուզում է հեռանալ իր մի շարք նվաճումներից: Առա-
ջին հերթին դա բնության հանդեպ վերաբերմունքն է: Բնությունն այլևս չի կարելի 
դիտել որպես շահագործման օբյեկտ և ծառայեցնել մարդու պրագմատիկ նպա-
տակներին: Այստեղ արևելյան աշխարհընկալման ազդեցությունն ակնհայտ է: 
Բնությունը կենդանի օրգանիզմ դիտելը և այդպես ընկալելը ավելի ընդունելի է 
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համարվում այսօր, թեև պրակտիկայում դեռ հին գործելակերպն է իշխում: Զար-
գացման նոր հովերը բերում են նաև գիտական ռացիոնալիզմի անվերապահ դրա-
կան արժևորումից հրաժարում: Մեծանում է գիտության մեջ սուբյեկտի դերը, 
կասկածի տակ է առնվում օբյեկտիվ` ամեն մի գիտակցությունից անկախ օրենքի, 
անդեմ գիտելիքի գոյության հնարավորությունը: Իսկ զուտ գիտական գիտելիքը 
պահանջ է առաջացել համալրել հումանիտար բաղադրիչով: Գաղափարական 
այս նոր դիրքորոշումները անշուշտ հանգեցնելու են նաև  գեղագիտական ու գե-
ղարվեստական մտածողության նոր պարադիգմի, ուր արժանավույնս կարևորվե-
լու է մարդու հոգևոր աշխարհի հուզական-արժեքային բաղադրիչը:  

Մշակութային զարգացման ահա այս միտումների համատեքստում ինձ 
ավելի ու ավելի խոստումնալից է ներկայանում Համո Սահյանի պոեզիան, մաս-
նավորապես նրա արժեքային կողմնորոշումն ու բնության հետ փոխհարաբերու-
թյունների ինքնատիպ ոճը:  

Եվ այսպես, ինչպես մեզ, այնպես էլ մյուս ժողովուրդների համար գեղարվես-
տական մտքի ու ճաշակի զարգացման մայրուղի հասկացությունը չպետք է ըն-
կալվի որպես օբյեկտիվորեն տրված ու հասարակությանը պարտադրված մի իրո-
ղություն: Գաղափարական հոսանքները չեն ձևավորվում մարդկանցից անկախ և 
արվեստագետը պարտադրված չէ մնալ գործող գաղափարների ու ճաշակի սահ-
մաններում: Մենք հաճախ եվրոպական զարգացումներն ընկալում ենք որպես 
համշխարհային գաղափարական ու գեղարվեստական նոր իրողություն և գնա-
հատում մեր ձեռքբերումները վերջինիս լույսի տակ: Այսօրինակ մոտեցումները 
լավ հեռանկար չեն խոստանում. չէ՞ որ եվրոպացու մտքով անգամ չի անցնում 
հարմարվել, ասենք, ճապոնական մշակույթի առաջադրած գեղարվեստական 
գործերի գնահատման չափանիշներին:  

 Գեղարվեստական գործերի գնահատման ու արժևորման գերակա չափանի-
շը պիտի լինի տվյալ ժողովրդի մշակույթի զարգացման ներքին տրամաբանու-
թյունը մի կողմից և առկա սոցիալական իրականությունը` մյուս կողմից:  

Այս մոտեցման սահմաններում փորձեմ արժևորել Համո Սահյանի պոետա-
կան հարուստ ժառանգության մի կողմը: Հայրենիք, սեր, մանկություն, ծերու-
թյուն, մահ, հավերժություն... այս թեմաները ավանդական են մեր պոեզիայի հա-
մար: Դրանք արտացոլվել են նաև Սահյանի պոեզիայում և ըստ ամենայնի գնա-
հատվել: Բայց կրկին ու կրկին հարկ է խոսել Սահյանի` բնության հետ շփման, 
նրա հետ հարաբերությունների հաստատման, երկխոսության ձևի ու բովանդա-
կության  միանգամայն ինքնատիպ ոճի մասին:  

Հ. Սահյանը գտել է բնության հետ երկխոսության միանգամայն ուրույն ոճ: 
Բանաստեղծը հիմնականում լսողի դերում է: Նա չի պարտադրում թեմա, նա չի 
ընդհատում խոսակցին, նա ակտիվ ունկնդրի դերում է: Իսկ բնությունը խոսում-բա-
ցում է ինքն իրեն ազատ և անկաշկանդ: Սահյանը մեզ չի ներկայանում որպես փի-
լիսոփա, որպես մեկնաբան. բնության երևույթները կարծես տեղափոխվում են նրա 
պոեզիա: Ահավասիկ, պոետի ինքնաբացահայտման մի հատկանշական օրինակ. 

 Իր հոտից ջոկված, մոլոր մի ամպ, 
 Ոտքերի վրա մամուռ ու հող,  
 Իր գեղեցկության գինն իմացող 
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 Քարայծի հպարտ երկչոտությամբ, 
 Սարից իջնում է գետը` ջրի:  
 Կտրում է ճամփան ժայռը բռի:  
 – Անկիրթ, անճոռնի, ծարավ է, թող... 
    ԵվԵվԵվԵվ    քարայծքարայծքարայծքարայծ    ամպըամպըամպըամպը    ժայռիժայռիժայռիժայռի    գլխիցգլխիցգլխիցգլխից    
    ՓափուկՓափուկՓափուկՓափուկ    թռիչքովթռիչքովթռիչքովթռիչքով    մտնումմտնումմտնումմտնում    էէէէ    տողտողտողտող,,,,    
 Իմ տողի մեջ է մտնում փափուկ (ընդգծումն իմն է` Ս.Գ.) [1, 79]:  
Հայաստան աշխարհն իր սար ու ձորերով, գետերով ու լճերով, անտառնե-

րով, ծառ ու ծաղիկներով և այն ամենով, ինչ կոչվում է վայրի բնություն, մտնում է 
Սահյանի պոեզիա, դառնում է նրա ստեղծագործական ներշնչանքի զորեղ գոր-
ծոն: Եվ այստեղ Սահյան բանաստեղծը խիստ ինքնատիպ է:  

Եվրոպական փիլիսոփայական միտքն ստեղծել է «սուբյեկտ» և «օբյեկտ» 
հասկացությունները` տարորոշելու համար բնությունը մարդուց, հակադրելու 
մեկը մյուսին, իշխելու բնության ուժերին: Այս ընդհանուր և մինչև 20-րդ դարը 
գերիշխող գաղափարական ուղղվածությունը ձևավորել է նաև պոետների մտա-
ծողությունը: Թե° ռեալիզմում, թե° ռոմանտիզմում, թե° սյուրռեալիզմում, էկզիս-
տենցիալիզմում ու մյուս փիլիսոփայական ու գեղագիտական հոսանքներում 
մարդու ես-ը չի անտեսվում, այլ մղվում է առաջին պլան: Սկսած Շոպենհաուերից 
ու հատկապես Նիցշեից` մարդու անհատականությունը, նրա ինքնին արժեք լի-
նելը դառնում է աներեր համոզմունք և շարունակվում մինչև մեր ժամանակները: 
Սա մղում է պոետին, արվեստագետին իր ներքին էության, իր անգյուտ, անկրկնե-
լի անհատականության բացահայտման:  

Մեր պոետները ևս անմասն չեն մնացել սոցիալական միջավայրի քննադա-
տության և միաժամանակ իրենց Ես-ի պանծացման գայթակղությունից: Մինչ Հա-
մո Սահյանն այստեղ շահեկանորեն առանձնանում է: Իհարկե, նրա պոեզիայում 
էլ կարելի է գտնել բանաստեղծություններ, ուր իրականությունից դժգոհության 
նոտաներ են լսվում, բայց նախ դրանք թույլ են արտահայտված, և երկրորդ` չեն 
կազմում նրա ընդհանուր դիրքորոշման, գեղարվեստական մտածողության 
բնորոշ առանձնահատկությունը: Սահյան պոետի մեջ բնության հետ ներդաշնակ 
ապրելու, նրան ներձուլվելու գաղափարն այնքան ուժեղ է նստած, որ երբեմն 
հասնում է իրեն մարդկանց մեջ լուծելու և իրեն չնկատելու ոչ այնքան հասկանա-
լի մղման: Ահա մի օրինակ.  

 Միայն չարն է ուրիշ,  
 Քաղքենին է ուրիշ,  
 Աչքածակն է ուրիշ:  
 Պորտաբույծը, հոռին,  
 Անառակն է ուրիշ,  
 Ինքն իրենից փախած 
 Խեղկատակն է ուրիշ:  
 Ուրիշ ուրիշ չկա... 
    ՄնացածըՄնացածըՄնացածըՄնացածը    մենքմենքմենքմենք    ենքենքենքենք,,,,    
    ՄիՄիՄիՄի    հոգիհոգիհոգիհոգի    ենքենքենքենք----միմիմիմի    մարդմարդմարդմարդ,,,,    
 Մի ընտանիք-մի տուն- 
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 Բազմալեզու, ազնիվ 
 Մի ազգություն... 
 Քեզ օրհնություն, քեզ փառք,  
 Արարչագործ, արդար 
 Միասնություն: 
Այստեղ պոետը կարծես թե «չափն անցել է». լուծել սեփական ես-ը կոլեկտի-

վի մեջ` նշանակում է միանգամայն այլ հոգեբանությամբ մարդ լինել, ոչ թե հին, 
այլ ուրիշ մարդ, ուրիշ արժեքային համակարգի մարդ լինել: Այս դիրքորոշումը, 
որպես մշտական ուղեկից, առկա է նրա գեղարվեստական բոլոր ստեղծագործու-
թյուններում: Սա արևելյան մտածողության, կոլեկտիվիզմի հատկանշական օրի-
նակ է: Բայց ուզում եմ նկատած լինել, որ այն ոչ այնքան մարդ-հասարակություն 
հարաբերությունների լուրջ իմաստավորման արդյունք է, որքան մարդ-բնություն 
հարաբերությունների ընկալման, գուցեև անկամ, պրոյեկտում սոցիալական հա-
րաբերությունների վրա: Բնության հետ Համո Սահյանը հատուկ հարաբերու-
թյունների մեջ է: Ինչպես բանաստեղծությունն է ասում, բնությունը նրա համար 
իրենից դուրս գտնվող օբյեկտ չի ընկալվում, այն իր էության մի մաս է: Եվ ինքն էլ 
բնության մի մասնիկ է, մի օրգան, որի միջոցով խոսում է բնությունը և ոգեղենա-
ցած ներկայանում ինքն իրեն: Սահյանը կարծես թարգմանում է բնության այս 
կամ այն երևույթը` սկզբունք ընտրելով հավատարիմ մնալ «բնագրին»: Նա հրա-
ժարվում է մեկնաբանելուց, գիտակցաբար ինքն իրեն նույնացնելով բնության 
հետ` խոսում է նրա բերանով` մեկնաբանությունը թողնելով ընթերցողի մտածո-
ղությանն ու ճաշակին: Եվ պատկերավոր, զարմանալու չափ պատկերավոր մտա-
ծողությունը լիարժեքորեն իրագործում է առաջադրված նպատակը: Բերենք մի 
քանի քաղվածքներ տարբեր բանաստեղծություններից. 

 Կարկուտը ուշաթափված  
  Ընկնում է լեռան բաշին, 
 Կայծակը բլրին խփում, 
 Պոկում է գլխի կաշին:  
 Ամպրոպ է խմում քամին, 
 Հարբում է լիրբը լրիվ, 
 Հեգնում է, ում պատահի, 
 Բորբոքում վեճ ու կռիվ[1, 238]: 
        ՁկնիկնՁկնիկնՁկնիկնՁկնիկն    առվինառվինառվինառվին    խուտուտխուտուտխուտուտխուտուտ    տվեցտվեցտվեցտվեց    
    ԵվԵվԵվԵվ    առունառունառունառուն    պարզպարզպարզպարզ    ուուուու    անբիծանբիծանբիծանբիծ    
    ՔրքջալովՔրքջալովՔրքջալովՔրքջալով    ուշաթափվեցուշաթափվեցուշաթափվեցուշաթափվեց    
    ՈւՈւՈւՈւ    ձորնձորնձորնձորն    ընկավընկավընկավընկավ    քարափիցքարափիցքարափիցքարափից............    
    ԶարկվեցԶարկվեցԶարկվեցԶարկվեց    քարինքարինքարինքարին, , , , ուշքիուշքիուշքիուշքի    եկավեկավեկավեկավ, , , ,     
    ՇուրջըՇուրջըՇուրջըՇուրջը    նայեցնայեցնայեցնայեց    կասկածովկասկածովկասկածովկասկածով    
 Եվ մի կապույտ ժպիտ շուրթին` 
 Ճամփա ընկավ դեպի ծով[1, 138]:  
    ԱխԱխԱխԱխ, , , , չբարակիչբարակիչբարակիչբարակի    
 Գետ էր, գետափ էր, անտառ էր, հով էր, 
 Սունկի բուրմունքից կեչին գինով էր, 



– 94 – 

 Կեչին չոքել էր արահետին 
 Եվ կարծես մի քիչ գույնը գցել էր... 
 Անձրևն իր խոսքը ասել պրծել էր,  
 Ձայնը տվել էր պղտոր գետին [1, 289]:  
 
 Քիվից պոկվեց ասող-խոսող 
 Ճնճղուկների բուքը, 
 Ջրհորդանը մի կում առավ 
 Ու ողողեց բուկը [2, 218]: 
Չպարտադրել ընթերցողին սեփական ըմբռնումը, այլ տալ նրան մեկնաբա-

նության և իմաստավորման ազատություն: Այսօրինակ դիրքորոշումը ոչ միայն 
ժամանակավրեպ չէ, այլ խիստ արդիական է`տեղավորվում է հետմոդեռնիստա-
կան գաղափարական հոսանքի շրջանակներում:  

Մի քանի խոսք Սահյանի պոեզիայի գնահատման մասին մանկավարժական 
տեսանկյունից: Մանկավարժության մեջ մի հիմնախնդիր կա, որը լուծման հեռա-
նկար քիչ ունի: Դա կենդանի բնության հետ դեռահասների շփման խնդիրն է: Ժա-
մանակակից մարդը մեծանում է համակարգչի, հեռուստացույցի ու բջջային հե-
ռախոսի բռնակալության մեջ: Նա ի սկզբանե դատապարտված է նման անբնա-
կան միջավայրում ապրելու: Իսկ դրա հետևանքների մասին շատ բան կարելի է 
ասել: Հոգեբանները գտնում են և միահամուռ են այն կարծիքում, որ դեռահաս 
մարդու հուզական աշխարհի նորմալ զարգացումը պահանջում է բնության հետ 
սերտ կապ ու շփում: Այս առումով Համո Սահյանի պոեզիան դաստիարակության 
անփոխարինելի միջոց է: Եվ կարելի է միայն ուրախանալ, որ նրա բնապատկեր-
ներ ներկայացնող բանաստեղծություններն այսօր հասանելի են մատաղ սերնդին: 
Վկան` դպրոցական դասագրքերը:  

Արդ վերադառնանք մեր գլխավոր հարցադրմանը. Համո Սահյանն այսօր 
դեռ ժամանակի թևերի՞ն է, թե՞ խոսքը նրա արդեն «խորին հնություն» է: 
Համոզմունքս այն է, որ Համո Սահյանի պոեզիան արդիական հնչեղություն ունի: 
Պրագմատիկ, հաշվենկատ, շուկայի քմահաճ պահանջներին ու պայմաններին 
ճկունորեն հարմարվող մարդու տիպը, որն այսօր հավակնում է դառնալ 
համընդհանուր չափանիշ` հեռանկար չունի: Սահյանը կերտել է մարդու նոր 
կերպար, և բնության հանդեպ պաշտամունքի հասնող նրա սերը դեռ շատ նոր 
սերունդներ է դաստիարակելու:  
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АМО САГИЯН И ВРЕМЯАМО САГИЯН И ВРЕМЯАМО САГИЯН И ВРЕМЯАМО САГИЯН И ВРЕМЯ    
Галоян Галоян Галоян Галоян ССССаргисаргисаргисаргис        

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: А. Сагиян, поэзия, искусство, культура, природа, постмодер-

низм. 
В статье делается попытка представить поэзию А. Сагияна в контексте разви-

тия современной 
философской и художественной мысли. Постепенное отчуждение современ-

ного человека от природыпредставляется проблемой, в решении которой может 
иметь свой вклад поэтическое наследие А. Сагияна. 

 
 
 
 

HAMO SAHYAN AND THE TIMEHAMO SAHYAN AND THE TIMEHAMO SAHYAN AND THE TIMEHAMO SAHYAN AND THE TIME    
Galoyan Galoyan Galoyan Galoyan SSSSargisargisargisargis        

SummarySummarySummarySummary    
Kay wordsKay wordsKay wordsKay words: H. Sahyan, poetry, art, cultura, nature, postmodernity. 
In the article the author tries to introduce and appraise the Hamo Sahyan’s poetry 

in the context of contemporary developments of fictional idea. Gradual estrangement of 
the contemporary man from the nature has become a problem which can also be solved 
by Sahyan’s poetical heritage. 
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ՄԱՐՄԱՐՄԱՐՄԱՐԴԸԴԸԴԸԴԸ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ՀԱՀԱՀԱՀԱՎԵՐՎԵՐՎԵՐՎԵՐԺՈՒԺՈՒԺՈՒԺՈՒԹՅՈՒԹՅՈՒԹՅՈՒԹՅՈՒՆԸՆԸՆԸՆԸ    
 

Գասպարյան Գասպարյան Գասպարյան Գասպարյան Դավիթ Դավիթ Դավիթ Դավիթ     
 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... հուղարկավորություն, հոգնած հոգի, բնություն, քարե 

պատարագ, քարափ, գետակ, ինձ բացակա չդնեք: 
 
Համո Սահյանի «Ինձ բացակա չդնեք»1 գրքի վերնագիրը նախապես եղել է 

«Վերջին լեռնանցք»։ Մահից ժամեր առաջ փոխել ու դրել է վերջնական վերնագի-
րը։ Հոգեվարքի ծանր պահին, երբ, իր խոսքերով ասած, սիրտը պայթում էր, ըստ 
էության վերջին շնչում, ասել է նաև նախատեսվող ընտրանիի վերնագիրը՝ «Քարե 
պատարագ»։ Միտքն աշխատում էր, իր շարունակությունը տեսնում էր գրքերի 
մեջ։ Հավերժությունից վերցրածը գրքերով հավերժությանն էր վերադարձնում։ 
Եթե հայի Աստվածը քարե էր, ուրեմն նրա մահվան պատարագն էլ պիտի քարե 
լիներ։ ժողովածուն բանաստեղծը կարող էր տեսնել։ Չտեսա՛վ։ Ժամանակներն այլ 
էին։ Մահվան մահիճում անընդհատ հետաքրքրվել է գրքի տպագրությամբ։ Պետք 
է տպագրեր «Նաիրի»-ն։ Չտպագրե՛ց։ Պիտի տպագրեր «Անահիտ»-ը։ Չտպագրե՛ց։  

Ըստ ավանդության՝ փարավոնները ոչ թե մեռնում էին, այլ նրանց հոգիները 
գնում էին դեպի Արևմուտք, որ վերամարմնավորումից հետո նորից վերադառնա-
յին Արևելք։ Գտնված էր հավերժության շրջապտույտը։ Նրանց հոգիները պետք է 
վերաբնակվեին անմահների տաճարներում` բուրգերում։ Այդպես հավերժի 
շրջապտույտի մեջ էր նաև Սահյանը։ Եթե փարավոնների հոգիները գնում էին 
Արևմուտք, որ Արևելքից վերադառնային, Սահյանի հոգին գնում էր մայր բնու-
թյան գիրկը` ապրում անտառում, ծառի փչակի մեջ, որպեսզի նրանց հետ գարնա-
նը նորոգվեր։ Գիրքը բացվում է այս տողերով՝ «Անտառն իմ մեջ, ես՝ անտառի… 
առավոտ։ // Մահվան խորհուրդ։ Անմահության համ ու հոտ» («Թռավ գնաց»): 
Ամեն ինչ ասված է, մնացածը սրա պատկերային անդրադարձներն են ու լրա-
ցումները` կոչված բացահայտելու առաջին երկտողի իմաստը. վիրավոր ծիծեռ-
նակն իջնում է թևին և փրկություն աղերսում։ Բանաստեղծը, տատի հեքիմությու-
նը հիշելով, փրկում է նրան։ Հաջորդում է ամփոփիչ երկտողը. «Թռավ գնաց։ Տուն 
եմ գալիս ես մենակ, // Անտառն իմ մեջ՝ մի վիրավոր ծիծեռնակ»։ Այսինքն՝ վիրա-
վոր է մայր բնությունը`համայն աշխարհի խորհրդանշանը, և նրա փրկիչը բժիշկ–
բանաստեղծն է։ Ուրեմն՝ մահվան հրաժեշտից առաջ կա ավելի մեծ ցավ. հիվանդ 
է աշխարհը և պետք է բուժել։ Հաջորդում են գերիշխող այս առանցքային գաղա-
փարը տարբեր իրադրությունների մեջ որոշակիացնող պատկերներ: Բանաստեղ-
ծը հայտնվում է խաչված Քրիստոսի կերպարով, իսկ խաչողը խարդախված հան-
րությունն է. «– Քոնն է աշխարհն,– ասացին, // Տանս քարերը տարան… // -Տուն ու-
նեցար՝ տանդ մեջ // Բույն կդնի սատանան»։ Այսպես խաբել են, թե՝ քոնն են ծո-
վերն ու օվկիանոսները. «Ի՞նչ է աղոթքն աղբյուրիդ, // Որ խոնարհվում ես այդ-
քան…»։ Եվ այս ամենը մեկ նպատակով՝ մարդուն օտարել բնաշխարհից, տուն ու 
տեղից և, ի վերջո, ինքն իրենից. «Եվ մտքերիս մեջ հանկարծ //Կասկածանքներ 
ծլեցին… // Գլխի ընկա, որ արդեն // Ինձ էլ ինձնից խլեցին»։ Սա մի ամբողջ գաղա-
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փարական վարչակարգի պատկերն է, որի մեջ անցավ Սահյանի ու նրա սերունդի 
կյանքը, և, ահա, վերջին շնչին վրա հասած ազատությունը հնարավորություն է 
տալիս լիարժեք ասելու խոսքը՝ որպես իր իսկ ճակատագրի ամփոփում. «Չիմա-
ցա, թե ով եմ ես // Ու որտեղից եմ գալիս, // Ում կամքով եմ ծիծաղում // Եվ ում 
վրա եմ լալիս //<…> // Հեռանում եմ աշխարհից՝ // Աշխարհից բան չիմացած։ // 
Թող ոչ ոքի չկանչեն // Ճանապարհներն իմ անցած»։ Արդեն իսկ ձևավորված գլ-
խավոր խորհրդանշանները՝ Բանաստեղծ–Բնություն–Հանրություն, որոշակիա-
նում են իրենց կյանքով, բանաստեղծի դեպքում՝ որպես անձնական ճակատագիր, 
բնության դեպքում՝ որպես հավերժության ստուգված չափանիշ, հանրության 
դեպքում՝ որպես անկատար ժամանակ, խարդախված միջավայր ու կեղծված ի-
րականություն։ 

Բանաստեղծը ծերացող կյանքի խորհրդանշանի՝ սպիտակ գույնի մեջ է. «Մի 
սպիտակ բախտ է հսկում // Անշարժ երթը սար ու քարիս։ // Ձյունի վրա ամպ է նս-
տում, // Ամպի վրա ձյուն է գալիս» («Ձյուն է գալիս»): Վերջին երկու տողը վերած-
վում են կրկներգի և պատկերի իմաստային հարաշարժությամբ ստանում այսպի-
սի զարգացում. «Սառցի վրա ամպ է նստում, // Ամպի վրա ձյուն է գալիս։ //<…> // 
Մեղքի վրա ամպ է նստում, // Ամպի վրա ձյուն գալիս։ // <…> // Ձայնի վրա ամպ է 
նստում, // Ամպի վրա ձյուն է գալիս»։ Վերջին քառատողն ավարտվում է կրկնակի 
փոխաբերությամբ և կրկներգի իմաստային խոր բովանդակությամբ. «Հոգնած, 
մաշված օրը մրսում // Եվ թիկնում է պատուհանիս…// Սրտիս վրա ամպ է նս-
տում, // Ամպի վրա ձյուն է գալիս»։ Ամեն ինչի մեջ բանաստեղծը փորձում է տես-
նել իր ներկայությունը։ Կյանքի ամբողջությունը ճյուղավորվում, մաս–մաս բացա-
հայտում է իր բովանդակությունը, որպեսզի վերստին հավաքվի ու ամբողջանա 
որպես տրամաբանական եզրահանգում՝ «Մի օր հուղարկավոր, // Մի օր հար-
սանքավոր, //Մի օր ջրվոր էի»։ Մարդկանց նվիրվել և հետո կասկածների մեջ 
ծվատվել՝ այս է բանաստեղծի ու հանրության հարաբերությունը, բայց թումանյա-
նական վերաբերմունքով՝ «Վատը լավ եմ տեսել ես»։ Սկիզբը սա է. «Մարդիկ, ձեզ 
շատ հավատացի…// Թեկուզ խաբված հազար անգամ»։ Հետո նորից նույնը. 
«Մարդիկ, ձեզ շատ հավատացի, // Բայց ստերի այս սև դարում // Հավատացողն 
ի՞նչ է շահում. // Շատ-շատ մի բախտ հալածվածի»։ Այս ամենը գիտենալով՝ ինքն 
իր տեսակը չկորցնելու համար բանաստեղծն ստիպված իրեն միամիտ մանկան 
տեղ է դնում, որ վերջնականապես հավատը չկորցնի։ Սա հաշտության եզրն է՝ 
ներքին խռովությունը քողարկելու համար։ Պ. Սևակը պատռեց այդ իրականու-
թյան դիմակը, հաշտությունը չկայացավ, և ի՛նքը զոհ գնաց։ Զոհը միշտ էլ ան-
հատն է, ո՛չ թե քաղքենիացված ճահիճի վերածված հանրույթը։ Վերջինս խժռում, 
կուլ է տալիս իր միջից բարձրացած անհատներին և պահպանում ճահիճի իր ի-
րավունքները։ Սահյանը գիտեր այդ ճահիճն էլ, ճահիճի օրենքն էլ, բայց նաև գի-
տեր իր ապրելու կերպը՝ արտաքուստ լուռ ու աննկատ, որ ուշադրություն չգրա-
վեր, բայց իր գործը աներ։ Նաև արտաքուստ ոչ թե փետող ու դատափետող, այլ 
որպես թռչող հավք, որպես արևի շող կամ ծառի տերև։ Այս անընդհատական փո-
խաձևությունը միմիայն այն բանի համար է, որ մարդը կյանքից դուրս չմղվի, 
դուրս չմնա, չդառնա ուղեկից, չվերածվի մոռացված իրի, այլ ապրի իր ժամանա-
կը՝ ոչ թե նրանից լույս հայցելով, այլ իր լույսը նրան տալով։ Դարձյալ թումանյա-
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նական հայացք կյանքին։ Թումանյանական ավանդույթը նախևառաջ սա է՝ ի՞նչ 
հայացքով ես նայում կյանքին, ի՞նչ ես վերցնում և ի՞նչ ես տալիս։ Եվ ապա ար-
տահայտման կերպը, որ երկու դեպքում էլ նույն բնաշխարհիկ պատկերամտածո-
ղությունն է ու լեզվամտածողությունը։ Որպես Սահյանի կողմից այդ հայացքի 
բնորոշ օրինակներ վկայակոչենք այս տողերը. «Աստծո զուլալ արտասուքով // 
Լվացվեցին իմ վերքերը, // Ի չիք դարձան խուլ շշուկով // Խոստովանած իմ մեղքե-
րը» («Ինձ կանչեցին…»), «Եվ հիմա էլ ես ինձ առած, // Առել ու ձեզ եմ մատուցում՝ 
// Առաջվա պես արհամարհած // Ամեն մի վարձ ու հատուցում» («Ես էն գլխից ձեզ 
եմ տրվել»), «Ախ, ճշմարտություն, // Ժամապահն եմ քո, // Ստի հետ մերվել // Չեմ 
կարողանում» («Ախ, ճշմարտություն»), «Ապրեցի, կյանք չտեսա, // Տեսածս գեհեն 
էր մթին… // Ամեն մի քայլը պատիժ, // Ամեն ինչ խառն էր ու խրթին, // Ճիշտը մեր 
խորքում պահած՝ // Ամենուր ծափ տվինք ստին…» («Ապրեցի…»)։ Այս է կյանքը, 
այս է իրականությունը, և սա՛ է այդ կյանքի ու իրականության բանաստեղծը։ Ինչ-
պես պարզ երևաց, ամեն ինչ բնավ էլ այնքան հարթ չէ, որքան կարող է թվալ, ո-
րովհետև բանաստեղծն ինքն իրեն կարող է նվիրաբերել, տալ իր լույսն ու ջերմու-
թյունը, միայն թե չխառնեն իր «խղճի անթեղը» և չմտնեն իր «մաշկի տակ», քանզի՝ 
«Ես դրանից շատ եմ հոգնել // Եվ չեմ կարող էլ ինձ օգնել» («Ես էն գլխից…»)։ Այս 
ամենով հանդերձ, ինչն, ի վերջո, ժամանակի կողմից դաժանորեն խոցված ինք-
նությունն է, վերստին խորանում ու հաղթող է դառնում թումանյանական աշ-
խարհընկալումը. «Սուրբս լիրբ եղավ, Աստվածս՝ մռայլ, // Հրճվանքս՝ շինծու, տք-
նանքս՝ ձրի… // Ախ, իմ ժողովուրդ, քո այնքան շռայլ // Տվածից քեզ ի՞նչ վերա-
դարձրի։ // Էլ հոգնած հոգիս ինչպես դիմանա… // Կանցնեն տարիներ, և ո՞վ կի-
մանա, // Թե քանի «Պատրանք», քանի «Փարվանա», // «Ասպետական» ու «Բինգ-
յոլ» կորցրի…» («Ու եղավ ստի հրավառություն …»)։ «Ինչքա՜ն ծաղիկ պիտի բուս-
ներ, որ չըբուսավ էս հողին…// Ի՜նչ պատասխան պիտի ես տամ հող ու ծաղիկ 
տըվողին»,– ահա թումանյանական այս քառյակի անդրադարձն են վերոհիշյալ 
տողերը։ 

Օր ծերության Սահյանին դժվար ժամանակներ բաժին ընկան։ Ե՛վ օրհնեց 
նորերին ու նոր կյանքը, և՛ հիասթափվեց ու վիրավորվեց խաբված մանկան նման. 
«Եկան… Տիրացան ու ավերեցին // Իրենց մեղքերը մեզ չներեցին…// Թող կեցցեն 
այս նոր նորին մեծություն // Վերին պարոնայք Քաջնազարները» («Եվ ինչ մնաց 
մեզ»): Վերստին Քաջ Նազարը, վերստին Թումանյանի հայացքի անդրադարձը։ 
Հաջորդում է ավելի խիստ մի դատաստան՝ ինքնադատաստանի ձևով՝ «…Փոխվել 
են դերերն ու տեղերը,// Բայց նույնն է երախը վիշապի…// Սրա՞նք են այս երկրի 
տերերը, // Աղոթեմ, որ մահս շտապի…» («Աղոթեմ»): 

Այս տրամադրությունն է՛լ ավելի է թանձրանում «Գնանք օտարի դռները բա-
խենք, // Թերմացքներ մուրանք, որ սովը թաղե՞նք…» սկսվածքով բանաստեղծու-
թյան մեջ, ինչը շարունակվում է այս տողերով. «Ավելի լավ չէ՞, որ մեզ ազգովի // 
Այս անկախության պարանով կախենք…»։ Ուղեկցում է քննական մի սթափ հա-
յացք. «Ծանր ու կորստաբեր տարի ենք անցկացրել։ Ավերված է մեր երկիրը, 
ավերված ենք մենք, ավերված են մեր հոգին, մեր հավատը, մեր երազները… <…>: 
Ասում են անդունդի եզրին ենք, կատարյալ անդունդի… Ուր է թե։ Իմ կարծիքով՝ 
արդեն խորքում ենք։ Հատակին»2։ Բայց զարմանալի մի ուժ այստեղ էլ նրան ոչ թե 
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անեծքի է մղում, այլ լավատեսության, փրկության հույսի։ Նորի՛ց թումանյանա-
կան հայացք իրականությանը։ Այո՛, նորի՛ց ու մշտապես։ Հանրային կյանքի այս 
վայրիվերումների մեջ ապրելը դժվար է. քաղաքականացված կյանքն ապակա-
նում է մարդկային ամեն մի հարաբերություն և ամեն ինչ բևեռացնում ու 
դարձնում կա՛մ յուրային, կա՛մ թշնամի։ Արժեքները վերանում են, մնում են մի-
միայն պահին ու դիրքին հարմարեցված հարաբերությունները։ Ըստ այդմ`փոխ-
վում են մարդկային կապերը։ Ամեն ոք դառնում է ծրագրված, որ, անկախ ամեն 
ինչից, նախապես արդեն գիտի, թե ինչ պիտի անի, ում հետ ինչպես վարվի։ 
Մարդն այդ իրականության մեջ աստիճանաբար օտարվում է ինքն իրենից, իր 
շրջապատից, իր նախկին կապերից։ Փոխվում է կյանքը, ավելի վայրագ ու դաժան 
ձևեր ընդունում, փոխվում է նաև մարդը. եթե մինչ այդ նա քողարկված էր, ապա 
հիմա դառնում է բացահայտ գայլ, եթե մինչ այդ պահպանում էր հանրային կյան-
քի քաղաքակրթության պարզ վարվեցողությունը, ապա հիմա պարտադրում է ի-
րենը՝ բութ, մութ, տգետ, ցածր, անճաշակ, պատահական, սուտ, սո՜ւտ, սո՜ւո՜ւտ։ 
Ի՞նչ պիտի աներ Հ. Սահյանն այս դեպքում. իրեն վերստին նորոգելու և վերագտ-
նելու համար նա պիտի վեր կենար և տարիների իր փորձին վստահ նորից գնար 
մայր բնության գիրկը։ Թումանյանը կգրեր. «Տիեզերքում աստվածային մի ճամ-
փորդ է իմ հոգին», «Արևելքի եդեմներին իջավ պայծառ իրիկուն» քառյակները: 
Իսկ Սահյանն ասես նույն տեղից շարունակեց. «Արդեն շատ եմ հոգնել դահլիճնե-
րից փարթամ, // Քարոզներից տարտամ ու վեճերից։ // Գնամ քարափներիս լռու-
թյունը կարդամ, // Վերջին անգամ փորձեմ ճանաչել ինձ»։Սա արդեն ո՜րերորդ 
գնալն է. հաշիվը պահելու համար նորից պիտի ամեն ինչ սկսել «Որոտանի եզեր-
քին»-ից՝ ամենասկզբից։ Ուրեմն վերստին վերադարձ։ Այսինքն՝ այս կյանք ասա-
ծը, ըստ բանաստեղծի, հարափոփոխ շարժում է մի բևեռից մյուսը, հանրային 
կյանքից՝ բնություն, բնությունից՝ հանրային կյանք։ Կարելի է այս ամենն ընդհան-
րացնել որպես բանաստեղծի հիմնական ասելիք և գրքերի մեջ առկա այս տրա-
մադրությունները միավորել։ Կարելի՛ է։ Բայցև կորուստն ակնհայտ կլինի, որով-
հետև նույն մոտիվը պահպանելով գրքից գիրք՝ փոխվում է բանաստեղծի տարի-
քը, ուրեմն՝ նաև կենսափորձը։ Եվ ամենևին էլ բանաստեղծի վերադարձի փիլիսո-
փայությունը նույնը չէ կյանքի սկզբին, կյանքի կեսօրին և կյանքի մայրամուտին։ 
Պատկերները նույնն են, բայց տարբեր է վերաբերմունքը։ Նույն բնաշխարհն է 
(«Տատնա գետակ») և նույն ներաշխարհը. «Ես ու գիշերն ենք մենակ, // Մեկ էլ իմ 
հույսն ավերակ…» («Ձիերս»)։ Աշխարհը չի փոխվում, փոխվում է ժամանակը։  

Բնությունից կտրվելն իր կյանքը չապրելու կամ ապրածը կրճատելու պես է։ 
«Այս տարի Գյազբելս չտեսա // Եվ չառա հոտը Գյազբելիս…»,- խոստովանում է 
բանաստեղծը և ամփոփում. «Կենսագիր, թե միտքս կռահես, // Այս տարին իմ 
կյանքից կհանես» («Այս տարի…»)։ Ծննդավայրից կամ բնաշխարհից բացակա 
պահերին միտքն ու հոգին կենդանի են պահում հողի ոգին։ Ուրվագծվում են 
շարժման մեջ դիտված–լուսավորված, հիմա արդեն գեղանկարի փոխված պատ-
կերներ՝ «Չկաք», «Փլվեց ու գնաց», «Մի հնար ճարեք»։ Բայց մշտական վեճը չի մո-
ռացվում, բնության մեջ «Փուշը զինված է, ծաղիկն՝ անզեն» («Ինչ էլ որ լինի»), իսկ 
դա նշանակում է. «Որ անգամ իմ այս ծաղկած հողում // Ծաղկի տիտղոսը փուշն է 
կրում»։ Այս միտքն ընդհանրանալով` դառնում է այսպիսի պատկեր. «Երթերի, 
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հերթերի մեջ // Կմեռնեմ մարդու կարոտից» («Խլացա…»)։ Հաջորդում են այլ 
պատկերներ. «Շներն ասում են իրենց նախահոր // Շանորդությունն են ժառանգել 
միայն։ // <…> // Շունը տիրոջը շան տեղ չի դնում // Եվ տերը նրան միշտ պարտք է 
մնում» («Տարիքն իմ»)։ Ահա այս ամենն են հասունացնում հանրային կյանքից 
փախչել–փրկվելու գաղափարները`ո՞ւր մնաս, ինչո՞ւ մնաս։ «Գլուխս առնեմ ու 
կորչեմ այս քաղաքից՝ // Ապստամբյալ անզորների քանակից // <…> // Ծիածանի 
լացով հոգիս լվանամ, // Բևեռներս իրար բերեմ, լրանամ» («Գլուխս առնեմ…»), 
«Ուզում եմ կորչել, չքվել հավիտյան // <…> // Այս համատարած մտքի երաշտից» 
(«Ուզում եմ…»)։ Ի վերջո, բնության ու հանրության վեճի և հաշտության, հուշի և 
վերհուշի բոլոր անդրադարձները մի արտացոլք ունեն, ինչի մեջ ինքն է՝ բանաս-
տեղծը։ Այս ինքնաորոնումը, որ գրքից գիրք անցնող առանցքային խոհ է, գալիս–
հասնում է օր ծերության, բայց վերստին տեսակի ամբողջական նկարագիրը չկա: 
Ո՞վ եմ ես հարցի պատասխանն այսպիսի դարձերեսներ ունի. «Աշխարհն այնքան 
խռով, // Խառնիխուռն է այնքան, // Որ մարդ ինքը իրեն // Գտնելու ճար չունի» 
(«Թռչունը թառ չունի»)։ Կամ. «Մթնած մեգ եմ ոտից գլուխ, // Բայց այդ մեգը ես չեմ։ 
// Այսքան տարվա ճամփորդ եմ հեգ, // Բայց այդ հեգը ես չեմ։ // Շատ եմ փորձում 
ինձ հանդիպել, // Փորձս փորձ է մնում… // Հազար մարդ է մեջս նստած, // Բայց ոչ 
մեկը ես չեմ…» («Մթնած մեգ եմ…»):Սահյանի ինքնաորոնումը նրան վանում, կտ-
րում է հանրային կյանքից և բնաշխարհի մեջ իրեն բերում ու կանգնեցնում իր իսկ 
աչքի առաջ («Ի՞նչ ասել…»)։ Այսքանից հետո իր իսկ աչքի առաջ Սահյանը որպես 
ի՞նչ է կանգնում։ Պատասխանը մեկն է՝ որպես բանաստեղծ. «Ի՞նչ ասեմ, Սյունիք 
աշխարհ, // Հիշո՞ւմ ես դու հին հոտաղիդ, // Որ հիմա հասակն առել // Ու հոգնած 
ջրկիրն է տաղիդ։ // …Ուր լինի, ինչ էլ դառնա, // Իմացիր՝ գառն է մատաղիդ» 
(«Ի՞նչ ասեմ…»)։ 

Երևակայությունն ու մտքի խաղը բացառիկ հրաշքներ են գործում, եթե 
պետք է, անգամ նոր բառեր են ստեղծում՝ «ամենաուրական»՝ «Ամենաուրականն 
այդ անիծյալ» («Ինչ էլ որ լինի»), «փրփնջան»՝ սա ձիու ու ջրերի համար է, որ հա-
ջորդի հանգազույգը՝ «վրնջան» («Ո՞վ իմանա»), «հոգնաշշուկ» («Մեկ է, ծառը պիտի 
ծաղկի»), «ինքնաբողբոջ» («Թախիծ») և այլն։ Սա բառ–աշխարհն է՝ ստեղծված 
բնական, անճիգ գոյացումով։ Իրեն անտուն համարող բանաստեղծն ուզում է 
«Գեթ երգի մի տուն թողնել» («Աշխարհաշեն ազգի տղա»)։ Այսպես իրենն են և՛ եր-
գի բառը, և՛ երգի տունը, և՛ երգի մեղեդին, և՛ երգի աշխարհը։ 

Աշխարհի ու իր այս անսահման ազատությունը վերստին տակնուվրա է ա-
նում ամեն ինչ և փորձում վերամարմնավորվել նոր ձևերի ու ինքնաբացահայ-
տումների մեջ։ Ճիգ ու ջանք էիր թափում, որ քեզ գտնես, բայցև գտնելու պահին 
իսկ ուզում ես փախչել, ազատագրվել ինքդ քեզանից. « Ես որքան փախչում եմ ին-
ձանից, // Այնքան իմ խորքերն եմ մտնում» («Ես որքան…»)։ Սա XX դարն է։ Մի 
կողմից՝ անդադրում ինքնաորոնում ու ինքնագտնումի մոլեգին ճիգ, մյուս կողմից՝ 
ինքն իրենից փախչելու, հեռանալու, ինքնաօտարացման կործանարար մի տա-
րերք, որ ըստ ամենայնի դարձել են XX դարի համաշխարհային գրականության 
հիմնահարցերը՝ գիտակցության հոսքի և գոյափիլիսոփայության ամբողջ գեղա-
գիտությամբ՝ Պրուստ, Ջոյս, Կաֆկա, Սարտր, Կամյու։ Ինքնահաշտեցման աղեր-
սը դառնում է գերագույն նպատակ։ Այս առանցքային միտքը նաև Սևակի «Եղիցի 
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լույս»-ի գաղափարախոսությունն էր։ Դիմելով Տիրամորը՝ բանաստեղծն աղեր-
սում էր. «Բարեխոս եղիր ի՛մ և ի՜մ միջև, // Որ բանն ավարտվի ինքնահաշտու-
թյամբ // <…> // Թե չէ ես այսպես ապրել չե՜մ կարող» («Բարեխոս եղիր իմ և իմ 
միջև»)։ Դիմելով մայր բնությանը՝ Սահյանը փորձում էր իրար բերել իր բևեռները, 
որպեսզի ամբողջանար։ Նո՛ւյնն է. այս դեպքում էական չէ, թե ո՞ւմ ես դիմում, էա-
կանն այն է, թե ինչո՞ւ ես դիմում և ի՞նչ ելք ես տեսնում հոգեկան ճգնաժամից։ 
Սահյանն իր լուծումը գտավ, այսինքն՝ այդ ելքը նա ի սկզբանե գիտեր։ Բայց այդ 
ելքն էլ ելք չէր, որովհետև ինքնագտնումի պահին անգամ հոգեկան երկփեղկումը 
բացվում էր անդունդի պես, իսկ ինքնաօտարումն արդեն իսկ մահ էր՝ ոչնչանալու 
աստիճանի և ոչ թե մի նյութից մեկ այլ նյութի փոխարկվելու ձևով։ Այս ամենը 
կյանքը դարձնում են հարցականներով լցված և դրամատիկական լարվածության 
հասած լռություն, ինչի խորքում բանաստեղծն է ու բառը։ 

Ահա այս անընդհատական լռության մեջ է բանաստեղծի կյանքը. իրեն լրիվ 
գտավ, ճանաչեց՝ կորած է. իրենից լրիվ հեռացավ, մոռացավ՝ կորած է։ Ու այդ 
պահին է, որ վերագտնումը փոխադարձ ձևեր է ընդունում, և դա այնքան բնական, 
որ թվում է իրական. «Հողն՝ իմաստուն այր, ես մի բուռ հող եմ, // Թող նեկտար 
բխի իմ ընդերքից… // Առուն՝ բանաստեղծ, ես ընթերցող եմ, // Եվ չեմ հագենում 
նրա երգից։ // Ես ծառի պես եմ, ծիծառի պես եմ, // Մամուռի պես եմ, աղբյուրի 
պես… // Ինչ որ տեսնում եք, բոլորը ես եմ, // Ես ամեն ինչ եմ, ամեն ինչ՝ ես» («Այս-
տեղ ամեն ինչ…»)։ Այսպես գրվում է նաև կյանքի վեպը. կարճ մի պատմություն, և 
հյուսվում են առանձին դրվագները՝ «Մերոնք նստել են իրիկնահացի», «Այսպես 
պատահեց», «Տարիքն իմ»։ Վերջինի մեջ կա այսպիսի մի միջարկություն. «Ների՛ր, 
ընթերցող, որ // Դռան զանգից // Իմ այս չափածո // Հոդվածն ընդհատվեց»։ «Ա-
կանջդ կանչի» ժողովրդական խոսքը, որ նաև բանաստեղծության վերնագիր է, 
ստեղծում է իր անդրադարձը՝ «Անհայտ մի հեռվից մի կանչ է հասնում // Լռու-
թյան փչակ դարձած ականջիս» և գնում ու դառնում կենսապատումի մի նոր էջ՝ 
որպես արձագանքն այդ «ականջդ կանչի» խոսքի. «Եվ քանի անգամ աշխարհում 
այսպես // Ինձանից փախել ու դարձել եմ ՆԱ, // Ու դարձել եմ ԴՈՒ, դարձել՝ ԵՍ 
ու ՆԱ, // Դարձել ԵՍ ու ԴՈՒ…// Գալիս են նրանք, մերժում են իրար, // Փարվում 
են իրար, հաստատում, հերքում // Եվ թափառում են իմ փոքրիկ սրտի Մեծ տիե-
զերքում…»։ Այս նույն տարիքային անցումների «վեպն» է «Թխահեր պատանու … 
բալլադը», նույն կյանքը՝ նույն բնաշխարհի մեջ ու մանկության եզերքին. «Ուր ոչ 
մի շուն այնտեղ վրաս չի հաչում // Ինձ անգամ չվող հավքն է ճանաչում»։ Եսենինը 
կգրեր. «Տվերյան թաղի շները բոլոր // Ճանաչում են իմ քայլվածքը մոլոր»։ Պատ-
մողական դրվագներն ու քնարական ապրումները հաջորդում են, լրացնում մի-
մյանց, և հստակորեն տեսնում ես մարդու կյանքի պատմությունն ու հոգու պատ-
մությունը։ Կյանքի պատմությունը, որից ինքը երբեմն փախչում է, և հոգու պատ-
մությունը, որ բանաստեղծի իր ճակատագիրն է՝ «Երկինքն իջել, մեջքը տվել է 
հովտին // Փոխս են ընկել տիեզերքն ու իմ հոգին» («Ամառային…»)։ Որերորդ ան-
գամ լինելով՝ Սահյանն անդրադառնում է, թվում է թե ավարտված, բայց դեռևս 
չմարած բանավեճին, ճշտում այն հարցի պատասխանը, թե ի՞նչ է գտել իր լեռնե-
րում։ Պատասխանը նույնն է, բայց ոչ թե որպես կրկնություն, այլ իմաստի լրա-
ցում, ըստ որի՝ գտել է ակունքներն ու արմատները և այդտեղի ամենաջինջ աղ-
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բյուրներով կարող է «Լվանալ ու պարզաջրել // Ապականված մի ողջ աշխարհ» և 
ապրում է այդ կյանքը. «Ամեն տիտղոս ու պարգևից, // Ամեն դիրքից ամաչելով 
//<…> // Երգ երգելու հրճվանք կոչված // Տառապանքին ինձ խաչելով» («Ի՞նչ ես 
գտել»)։ Եվ նորից նույնը. «Իմ սար ու ձորից ձեռ չեմ քաշելու // <…> // Եվ արձա-
գանքն եմ նրանց լռության // <…> // Կածանը՝ տողն իմ կենսագրության» («Իմ սար 
ու ձորից»)։ Այս ամենը խտանում և դառնում է ժողովածուի վերնագիրն իմաստա-
վորող տողի նմանությամբ ծնված «Սարեր…» վերնագրով բացառիկ մի բանաս-
տեղծություն. 

 Սարեր, ես ձեր երգիչն էի, 
 Ձեր խղճի կանչն ու խիճն էի… 
 Ես ձոր կիջնեմ, ժամն է էլի, 
 Իսկ դուք երկինք թռեք։ 
 
 Ականջ արեք վերջին անգամ, 
 Մի սպասեք, թե ես կգամ, 
 Ձեր երթի մեջ արդեն չկամ, 
 Ինձ բացակա դրեք։ 
 
 Ինձ որձաքար մի ծանրադիր, 
 Ինձ տապան ու տապանագիր, 
 Հողիս վրա՝ կանաչ-կարմիր 
 Ձեր փեշերը փռեք։ 
 
 Ինչ որ բաժին դարձրի ջրի, 
 Ինչ որ տողեր չդարձրի, 
 Ինչ որ գրել չհասցրի, 
 Իմ փոխարեն գրեք։  
Հրաժեշտի զգացողությունն գրքի՝ մի դեպքում` «տնական», մյուս դեպքում՝ 

«տոնական» թախիծը փոխում է մահվան աչքերին առանց խուսափելու ուղիղ նա-
յելու ճակատագրական անհրաժեշտության։ «Ի՞նչ երաշխիք, ի՞նչ իմանամ՝ // 
Կապրե՞մ մինչև եկող մայիս…» («Լինեմ վկան»),– ներքնատեսության այս հոգեբա-
նական վիճակն անգամ կենսաբանական ճշգրտություն ունեցավ։ Մարդ ու բնու-
թյուն հարաբերությունից նա անընդհատ անցում է կատարում դեպի բանաստեղծ 
լինելու և որպես բանաստեղծ աշխարհում իր ներկայությունն ունենալու նախա-
պայմանին։ Հարաբերության եզրն այս անգամ ոգու աշխարհն է՝ բանաստեղծա-
կան անունների անդրադարձով՝ «Ճակատիդ այդպես էր գրված, // Ոչ տխրիր և ոչ 
էլ լացիր… // Ոչ Բորիս Պաստերնակ եղար, // Ոչ էլ Սերգեյ Եսենին։ // Շշուկդ հե-
ռուն չգնաց, // Շատերին անհայտ մնացիր, // Ինչպես որ քարի մեջ խրված // Քո 
երկրի խոնարհ մասրենին…» («Ճակատիդ…»): 

Ինքնաճանաչողության այս պահը շատ նման է Չարենցի մի խոստովանու-
թյանը՝ «Քայլի՛ր, քայլի՛ր քո ճանապարհով. // Դու ո՛չ Գյոթե ես, ոչ Վերհարեն. // 
…Դու լոկ Չարե՛նց ես, միայն Չարենց՝ //… ու վարանոտ…» («Կես–գիշերային էս-
քիզ. XVI»): Համանման մի ինքնաճշտում–խոստովանություն արել է նաև Թ. Ս. 
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Էլիոթը «Մեռյալ երկիր» պոեմում. «Ո՛չ, ես իշխան Համլետը չեմ, ոչ էլ կարող էի լի-
նել»։ Հիմքում Լերմոնտովի հայտնի տողն է. «Ո՛չ, ես Բայրոն չեմ, // Ուրի՜շ եմ 
ես…»։ Այս «ուրի՜շն» է, որ դառնում է գրական նոր անհատականություն ու հեղի-
նակություն։ Նույնը Սահյանի դեպքում՝ այս անգամ լսարանի փոքրության պատ-
ճառով «Շատերին անհայտ մնալու» ծանր զգացումով։ Ինքնաորոնումն ու ինք-
նաճշտումը Սահյանին հասցնում են բանաստեղծի հայտնությանը, իր ծնունդին, 
իր ինքնածնունդին՝ որպես ստեղծագործող. «Քարն ու քերծը՝ մարդիկ, // Ես քար 
ու քերծ էի, //Բոլորի հետ մոտիկ, // Բոլորին մերձ էի… //…Երբ քար ու քերծ՝ մար-
դիկ, // Ես քար ու քերծ էի, // Այն ժամանակ արդեն // Ես բանաստեղծ էի» («Ես քար 
ու քերծ էի»): Բանաստեղծի ինքնաճանաչումն իր սկիզբի ու վերջի մեջ է միաժա-
մանակ։ Աչքը որսաց բնության կենդանի կերպարը՝ բանաստեղծ է։ Բանաստեղծ է 
ամբողջ կյանքում, և այդ բանաստեղծի ինքնաբնութագրությունն այս է. «Ես խղճի 
շշուկն եմ իմ ցեղի» («Ինձ մարել…»)։ Եվ սա է երջանկությունը, ավելին ի՞նչ պիտի 
երազի ստեղծագործողը, երբ փառքը մերժել է ի սկզբանե. «Աստված, քեզանից էլ 
բան չեմ խնդրում, // Թեկուզ սովից ու ցրտից հալածված, // Ես բանաստեղծի 
բախտն եմ նախընտրում» («Եթե գտնում ես…»)։ Այդպես է, որովհետև. «Ինչ է 
ծնունդը բանաստեղծության… // Հավիտենությունն ապրելու մի պահ…» («Ձեր ին-
չի՞ն է պետք»)։ Այսպես քանի՜ հավիտենություն է ապրել Սահյանը։ 

Սահյանը նաև իր բանաստեղծական ճակատագրի մասին է պատմում։ Մի 
կողմից բաց է եղել «միջակության գամփռերի» երախը, որ հոշոտեն նրան և նրա 
նմաններին. «Հոտը չե՞ք առել հերթական զոհի» («Թե ունենայիք»), մյուս կողմից 
ցավով է հիշում իր սերնդակից բանաստեղծներին, քանզի. «Նույն վերքն է մխում 
մեր կրծքի տակ, // Բայց իրար ցավից չենք հառաչում» («Բանաստեղծներին իմ 
սերնդակից»), և երրորդ կողմից իրենով ուրվագծվում է բանաստեղծի կայացումն 
այդ միջավայրի մեջ. «Մենք ուշ աճում ենք, վաղ՝ հասունանում», իսկ «Հասունա-
նալը վախճանն է հասկի» («Ես դառնացած եմ…»)։ Բնության մեջ՝ նայած տարին 
երաշտ է, թե ջրարբի, բույսը կարգավորում է իր կյանքը. եթե տարին երաշտ է, 
շուտ է հասունանում, որպեսզի սերմը պահ տա հողին։ Սահյանի ասածն այդ է. 
աճը երկար է տևում, որովհետև ուշացած է, իսկ հասունացումն՝ արագ, որովհետև 
հանրային կյանքում ոչ թե երաշտ, այլ չարություն ու նախանձ է, ավելին, քան ե-
րաշտը, որ մարդ կսպանի։ 

Բանաստեղծի և մարդու ճակատագիրը Սահյանի վերջին գրքի առանցքային 
գիծն է։ Ինքն է ու իր գործը, ինքն է ու իր կյանքի ժամանակը, ինքն է ու իր միջա-
վայրը, ավելի լայն՝ ինքն է ու աշխարհը։ Աշխարհին հրաժեշտ տալու զգացողու-
թյունն է՛լ ավելի է հստակեցնում ամեն ինչ. կա և՛ ներում, և՛ ինքնաբաշխում, և՛ 
ինքնաճանաչում, բայցև այդ ամենի մշտական ուղեկիցն է իրատեսությունը. 
«Հերկս թողնում են, բերքս տանում, // Լավ է, որ հերկս խլող չկա։ // Մեղքս թող-
նում են, խելքս տանում, // Ո՞ւմ է պետք, մեղքս խլող չկա։… // Ուրիշ ի՞նչ տեսակ 
մի փորձ անեմ, // Որ ոմանց պատվին ինձ կործանեմ» («Հերկս թողնում են…»)։ Այս 
տագնապների մեջ, երբ բանաստեղծն արդեն խրտնում է իր «խոնարհ ձայնից», 
վերստին ինքնաճշտման անհրաժեշտություն է առաջանում, որովհետև նորից 
խախտվում է գտնված ամբողջությունը. «Ի՞նչն է հոգիս այսքան բեկել, // Որ իմ 
խորքից դուրս եմ եկել, // Խրտնել եմ իմ խոնարհ ձայնից // Ու փախել եմ ես ինձա-
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նից, // Ու կորել եմ անհայտ հեռվում, // Որտեղ այս էլ քանի տարի // Քացի տալով 
հազար քարի, // Ոչ ապրում եմ, ոչ էլ մեռնում… // Անձրևի տակ ու կարկուտի, // 
Ստվերներում մայրամուտի // Եվ գիշերվա թանձր մթնում // Փնտրում եմ ինձ ու 
չեմ գտնում» («Ի՞նչն է հոգիս…»)։ Չի գտնում, որովհետև խախտվում է հավասա-
րակշռության մյուս բևեռը՝ հանրային կյանքը։ Բնության հետ ամեն ինչ ճշտված է, 
բայց ահա հանրային կյանքը շարունակում է այնպիսի վիճակներ ստեղծել, երբ 
«Ջոկել չի լինում էլ ճիշտը ստից», երբ կյանքի տերը դարձել է մի «տիրական ան-
տերություն» («Գլուխ չեմ հանում»), երբ «Ամպերը գալիս ձորերն են մտնում, // Ու 
ձորերի հետ ես էլ եմ մթնում» («Ամպերը գալիս…»)։ Այս ամենը հասունացնում է 
մի հռետորական հարցում. «Ուր է տանում հոգնած Հոբիդ // Քանդուքարափ եղած 
հոգիդ» («Ո՞ւր է տանում»)։ Քանի կար խաչված Քրիստոս էր, հիմա էլ դարձավ Հոբ 
Երանելի՝ ամեն մեկը մի ճակատագիր, բայց բազում ճակատագրերի խորհրդան-
շան։ Սա նշանակում է, որ չքմեղանալու պահ չէ։ Աշխարհի մեղքը եթե կա, յուրա-
քանչյուր ոք մեղավոր է։ Մեղքի գիտակցման և խոստովանության ոգին խորքից 
միշտ էլ առկա է Սահյանի պոեզիայում։ Նախ՝ առկա է հանրույթի և հանրույթի 
մեջ յուրաքանչյուրի փոխադարձ կապի պարզ պատկերը. «Աշխարհը փուչ… փուչ 
աշխարհում ՝ // Այսքան փուչ ու փշերի մեջ, // Ի՞նչ իմանաս, մենք էլ գուցե, // Ինչ–
որ չափով փչանում ենք» («Քչանում ենք»)։ Այս դեպքում արդեն Սահյանը հենա-
կետ է գտնում Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» գրքի և իր իսկ՝ Նարեկացու 
կերպարի մեջ։ Անընդհատ մեղքի գիտակցումն ուղեկցում է նրան։ Ընդ որում, 
պարտադիր չէ, որ այդ մեղքը ինքը գործած լինի, իր չգործած մեղքն էլ իրենն է, որ 
ամեն կերպ փորձում է խոստովանել՝ ազատագրվել, մաքրագործվել, հոգու լույսը 
չստվերել։ Այդ մեղքը նրա համար բազմաթիվ ձևեր ունի, որոնցից մեկն էլ իր ավե-
լորդության, կյանքում իր քիչ տվածի գիտակցումն է. « Կյանքս շատ երկարեց… 
Բայց այնքան էր բարակ, // Որ չշարժեց անգամ մի ջրաղաց…»: Սահյանը շատ 
խորքից գիտակցում էր նաև մեր իրականությանը բնորոշ մի դառը ճշմարտու-
թյուն. «Լրիվ մաքրված մարդուն կամ խաղից դուրս կդնեն, կամ՝ կսպանեն»3։ Ա՛յս 
է մեր բարոյականության բարձրագույն օրենքը, ինչն արատավոր դրսևորումներ 
ունեցավ ժողովրդավարական համարվող ժամանակներում4։ Այնպես որ, մեղքի ու 
անմեղության հաճախանքը որքան անհատի ներսում է, նույնքան և ավելի հան-
րույթն է որոշում։ Մեղքի ու անմեղության, արդարի ու անարդարի, ճիշտի ու 
սխալի այս վեճ ու կռիվն էլ դադար ունի։ Եվ այդ դադարն այս է. «Երբ որ թրջված 
արտույտների // Թառ է դառնում ծիածանը, // Եվ ծաղկում է առվույտն էլի, // Դու 
ինչպե՞ս ես նստում տանը» («Խրատում է»)։ Բնությունը խրատում է և ասում՝ մի՛ 
սրտնեղիր, գնա՛ ինքնանորոգ հավիտենության գիրկը և տե՛ս աշխարհի հրաշքը։ 
Այդ հրաշքներից մեկը «Ծառը» բանաստեղծությունն է՝ բնության ձևերի ու ան-
ցումների մի խորհրդավոր արարչագործություն. Նույն արարչական փոխակեր-
պումներն են նաև «Կածան»-ի մեջ, ուր բնության փոխակերպումներին ավելա-
նում են սերունդների ժառանգորդական տեղաշարժերը։ Նույն կածանը, որի ճամ-
փորդն է ինքը, հիշում է նաև իր նախապապին, ով «Ծաղիկ կդարձներ կայծակն 
ամպերում», ուստի կածանի համար մեկ է. «…նա դու ես, դու՝ նա, // Եվ ես նրանից 
քեզ չեմ տարբերում»։ Այս դեպքում կածանն է դառնում հավերժության ներկայա-
ցուցիչը։ Այդ իսկ պատճառով՝ «Կենսագրություն ես չեմ գրելու, // Ապրած իմ 
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կյանքն էլ պատմիր դու, կածան, // Ինձանից հետո աշխարհ եկողին»։ 
Այս վերջին գրքում, ինչպես բազմիցս ակնարկեցինք, աստիճանաբար խորա-

նում, խոհի ու պատկերի տարբեր վտակներից հունավորվում է վերջի, ամենա-
վերջի, անդառնալիորեն հավիտենության մեջ անէանալու զգացողությունը, որ 
մահն է։ Որքան էլ մահից անդին անմահությունն է՝ որպես իրական ու անիրական 
զգայախաբություն, որքան էլ մահից այն կողմ հուշն է ու հիշատակը, այդուամե-
նայնիվ Սահյանը լուսավոր օրհներգի է վերածում մահը՝ իրեն տեսնելով հավեր-
ժական ժամանակի հավերժական շրջապտույտի մեջ։ Գիրքը եզրափակվում է 
հրաշալի մի բանաստեղծությամբ, ինչի մեջ կրկնաբանվում է «Ինձ բացակա չդ-
նեք» հանգերգը։ Մեկ խոսքով՝ բանաստեղծությունների մեջ Համո Սահյանն իր 
մահն է ապրել՝ «Ի՞նչ հոգեհանգիստ ու ի՞նչ հոգեհաց», «Հավքի հետ էիր թև առած 
թռչում», «Խելոք–խելոք, բարի–բարի», «Չծերանայինք…» և այլն։ Ինքնահրաժեշտի 
տխուր պատարագ, լաց լռության ու մենության մեջ, ինքն իր մեջ, որպեսզի ոչ ոք 
չտեսնի։ Եվ այդ ամենն ամփոփող մի հուզիչ սգերգ, որ նույն պատարագի շարու-
նակությունն է, բայց առանց ողբ ու հառաչի, այնպես, ինչպես մայրամուտի վեր-
ջին պահին մարում է արեգակը՝ հավերժական շրջապտուտից հետո վերստին 
ծագելու համար. 

 
 Ձեր լռությունը զնգում, 
 Զրնգում է ձորով մեկ, 
 Ձեր լռության համերգում 
 Ինձ բացակա չդնեք։ 
 
 …Ես եմ քարե պատարագ, 
 Ձեզնից սերված, ընդունեք, 
 Դուք, ձեր կամքին հակառակ, 
 Ինձ բացակա չդնեք։ 
 
 Ոչ խոստումներ, ոչ երդում, 
 Չսպասեք ու չքննեք… 
 Անվերջ, անշարժ ձեր երթում 
 Ինձ բացակա չդնեք։ 
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ЧЕЛОВЕК И ВЕЧНОСТЧЕЛОВЕК И ВЕЧНОСТЧЕЛОВЕК И ВЕЧНОСТЧЕЛОВЕК И ВЕЧНОСТЬЬЬЬ    
Гаспарян Гаспарян Гаспарян Гаспарян ДДДДавидавидавидавид        

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: похоронная процессия, уставшая душа, природа, каменная 

литургия, скала, ручей, не ставьте мне небыл. 
Статья посвящена посмерному изданию книги «Не ставьте мне небыл». В этой 

книге есть психология путешественника вечности. В творческой жизни Сагияна 
тройное соединение поэта, природы и общества конкретизируется. В случае поэта - 
как личная судьба, в случае природы - как проверенный критерий вечности, в 
случае общества - как несовершенная реальность. 

 
 
 

MAN AND ETERNMAN AND ETERNMAN AND ETERNMAN AND ETERNITYITYITYITY    
Gasparyan Gasparyan Gasparyan Gasparyan DDDDavitavitavitavit        

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: burial procession, tired soul, nature, stone lithurgy, rock, river, don’t 

mark me absent. 
The article is devoted to the postdeath publication of the book”Don’t mark me 

“absent”. In this book there is a psychology of a traveller of eternity. In the literary 
activity of Sahyan the triple union of a poet, a nature a society is concretized. In the case 
of a poet as a personal destiny, in the case of a nature as a checked criteria of eternity, in 
the case of a society as an false reality.  
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ՑԱՎԸՑԱՎԸՑԱՎԸՑԱՎԸ    ՀՀՀՀ. . . . ՍԱՀՅԱՆԻՍԱՀՅԱՆԻՍԱՀՅԱՆԻՍԱՀՅԱՆԻ    ՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄ    
 

ԹումանյանԹումանյանԹումանյանԹումանյան    ՍուսաննաՍուսաննաՍուսաննաՍուսաննա        
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... Ներաշխարհ, ցավ, ապրում, բնույթ, մարդկայնություն, 

երկփեղկում: 
 
1984թ. տպագրվեց Հակոբ Մովսեսի հարցազրույցը Հ. Սահյանի հետ` «Բա-

նաստեղծությունը ծնվում է ցավից»: Հ. Սահյանը պոեզիայի հիմնախնդիրը ոչ թե 
մերժումը կամ հաստատումն է համարում, այլ ցավը: Հ. Սահյանին համարել են 
«մեղմ ու խաղաղ բնաշխարհիկ քնարերգության ներկայացուցիչ» [7, 86]: Այս բնու-
թագրումը թերևս խիստ նեղ է. բանաստեղծը խաղաղ է նաև մարդու ներաշխարհը 
շերտ առ շերտ բացելիս: Դժվարին այդ խնդիրը նա լուծում է հնարավորինս սուղ 
միջոցներով: Բացում է հոգին` առանց դիմելու հոգեվերլուծության: Խոսքի լրիվու-
թյունը, ճշգրտությունը, ավարտվածությունը, երբեմն անգամ մանրամասնու-
թյունները Հ. Սահյանի քնարերգությունը դարձնում են բացարձակապես ինքնա-
տիպ: Բանաստեղծը չի սիրում բառային կուտակումներ, չի փնտրում «տարողու-
նակ» բառեր ո´չ բնապատկեր վրձնելիս, ո´չ բնության դարավոր խորհուրդը բա-
ցահայտելիս, ո´չ էլ մարդու հոգու խորխորատները բացելիս: 

60-80-ական թթ. գրականությունն ընդունված է համարել մարդագրություն: 
Հ. Սահյանի քնարերգությունը դրա լավագույն արտահայտությունն է: 

Հ. Սահյանը չի երկմտում բացվել, իր և իր միջև տարածություն չի թողնում. 
նա մի օղակն է մարդկության և իր միջով գնում է դեպի մարդկությունը: Ս. Աղա-
բաբյանը ընդգծում է. «Սահյանը, սկսելով ինքնաքննությունից, որ բնական է, իր 
համար աննկատելիորեն բռնում է մարդու ինքնամեծարման ճանապարհը (ան-
գամ երբ զբաղվում է «ինքնաքննադատությամբ»)» [5, 202]: Շարունակելով դիտար-
կումը` քննադատը «անցանկալի ստվեր» է տեսնում բանաստեղծի կերպարի մեջ: 
Թերևս «ինքնամեծարման» պիտակը փոքր-ինչ չափազանցություն է. չէ՞ որ Սահ-
յանը ի սկզբանե է ներում հայցել («ի՞նչ անեմ, մարդ ես»): 

Սահյանին հատուկ է և´պահի անշարժացումը, և´ քարափի սարսուռ-թռիչ-
քը: Նույն կերպ էլ նա բացում է մարդու ներաշխարհը` իր հարափոփոխ նույնա-
կանությամբ: 

Նա ձգտում է հոգու ներդաշնակության, սակայն հոգին անողոք է, ծվատում է 
իրեն: Բանաստեղծի փախուստի փորձն իզուր է, քանի որ նա հաստատ գիտի, թե 
ինչ է պետք հոգուն. 

 Քեզ նախընծան է պետք համ ու հոտով խոսքի 
 Եվ ճշմարիտ մտքի տաք նախընծան [2, 201]: 
«Բանաստեղծները» բանաստեղծությունը բացում է Սահյանի ընկալումների, 

կյանքի հետ ունեցած կապերի և դերի, պատասխանատվության եզրերը. բանաս-
տեղծը ստրուկն է խղճի, ճորտը սիրո բռնության: Շերտ-շերտ բացելով բանաս-
տեղծի էությունը` ընդգծում է ցավի և այդ էության կապը. 

 Այրվում են նրանք քո և իմ ցավից, 
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 Հեռավոր ցավից, մտերիմ ցավից,  
 Վիրավոր հավքի վերքերի ցավից, 
 Տառապած մարդու ձեռքերի ցավից, 
 Կորուստի ցավից, կարոտի ցավից,  
 Կոշտ ու կուռ ցավից, անոթի ցավից, 
 Ամոթի ցավից ու խղճմտանքի… [2, 263]: 
Սահյանի համար ցավի աղբյուր է դառնում իր բանաստեղծության խորքի, 

արվեստի, հաճախ անպաճույճ, պարզ, բայց լիքը խոսքի վրա ծիծաղողների գոյու-
թյունը («Նայեցեք խորքին»): Բայց նույն պահին էլ բանաստեղծն իր գոհունակու-
թյունն է հայտնում իրեն շնորհած ցավերի ու ցնորքի, տառապելու հանճարով 
օժտվելու համար («Եվ դու ինքդ էլ գիտես»). 

Գրողի և ընթերցողի կապը, փոխընբռնումը միշտ էլ էական է եղել: Հ. Սահյա-
նը ցավ է ապրել իր երգերի` ընթերցողին անծանոթ լինելուց («Իմ երգերը դեռ ձեզ 
անծանոթ են…») այն դեպքում, երբ պնդել է. «… գրականագիտությունն էլ էր մի 
ուրիշ բանից գալիս, ես ինչ գիտեմ: Կարդում եմ ու սարսափում իմ մասին ինչ որ 
կա գրված, որովհետև բոլորը բացատրություն է, բայց ի՞նչ ես բացատրում, ես 
ինքս որ գրել եմ, բացատրել չեմ կարող, դու ի՞նչ ես բացատրում, ախր» [4, 217]: 
Ասվածը ուղակիորեն կապ ունի ստեղծագործման հոգեբանության և ընկալման 
հոգեբանության հետ: Իրոք, հաճախ եք բանաստեղծին, գրողին վերագրում ասե-
լիք, որը նրանը չէ, նա ունի տվյալ տեքստի իր բանալին: Սակայն բանաստեղծնե-
րի «սխալ» ընթերցումներ, իրոք, կարող են լինել, բայց ինքը` Սահյանը, անհաղ-
թահարելի ներքին խութեր չունի, նրա խորությունը խոսքի պարզության մեջ է, 
զգացված ապրումի համոզչականության և ապրված լինելու մեջ: Նա ցավի հավա-
տավոր է, քանի որ ցավը ծնվում է աշխարհի վրա մահվան թակարդներ լարելուց, 
Մարսի վիհերում զենքեր թաքցնելուց («Ու միտք եմ անում… »): 

 Էլ ինչպես պիտի մարդը մարդ մնա, 
 Սարսափը մեռնի ու վիշտը մեռնի, 
 Ու ոխը քնի, ու խիղճն արթնանա 
 Ու երջանկությունն աշխարհը բռնի [2, 300]: 
Ժամանակների հոլովույթում արժեքները փոխվել են, նոր սերունդը գերին է 

իրի, առարկայի. բնության իրական զավակը չի ընդունվում. հոտապահ շան փո-
խարեն մոպասիկն է իշխում, որ ո´չ մռռում է, ո´չ հաչում: 

Ջերմոցային գեղեցկության ու խանում-խաթուն շների պատճառած անհուն 
ցավը դրդում է. 

 Ես ձեզ ի՞նչ ասեմ, Բողար ու Չալանկ, 
 Գամ նստենք ձեզ հետ մեր վիշտը ոռնանք 
 Ու մեր թախիծը մռռանք միասին [2, 258]: 
Սակայն բանաստեղծը չի կարող համակերպվել այդ դաժան անսրտության, 

չափված, կոկած աշխարհի հետ, աշխարհի անկատարությունը, կիսատությունը, 
լրիվ գրվելու, ուրիշին սատարելու անկարողությունը ցավ են ծնում, բայց որ ամե-
նացավոտն է` համակերպվածություն («Ախ, չծլած քանի սերմեր… ») [2, 348]: 

Ժամանակների հորձանուտը սպանում, անխնա ոչնչացնում ու գերեզման է 
դնում նախնական արժեքները. հսկա ժայռը շիրմաքար է, Որոտանը գերեզման է 
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դրվել, մեռնում են մամուռները, սունկը վայրի, արձագանքները քարայրի, անտա-
ռը: Եվ բանաստեղծը ծառս է ելնում ու պատասխան պահանջում «քաղաքակիրթ 
բարբարոսությունից» («Եղել է և չիք»): 

Սահյանը չի ընդունում սահմանները, որը օտարում է, դաժան է, երբ 
 Սահման կա անգամ նույն հողից ծնված 

 Նույն կաթով սնված 
 Իմ սրտի և իմ մտքերի միջև [1, 292]: 
 Շան հավատարմության ավերակման, բնույթին և դերին դավաճանելու 

խնդիրն անընդհատ ահագնանում է, ավելին, ժամանակակից շունը ժառանգել է 
միայն շանորդությունը: Նույնն է մարդկանց միջավայրում: Եվ բնույթին հավա-
տարիմ մնացած մարդը, մարդկայնության, հավատարմության և ազնվության 
պարտքի զգացմամբ ապրողը դառնում է հարկադրված բողոքող (Ինչո՞ւ չես օգ-
նում հոգնատանջիս) [3, 172]: 

Բանաստեղծը պայքարում է բոլոր սահմանների դեմ, այդ պայքարի մեջ էլ 
ծնվում է հոգնությունը («Հոգնել եմ արդեն»): Լրիվ չարտահայտվելու, ամբողջու-
թյամբ հասկացված չլինելու ցավը մշտական է, բայց ապրած, բոլորին իրենից 
բաժին հանած մարդը այնուամենայնիվ «Բոլորից թաքուն եմ մնացել» խոստովա-
նանքով փորձում է ճանաչվել: Բանաստեղծի և աշխարհի, բանաստեղծի և մարդ-
կանց կապերը շատ են բազմազան ու բազմաբարդ, վերջիններիս մեջ Սահյանը 
պատրաստ է բավարարվել ամենասովորականով, բայց և ամենաբարդով, չպա-
տահողով. 

 Այնպես կուզեի մեկն ինձ հավատար, 
 Այնպես կուզեի հավատալ մեկին [1, 334]: 
Անտարբերությունը, սեփականին տրվելը, միայն ես-ի հոգսերով ծանրա-

նալն աշխարհը դարձրել է անտարբեր: Անցնում են մարդիկ` այդպես էլ չտեսնե-
լով իրենց բարբարոսությունը, ուրիշներին վիշտ, ցավ պատճառելու թեթևությու-
նը, ուրիշի ցավի նկատմամբ անդրդվելիությունը («Ի՞նչ է կատարվել»): Բանաս-
տեղծը մորմոքում է, ցանկանում «ծեր և ծծկեր», «վերամբարձ» ու «փոխադարձ», 
«հանցավոր» ու «ոխանցավոր», «խեղճ» ու «հզոր», «տեր» ու «անտեր» աշխարհին 
հասկացման խոսք ասել, բայց այդպես էլ մնում է չգտնված ասելիքով («Ա´խ, ես 
այս ծեր աշխարհին…»): 

Ժամանակների խրթինության, անըմբռնելության խնդիրը միշտ էլ գոյություն 
է ունեցել. այն հավերժական է, բայց որքան էլ կյանքն իմաստնացնի բանաստեղ-
ծին, միևնույնն է, այն ուղղորդում է որոնման («Ժամանակները խառն են ու 
խրթին»): Բանաստեղծի համար շատ ցավոտ է հայտնությունը` «… հողը մարդուց 
խռովել է…»: 

Երբ խզվում է մարդու և հողի կապը, կյանքը դառնում է անիմաստ, սուտ և 
մերժելի: Իրական մարդը, որը հոգևոր արժեքների կրող է, չի կարող ապրել 
իրենից խռոված հողի վրա: 

Ս. Աղաբաբյանը «Իրիկնամուտ» ժողովածուի առիթով գրել է. «Նրա բանաս-
տեղծական աշխարհի յուրօրինակ շարժընթացը` երևույթների անմիջական, որոշ 
իմաստով` ակնթարթային-հուզական-պահային յուրացումներից դեպի կյանքի 
էությունների ու օրինաչափությունների տևական, կարելի է ասել խորքային-նստ-
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վածքային մտորումները,– այդ շարժումը, իրապես, պսակվել է դասականորեն 
բնական և վառվռուն բանաստեղծական հայտնություններով» [6, 320]: 

Բանաստեղծական հայտնագործություններ են մարդկային արժեքների 
որոնումները: Հ. Սահյանը Հ. Մովսեսի հետ ունեցած հարցազրույցի մեջ ընդգծում 
է, «Իմ սերնդի հիմնական հարցը ես համարում եմ մարդկային բուն արժեքները, 
հոգևոր որակներ հանդես բերելը, մենք շեշտը դնում էինք բարոյական հիմքերի 
հայտնաբերման ու ամրապնդման վրա: Եվ որովհետև մարդն իր ներքին ու ար-
տաքին պահանջներով, հոգու անչափելիությամբ երբեք չի սպառվում, ուրեմն լի-
րիկան էլ երբեք չի սպառվելու» [4, 191]: 

Սահյանը մարդու հոգու անչափելիության մեջ տեսնում և տեղակայում է 
թե´ լավը, թե´ վատը: Ցավոք նա հաճախ է հանդիպում «իրի ճորտ» մարդկանց, 
որոնք 

 Վաճառելով են իրար գնում, 
 Իրար մաշկի մեջ իրար խորթ են, 
 Նրանց փոխարեն մենք ենք շինում, 
 Մեզպեսներն այստեղ ավելորդ են [2, 302]: 
Ցավն ահագնանում ու ընդվզում է «հոգով մարդ» մարդ կոչեցյալի դեմ («Ավե-

լորդ են»): «Թե հավատայի» բանաստեղծությունը հոգով կորդացած, նախաստեղծ 
մարդու իրական բնույթից դառնացած մարդու ճիչ է: Սահյանը աղոթք է ուղղում 
առ աստված այս անգամ ոչ թե բարին շատացնելու, այլ մարդկային հոգուց մերժե-
լին արմատախիլ անելու համար: Բանաստեղծին դաժանություն է պետք կեղծա-
վորությունը արմատախիլ անելու, բանսարկության բերանը փակելու, սուտ երդ-
մամբ սուտը հաստատելուց ազատվելու, աշխարհի բոլոր վարակներն ու ախտե-
րը վանելու համար: 

Բանաստեղծությունը ամբողջանում է երկփեղկմամբ. չարը պիտի արմա-
տախիլ անել, սակայն բարին էլ պիտի դառնա կատարյալ, ինքնամաքրվի, ուստի 
նույն աստծոց բանաստեղծը խնդրում է զորություն տալ լայնահոգի լինելու. խղ-
ճին զորավիգ լինելու համար, անգամ դեմ է գնում աստվածաշնչյան պատվիրան-
ներին. չարության ներշնչանք է ուզում. 

Որ ես ամենուր չարը խափանեմ, 
Ամենուր փշրեմ բազուկը չարի… [2, 63]: 
«Թե հավատայի» բանաստեղծությունը, իսկապես, նորօրյա աղոթք է, որը 

կարող էր ծնվել մարդկային հոգու արատների իրական մեծությունը չափած, բայց 
այդ անկմանը չհամակերպված մարդու մոտ: 

Դ. Գասպարյանը «Դաղձի ծաղիկ» ժողովածուի մասին խոսելիս շեշտում է. 
«Ժամանակակից մարդը երևում է հարաբերությունների բարդ ցանցի մեջ, երբ 
երեսին ժպտում են, թիկունքից` խոցում, երբ լրտեսում են հոգու գաղտնիքները և 
դրանք հանում վաճառքի, երբ նրա մասին ասում են մի բան, մտածում մեկ այլ 
բան, անում մեկ ուրիշ բան: Մարդը իրեն անապահով է զգում այդ հարաբերու-
թյունների մեջ, որովհետև փլուզվում են հոգևոր կապերը, քայքայվում է բարոյա-
կանությունը, վերանում է վստահությունը» [7, 206]: 

20-րդ դարի 60-ական թթ. հայ գրականության մեջ կարևորվեց «Իր և իր միջև» 
տարածություն չստեղծելու խնդիրը (Պ. Սևակ, Հր. Մաթևոսյան, Ա. Այվազյան և 
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այլք): Այս ցավոտ մտահոգությունը կա նաև Հ. Սահյանի մոտ. մարդը հեռանում է 
արմատներից, մարդը հեռանում է ինքն իրենից (Եվ հեռացել եմ մի ինչ-որ չափով 
/ Ինքս ինձանից): Դեպի ինքն իրեն վերադարձը, ինքնամաքրումը, վերածնումը, 
ապաքինումը, արատներից ձերբազատումը բանաստեղծը հնարավոր է համա-
րում միայն իր բնօրրանի զորությամբ («Հայրենի գյուղ»): 

Բնապաշտ ու հայրենապաշտ Սահյանի համար ցավի խոր ակունք են դառ-
նում լքված բնակավայրերը, օջախները, անքաղ պտուղները, կորդացած հողը: 
Բանաստեղծը տարբեր առիթներով ընդգծել է, որ իր հայրենի եզերքի խորհրդա-
նիշը մասրենին է. 20-րդ դարի հորձանուտում, երբ քաղաքակիրթ աշխարհի վա-
յելքներն ու հաճույքները ոչնչացնում են շատ արժեքներ, ոտնահարվում է նաև 
մասրենու պատիվը (Իմ երես առած դարում / Դու լքված այրի մասրենի): Բայց 
մասրենին մենակ չէ. «խոսք աղոթքի» կարոտ են սարերը («Սարերը»): 

Հ. Սահյանի քնարերգությունը, ինքը` բանաստեղծը միշտ էլ եղել են գրակա-
նագետների հայացքի կիզակետում, եղել են նրան հանիրավի մեղադրողներ` 
սպառված լինելու, իրեն կրկնելու, նորը այլևս չբերելու առումներով: Բանաստեղ-
ծը պատասխանել է նրանց և´ իր քնարով, և´ տարբեր հարցազրույցների միջոցով: 
Նա չի հրաժարվել «ինքն իրեն կրկնելու» մեղադրանքից, բայց օգտագործել է «ինք-
նակրկնություն» եզրույթը: Սահյանի համար այդ երևույթն ինքնորոնում է. յուրա-
քանչյուր կրկնություն մի նոր խորհուրդ ունի. 

 Եվ կրկնվելով, ես անհնարին 
 Իմ ինքնությունն եմ տանում դաշտերին [2, 317]: 
«Կրկնության խորհուրդը» բանաստեղծությունը ավարտվում է «Ու վերջա-

կետ եմ դնում հոդվածիս» տողերով: Վերջինս միակը չէ Սահյանի պոեզիայում: 
Նմանատիպ գործերի մեջ կրկին անգամ երևում է ցավը: Մի առիթով բանաստեղ-
ծը խոստովանել է, որ հաճախ ինքը չի կարող բացատրել, թե ինչ է գրել (բառի ոչ 
ուղղակի իմաստով), ուստի կասկածի տակ է առնում բանաստեղծությունները 
բացատրելու փորձերը (Սահյանի համար ավելի կարևոր էր զգալը). թերևս այս 
դիրքորոշումը մի յուրօրինակ ընդվզում է անհիմն մեղադրանքի դեմ: Պատաս-
խան-բանաստեղծություն է նաև «Երբ հերկածիս համար…» տողով սկսվող գործը: 
Նույնը`«Ասում են` իմ երգերում»: 

Հ. Սահյանի մոտ չբացված, չճանաչված լինելու ցավը երկու կտրվածք ունի` 
մարդ և բանաստեղծ: Թերևս շատ ավելի խորն է այդ երկուսի համադրումը. 

 Ի՞նչ արած, այդպես պատահեց, 
 Աշխարհ էր, ու բախտ էր աշխարհում, 
 Ծնվեցի թռչելու համար, 
 Ինձ առան հորիկ լծեցին [2, 143]: 
Եվ ասածից զատ շատ ավելի ցավոտ ու դրամատիկ է. 
 Ես եզ էի ծնվել 
 Լոկ ամոլի համար, 
 Բայց մաճկալը եզ էր, 
 Չհասկացավ [2, 42]: 
Հ. Սահյանի բանաստեղծությունները խոստովանքներ են: 
Գրականագետները 60-80-ական թթ. արձակի մի երակը համարում են «խոս-
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տովանքային արձակ»: Սահյանի շատ գործեր, բանաստեղծություններ լինելով, 
խոստովանքային են: Բանաստեղծը բացվելու ու խոսք ասելու կարիք ունի: 
Երբեմն նա պատրաստ է որոտալու («Կորոտամ»), սակայն ցավում է. 

 Բայց իմ որոտի ձայնն ո՞վ է լսում, 
 Այս աշխարհացունց պայթյունների մեջ, 
 Այս ոռնոցների լաբիրինթոսում [2, 305]: 
Իսկ որոտալու ցանկությունը ծնվել է «ինքն իր հետ խոսելու դատապարտ-

վածությունից»: Ա. Այվազյանի հերոսներից մեկը` Ղուկասը («Հին զանգ ծեր ինտե-
լիգենտի տանը»), նույն ցավի կրողն է: Վերջինս ցավով գտնում է, որ մարդու կյան-
քը մի խոսք է միայն, բայց նրան լսող չկա: Նման հոգեվիճակ կա Սահյանի մոտ. իր 
հոգին բանաստեղծություններով բացած բանաստեղծը քիչ է հասկացվել, բայց նա 
չի ընկրկում («Եվ դառնում դարձյալ…»): 

Հ. Սահյանը նաև սիրո ցավի ուխտավորն ու երգիչն է. սիրո դավաճանությու-
նը հաճախ է նրան ալեկոծել, ինքն իր հետ դարձրել անհաշտ. 

 Հաշտվել էի քո մեղքի հետ, 
 Բայց ուժ չկար քիչ ներելու [1, 190]: 
 Հաճախ այդ չներելու դասը տալիս են իրենք` մեղավորները. 
 Ներումն աղերսեց մեղավորն ու գութ 
 Եվ նեղն ընկածի լացով ինձ նեղեց: 
 Ու ես ներեցի… Բայց ամբողջ կյանքում 
 Ներելու համար նա ինձ չներեց [2, 382]: 
 Ցավն արյունում է. 
 Դու իմ գրկի մեջ ուրիշին էիր, 
 Իմն էիր միայն իմ երգի մեջ. 
 …………………….. 
 Դու իմ ձեռքի մեջ ուրիշինն էիր, 
 Իմն էիր միայն իմ վերքի մեջ [1, 327]: 
Վերոբերյալ բանաստեղծությունների մասին խոսելիս Դ. Գասպարյանը օգ-

տագործում է «համակերպություն և մխիթարանք վերջին» արտահայտությունը: 
Ընդունելով նկատենք, որ այդ ներումը բանաստեղծի համար ոչ թե տանուլ տված 
ճակատամարտ է, այլ հոգեկան Գողգոթա, և խաչվողը սիրո տեր տղամարդն է: 

Հ. Սահյանի գույնի բանաստեղծ է: Գույներ ունի նաև նրա ցավը. դրանց մեջ 
կարելի է նկատել և´ իր սիրած կանաչ-կարմիրի, և´ կապույտի ու մանուշակա-
գույնի երանգները, և´ ճերմակը, երբեմն միայն սևը: Աշխարհի, բնության, մարդ-
կության, ժամանակների հետ ունեցած առնչություններից, այդպես էլ մինչև վերջ 
չբացահայտվելուց ծնված ցավերը երբեք նույներանգ չեն, որովհետև նույնական 
չեն: Այդ գունախաղերի մեջ Սահյանի ցավն անգամ մարդանվեր ու աշխարհա-
նվեր է. 

 Եթե կա աստված, թող այնպես անի, 
 Որ լինեմ վերջին մեռնողն աշխարհի, 
 Եվ այնպես անի, որ ինձ հետ առնեմ, 
 Աշխարհի բոլոր ցավերը տանեմ [1, 404]: 
Սա ուժեղի, հետևաբար կարմրաերանգ ցավն է, որն ունի նաև շարունակ-
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ման խնդիր: Ցավը դառնում է սև, երբ այն անձնական չէ (ես-ի ցավը չէր կարող 
մարդասեր բանաստեղծի մոտ սևանալ). «Խոնարված գլխով» բանաստեղծությունը 
բերում է այդպիսի երանգ:  

Սակայն շատ կարևոր է բանաստեղծության ավարտը. մարդասեր, աշ-
խարհի ցավով ապրող Սահյանը ազգի ցավի մեջ գտնում է կանաչի երանգ (կա-
նաչը` որպես շարունակում, վերընձյուղում), քանի որ այն ուշքի է բերել մարդկու-
թյանը: Բանաստեղծության պատկերները դաժանորեն իրական են. 

 Եվ տունը նրա դագաղը դարձավ, 
 Եվ ինքը դարձավ դագաղը մանկան [3, 34]: 
Ցավոտ կյանքն այնուամենայնիվ ծնում է մանուշակագույն երանգներ. տուն 

և բույն չունեցած, պապի տան բեկորների վրա արցունք ցողելու պատրաստ 
մարդը ունի խիստ մարդկային մի ցանկություն. 

 Ա˜խ, գեթ երգի մի տուն թողնեմ` 
 Ինձնից հետո եկողներին [3, 98]: 
Պայքարի մեջ չմանրանալու, արժանապատվությունը և ինքնաչափումը 

չկորցնելու աներեր հավատ ու կամք ունի Սահյանը. նա չի վարանում հոգին 
հոշոտողներին, ամենակալներին նետել ցավով թրծված համոզմունք. 

 Բայց մեկ է, կուլ չես գնա, 
 Կմնաս նրանց կոկորդում [3, 118]: 
Նման ցավոտ հավատը կարող է միայն կարմիր երանգ ունենալ: 
Սահյանի միտք-ընդհանրացումները խիստ տարողունակ են. ցավի տարրա-

լուծման շատ եղանակներ ու ճանապարհներ ունի նա: Բանաստեղծությունը 
ծնվում է ցավից, երգ-բանաստեղծությունը ծնվում է նաև տառապանքից ճիշտ 
այնպես, ինչպես կնոջ երկունք-տառապանքն է զավակ ծնում: Բանաստեղծն իր 
ցավաշատ ճանապարհի վերջին նորից ցավ-արարողին օրհնաբանում է.  

 Ա˜խ, ցավոտ երգն էլ ցավ է հերքում 
 Եվ տառապանք է հերքում երգը, 
 Չլիներ երգը տիեզերքում, 
 Ցավից կպայթեր տիեզերքը [3, 84]: 
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БОЛБОЛБОЛБОЛЬЬЬЬ В ПОЭЗИИ А. В ПОЭЗИИ А. В ПОЭЗИИ А. В ПОЭЗИИ А.    САГИЯНАСАГИЯНАСАГИЯНАСАГИЯНА    
Туманян Туманян Туманян Туманян ССССусаннаусаннаусаннаусанна        

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова:::: Внутренний мир, боль, переживание, сущность, человеч-

ность, раздвоение души.  
В лирике А. Сагияна внутренний мир человека раскрывается через боль. Пе-

реживания становятся важнейшим фактором, определяющим границы человечнос-
ти. Иногда поэт раздваивает душу человека, сопротивляясь велению века заставить 
человека создать пространство «между собой и собой», человек пытается быть 
узнанным.  

Одной из основных задач поэзии А.Сагияна является поиск чисто челове-
ческих ценностей, стремление избавить душу человека от неприемлемого, ненуж-
ного. Лирика А.Сагияна исповедальна, поэтому и боль в его стихах имеет множест-
во оттенков. 

 
    
    
    
    
    

THE CONCEPT OF PAIN THE CONCEPT OF PAIN THE CONCEPT OF PAIN THE CONCEPT OF PAIN IN H. SAHYAN’S POETRIN H. SAHYAN’S POETRIN H. SAHYAN’S POETRIN H. SAHYAN’S POETRYYYY    
TuTuTuTummmmanyan anyan anyan anyan SSSSusannausannausannausanna        

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: inner world, pain, emotional experience, character, humaneness, soul 

duality. 
A human being’s inner world is dissipated through pain in H. Sahyan’s poesy, in 

which emotional experience becomes the significant value specifying all the margins of 
humaneness. The poet sometimes split a man’s soul in contrast with the century’s 
demand to make space between himself. A man is trying to become distinguished . 

 One of the main goals of H. Sahyan’s posy is to search the core human values. 
Similarly important is the issue of eradicating the so called rejecting point out of the 
human inside. 

 H. Sahyan’s lyric poesy is filled with confession which makes pain multifarious.  
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Խաչիկյան Խաչիկյան Խաչիկյան Խաչիկյան Գագիկ Գագիկ Գագիկ Գագիկ     
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... Հովհաննես Շիրազ, հուշագրություն, ստեղծագործու-

թյան ուսումնասիրություն, գրական անուն, գրական երևույթ, հակադրություն: 
 
 Իր կենդանության օրոք միջազգային ճանաչման արժանացած, հայ մեծա-

նուն բանաստեղծ Հովհաննես Շիրազի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ ներքին, ինք-
նեկ մղումով անհնար է թերևս անդրադարձ չկատարել ոչ միայն նրա անցած գրա-
կան ուղուն, այլև նրա գրական ժառանգությունը արժևորող-գնահատողների ու 
ուսումնասիրողների հատկապես խորաթափանց ու խորիմաստ մեկնությունների 
թեկուզև առանձին դրվագներին: Մանավանդ, որ գյումրեցի (նախկինում լենինա-
կանցի) մտավորական ես, գրականագետ, իսկ պատանեկության շրջանում 
ոգևորվել ու հարբել ես շիրազյան լավագույն բանաստեղծություններով ու պոեմ-
ներով:  

 Մեծ բանաստեղծի հուշարձանը Գյումրու Թատերական հրապարակում Շի-
րակ աշխարհում ծնված ու այստեղից դեպի ժողովրդի հավերժական հիշողու-
թյան մեջ ճանապարհված մեր մյուս համբավավորների՝ Ավետիք Իսահակյանի, 
Մհեր Մկրտչյանի հարևանությամբ գյումրեցիների մեջ թե՛ հպարտության զգա-
ցումն է մեծացնում և թե՛ հիշեցնում նրա կյանքի ու ստեղծագործության թռիչքա-
դաշտ ծննդավայրի մասին: Եվ ահա չես կարող չհիշել ու չհիշեցնել, որ 
խորհրդային կարգերի առաջին տասնամյակի ընթացքում Լենինական վերան-
վանված Գյումրիում բանաստեղծի պատանեկության շրջանում հավաքվել էին 
ժամանակի գրական մտավորականության մի խումբ ճանաչված դեմքեր 
(Ատրպետ (Ս.Մուբայաջյան), Գ.Սարյան, Ս.Տարոնցի, Մ.Կորյուն և այլն), ովքեր ի 
պատիվ իրենց առաջինը ճանաչեցին ու գնահատեցին գրական կյանք մուտք գոր-
ծող նոր բանաստեղծին: «Լենինականը՝ գրական-աշուղական հարուստ ավան-
դույթներ ունեցող քաղաքը, 20-30-ական թվականներին գեղարվեստական աշ-
խույժ կյանքով էր ապրում: Նույնիսկ փորձում էր մրցել «մայրաքաղաքի» հետ՝ 
նվաճել գրական առաջնության դափնին» [1,    227-228]: 1929-30-ական թվականնե-
րին նրա բանաստեղծությունները տպագրվում են տեքստիլ գործարանի «Հարվա-
ծային մանածագործ» և քաղաքային «Բանվոր» թերթերում: Ուշարժան է արդեն 
այն, որ ժամանակի հայտնի արձակագիրներից մեկը՝ Ատրպետը, որի հետ պա-
տանի բանաստեղծը շատ մտերիմ էր, գրական անվան որոնումների մեջ գտնվող 
Հովհաննես Կարապետյանին մկրտում է Շիրազ ծածկանվամբ: Իր գրական անու-
նը հետագայում բանաստեղծը ստուգաբանել է հետևյալ կերպ: «Իսկ թե ինչու իմ 
անունը Շիրակ չէՇիրակ չէՇիրակ չէՇիրակ չէ, , , , այլ Շիրազ էայլ Շիրազ էայլ Շիրազ էայլ Շիրազ է, , , , դա, կարծում եմ, համազգային հարց չէ: Իմ անու-
նը գրող Ատրպետն է կնքել ու նշանակում է Շիր՝ առյուծՇիր՝ առյուծՇիր՝ առյուծՇիր՝ առյուծ, , , , ազ՝ առյուծի բերանազ՝ առյուծի բերանազ՝ առյուծի բերանազ՝ առյուծի բերան: : : : Նա 
ինձ այդպես կնքեց շատ վաղուց, երբ կարդաց իմ «Սիամանթո և Խջեզարե» պոեմի 
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ձեռագիրը և ասաց. «Սերը ահա այսպես պիտի գրեն. առյուծի բերանով լացած 
վիշտ է՝ առյուծի բերանով, սոխակի լեզվով: Ահա իմ անվան ծագումը: Բարևնե-
րով՝ Հովհաննես Առյուծաբերան» [2, 9]:  

Լենինականում ի հայտ եկած գրական նոր տաղանդավոր երիտասարդի մա-
սին իմնալով՝ Լենինական է գալիս Վահրամ Ալազանը: Վերցնելով նրա ձեռագրե-
րը՝ նա կարճ ժամանակում կազմում է բանաստեղծությունների ժողվածու «Գար-
նանամուտ» վերնագրով, գրում է ծավալուն առաջաբան, որը ափսոս, որ չի պահ-
պանվել, այն Շիրազի մասին գրված առաջին ծավալուն խոսքն է եղել: Գիրքը 1935 
թվականին տպագրվել է Մոսկվայում: Շիրազի վաղ շրջանի բանաստեղծություն-
ների գնահատման կապակցությամբ հատկապես նշանակալի է ժամանակի ամե-
նանշանավոր հեղինակության՝ Եղիշե Չարենցի վերաբերմունքն ու կարծիքը: Մեծ 
բանաստեղծը հատկապես հավանել ու առանձնացրել է «Նիագարա» բանաստեղ-
ծությունը: Շիրազ քնարերգու բանաստեղծի հայտնությունը նկատել և արժևորել 
են նաև 1930-ական թվականների հայ գրական ավագանու նշանավոր ներկայա-
ցուցիչները՝ Ա.Շիրվանզադեն, Ավ.Իսահակյանը, Ա.Չոպանյանը, Հ.Օշականը, 
Դ.Դեմիրճյանը, քաղաքական գործիչ Ա.Խանջյանը: Ա.Շիրվանզադեն, օրինակ, 
թերևս առաջին ժողովածուն նկատի ունենալով, պատանի բանաստեղծին գուշա-
կում էր մեծ ապագա, ընդգծելով թե՝ ընդհանուր աղմուկի մեջ ժողովրդական 
լիրիկա է բերում:  

Նշանակալի են հատկապես երկու հայրենակից բանաստեղծների՝ Իսահակ-
յանի և Շիրազի փոխհարաբերության, վերաբերմունքի և փոխադարձ արժևորում-
ների մասին դրվագները: Ուշագրավ է հատկապես նրանց ստեղծագործություննե-
րում ժողովրդական մտածողության, տարածաշրջանի բառ ու բանի օգտագործ-
ման, լեզվաոճական ձևերի, տիեզերական, համամարդկային խնդիրների ար-
ծարծման նկատմամբ նախասիրություններն ու դրանց դրսևորումները գրական 
երկերում: Այս ամենը և Շիրազի ստեղծագործական բնատուր ունակությունները 
կարևորելով՝ մեծանուն բանաստեղծը գրել է. «Շիրազը հոյակապ դեմք է մեր 
պոեզիայի պառնասում, հորդաբուխ ու ճշմարիտ բանաստեղծ, նրա ամեն մի բա-
նաստեղծությունը մի գյուտ է զարմանալի պատկերներով; Բնությունը նրան 
օժտել է փիլիսոփայական ինտուիցիայով; Համաշխարհային գրական գոհարներ 
եթե կազմվեն, ես մեծ սիրով տեղ կտայի «Էքսպրոմտին», «Բիբլիականին» և այլ 
բանաստեղծությունների» [3, 341-342]:  

Ժամանակի հայ նշանավոր ու հեղինակավոր գրողների ոգևորիչ գնահատա-
կաններն ու կանխատեսումները բանաստեղծը աստիճանաբար արդարացնում 
էր՝ բեղմնավոր գրիչ ունենալու շնորհիվ ստեղծելով բազում բանաստեղծություն-
ներ ու պոեմներ; Դրանք հոգեհարազատ էին ընթերցողների լայն շրջանակների 
համար: Բայց և այնպես 1930-40-ական թ.թ. Խորհրդային Միության մեջ ու 
Խորհրդային Հայաստանում առաջացած վարչական ու գեղագիտական (սոցռեա-
լիզմի, գռեհիկ սոցիոլոգիզմի) պարտադրանքը ևս հարկադրում էին քնարերգու 
բանաստեղծին թե՛ բանավիճել և թե՛ իր ուրույն տուրքը տալ:  

Ժամանակի տաք ու պաղ հոսանքների միջով անցնելով՝ Հ. Շիրազը ներքին 
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մի հզորագույն հավատով ու նվիրումով ձոներգեր, հայրենասիրական թեմատի-
կայով բանաստեղծություններ ու պոեմներ է ստեղծում ազգային ու համամարդ-
կային այնպիսի արժեքների դրվատմամբ, որոնք դառնում են նրա պոեզիայի 
ուղեկիցները: Իսկ դրանց մեջ, իբրև իր մենաշնորհ, նա դառնում է կորսված հայ-
րենիքի, աշխարհագրական տարածաշրջանների, Մասիս-Արարատի խորհրդա-
նշանով ինքնամոռաց ինքնայրումով մեծարող: «Շիրազի սխրանքն այն էր,որ 
հենց այդ տարիներին (գրականագետը նկատի ունի մասնավորապես 1947-1953 
թվականները – Գ.Խ.) կարողացավ տեր կանգնել ժողովրդի նվիրական զգաց-
մունքներին և իր պոեզիայի միջոցով այն տեղափոխեց ավելի ապահով 
ժամանակներ: Ահա դրա համար էլ ժողովուրդը ավելի սիրեց ապրումներին 
չդավաճանող իր բանաստեղծին և նրան տվեց արժանի ժողովրդական սեր ու 
հարգանք» [4, 300-301]: 

 Կորցրած հայրենիքին տեր կանգնելու Շիրազի աննահանջ բարձրախոսու-
թյունը խորհրդային տարիներին բնականաբար հատկապես լայն արձագանք է 
ստանում հայկական սփյուռքում: Եվ ահա Շիրազ գրական երևույթի (ֆենոմեն) իր 
հայրենիքում ձեռք բերած եզակի համբավը տարածվում է ողջ սփյուռքահայու-
թյան մեջ: Բանաստեղծի նկատմամբ իր հայրենիքում եղած մասնակի արգելքնե-
րին գումարվում է սփյուռքահայության հետ չշփվելու արգելանքը, ինչն ավելի է 
միֆականացնում նրա բանաստեղծական ու մարդկային կերպարը: Նրա մասին 
սփյուռքում եղած խանդավառությունը այսպես է ներկայացրել Լևոն-Զավեն 
Սյուրմելյանը. «Շիրազը սփյուռքի մեջ սովետահայ ամենաժողովրդական և 
սիրված բանաստեղծն է, հուզիչ կապ է մեր և մեր հայրենիքի ժողովուրդին մեջ, 
նրա ձայնը սփյուռքում սրտեր կգրավե և մեզ կխրախուսե, որ շարունակենք երա-
զել, որ արարատեն և Վանա լճեն և լուռ պատմական Հայաստանեն չհրաժար-
վինք: Տարբեր լարեր կան անոր քնարին վրա, թե՛ աշուղական, թե՛ քնարական, 
թե՛ փիլիսոփայական և նկարագրով էլ, որպես մարդ, նա հրաբխային բանաստեղծ 
է» [5, 345]: Կորսված հայրենիքի թեման անշեջ պահելու դիտանկյունից է Շիրազին 
գնահատել նաև Վիլյամ Սարոյանը 1978 թվականի հոկտեմբերի 16-ին Երևանի 
պետական համալսարանում ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ. «Շիրա-
զը իրավացի է, որ Արարատ կերազե: Որովհետև ամեն հայ մեկ Արարատ է և 
Արարատ ըսել՝ հայ ըսել է: Եվ Շիրազ մեծ գործ կընե իր այդ ձգտումով ամբողջ 
աշխարհի հայերուն համար; Անիկա մեծ աստղ մըն է» [6, 349]:    

Շիրազը գրել է չափածոյի գրեթե բոլոր ժանրերով: Նրա քնարերգությունը 
բազմաթեմա է: Նրա գրական ժառանգության մեջ ուշագրավ ու բարձրարժեք 
երկեր են ստեղծվել բնության ու մարդու փոխհարաբերությունն իմաստավորող 
հավերժական թեմաներով: Այստեղ ուրույն կերպով են արտահայտվել սիրերգու-
թյան, մայրերգության, հայրերգությն, հայրենիքի, ազգի, համամարդկայն ու տիե-
զերական կեցության մասին շիրազյան պատկերավորությամբ դրսևորվող զգաց-
մունքն ու փիլիսոփայական խոհը: Բայց և այնպես բանաստեղծի միտքը հաճախ է 
սևեռվել իր փոքր ազգի մեծ վշտի ու ողբերգության, 1915 թվականի հայոց Մեծ 
եղեռնի ու դրա հետևանքների վրա: Այս թեմայով տարբեր չափածո ստեղծագոր-
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ծությունների մեջ առանձնանում է «Հայոց դանթեականը», որը հիրավի գեղար-
վեստական ընդարձակ, ֆանտաստիկ, նախորդների (Դանթե, Չարենց) փորձի յու-
րացմամբ, բայցև ինքնատիպ պայմանականություններով ստեղծված եղեռնապա-
տումի համընդգրկուն համապատկեր է, բանաստեղծի բնութագրմամբ դատաս-
տանամատյան: Պոեմն ամբողջությամբ բանաստեղծի հայրենիքում տպագրվել է 
հեղինակի մահվանից հետո՝ 1991 թվականին:  

Շիրազի ատելությունն ու վրիժառության զգացումը թուրք ու քուրդ եղեռնա-
գործների դեմ թվում է սահմաններ չի ճանաչում: Ողբալով ու դատափետելով 
ոճրագործներին արևմտահայությանը, խաղաղ հայ բնակչությանը աներևակայելի 
բնաջնջման ենթարկած ամենատարբեր մեղսագործներին՝ բանաստեղծը մեղադ-
րում է նաև նրանց, այն ազգերին ու պետություններին որոնք չփորձեցին կանխել 
հայոց կոտորածները: Պոեմը գրվել է 1941 թվկանից և հղկվել մինչև բանաստեղծի 
կյանքի վերջին տարիները: Այն ուներ և ունի արդիական հնչեղություն, որքանով, 
որ մինչև այսօր ոչ միայն ժամանակակից Թուրքիայի իշխանությունները չեն ըն-
դունում հայոց ցեղասպանության իրողությունը, այլև թուրք գիտնական-մտավո-
րականներից շատերը, աշխարհի մի շարք պետություններ: Եվ ահա Հովհաննես 
Շիրազ գրական երևույթին, բանաստեղծին ու մարդուն, կարծում ենք, խիստ բնու-
թագրական է այն վերաբերմունքը թուրք մտավորականների հանդեպ, որի մասին 
պատմել է ճանաչված գրականագետ Ս. Աղաբաբյանը: «Հիշեմ մի դեպք. 1954 թվա-
կանին, գրողների համամիութենական 2-րդ համագումարի ընդմիջման ժամին 
Մոսկվայի Սյունազարդ դահլիճում Հովհաննես Շիրազին (ես նրա կողքին էի) մո-
տեցավ բանաստեղծուհիներով շրջապատված թուրք նշանավոր բանաստեղծ Նա-
զիմ Հիքմեթը; Առաջարկեցին ծանոթանալ Հիքմեթի հետ: Առաջինը ես սեղմեցի 
նրա ձեռքը, իսկ երբ հերթը հասավ Շիրազին՝ Հիքմեթի ձեռքը մնաց օդում կախ-
ված: Մինչ ուղեկցուհիները աչքերով նախատում էին Շիրազին՝ «անբարեկրթու-
թյան» համար, Հիքմեթը վրա բերեց՝ «Ես նրան գիտեմ, նա իրավացի է» («Я его 
знаю – он прав»): Շիրազը իրավացի է, երբ հիշողության օրենքի տրամաբանու-
թյամբ վկայակոչում է այն անլուր տառապանքներն ու չարչարանքները, որին, 
դեռ սկսած Սուլթան Համիդի ժամանակներից մինչև Աթաթուրք, ենթարկվեց ան-
մեղ, աշխատասեր, այլասեր հայ ժողովրդական զանգվածը» [7, 340]:  

 Բանաստեղծի նման պահվածքը կարծում ենք բարոյական ապտակի արժեք 
ունի, բոլոր այն թուրք ու քուրդ մտավորականների համար, ովքեր բարձրաձայն 
չեն խոստովանում, առավել ևս չգիտեն իրենց նախնիների կողմից իրականացված 
հայոց ցեղասպանության մասին: Եվ դրա նախօրինակը տվել է Հ. Շիրազը:  

 Բացառիկ էր բանաստեղծի գրական համբավի հմայքը հայ ժողովրդի մեջ, 
գրասեր երիտասարդության շրջանում: Դրան կարծում ենք նպաստում էր նաև 
խորհրդային տարիներին Հայաստանից ու հայ ժողովրդից խլված ոչ միայն 
Արևմտյան Հայաստանի այլև Ջավախքի, Արցախի հարևան պետությունների 
(Վրացական ՍՍՀ-ի, Ադրբեջական ՍՍՀ-ի) կազմի մեջ մտցնելու դեմ գրած բա-
նաստեղծություններով ազգային-քաղաքական խնդիրը բարձրաձայնելու հանգա-
մանքը: Գրականագետները սակայն տարակարծիք մոտեցումներ ունեին Շիրազի 
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ստեղծագործությունների գրական-գեղագիտական արժանիքների մասին: Շիրա-
զասերները դրվատում էին նրա ստեղծագործությունների արժանիքներն ու բա-
ցահայտում գեղարվեստական մտածողության, պատկերավորման առանձնա-
հատկությունները, քննադատողները մեղադրում էին նրան հնաոճ ինքնաարտա-
հայտման ձևեր օգտագործելու, ինքն իրեն կրկնելու համար: Մի խոսքով Հ.Շիրազի 
պոեզիայի մասին գրական մամուլում շատ է խոսվել ու գրվել: Նորանոր գրքեր են 
ստեղծվել վերջին տասնամյակներում: 

 1960-ական թվականներից ի հայտ են գալիս նաև գրականագիտական հա-
մեմատաբար ծավալուն ուսումնաիրություններ, ուր փորձ է արվում ներկայացնել 
նրա անցած գրական ճանապարհը, հանգամանալի վերլուծության է ենթարկվում 
գրական վաստակը՝ ժամանակի համար բնորոշ գաղափարագեղագիտական զա-
նազան ելևէջումներով: Թերևս առաջին անգամ համակարգված ուսումնասիրելու 
փորձ է կատարում գրականագետ Ս.Աղաբաբյանը [8]: Նա հետագայում շարունա-
կում է անդրադառնալ Շիրազի ստեղծագործությանը թեմային, այն ներկայացնե-
լով դպրոցական և բուհական դասագրքերում: Կարելի է ասել նա և գրականագետ 
Հ.Թամրազյանը դրեցին շիրազագիտությունը լրջորեն, հիմնավորված գրականա-
գիտական ուսումնասիրության ենթարկելու ուղու սկիզբը: Շիրազասեր գրակա-
նագետը հետագայում կրկին է անդրադարձել բանաստեղծի ստեղծագործություն-
ների վերլուծությանը՝ կատարելով դիպուկ բնութագրումներ, բացահայտելով մեծ 
բանաստեղծի պոեզիայի գեղարվեստական մտածողության առանձնահատկու-
թյունների հիմնավորված բացահայտումներ: Դրանցից ամենասկզբունքային նշա-
նակություն ունեցող մոտեցումը Հ.Շիրազի ստեղծագործական մեթոդի մեկնու-
թյունն ու բնութագիրն է: Մատնանշելով բանաստեղծի ստեղծագործություննե-
րում նկատելի գրական շեղումներն ու թերությունները՝ գրականագետը այնու-
հանդերձ գրում է. «Չնայած բանաստեղծություններում տեղ գտած վերամբարձ 
շեշտերին պատկերային սարք ու կարգի կրկնություններին, «Շիրազի հանելուկը» 
պետք էր լուծել ոչ թե «ռեալիստական ոճի» գեղագիտության բանալիներով, այլ՝ 
ռոմանտիկական աշխարհազգացողության ու ձեռագրի: Մինչդեռ նրա քնարեր-
գությունը մեկնաբանվում էր «ռեալիստական գրելաոճի» լույսի տակ և, ակներև 
սխալով, նրան վերագրվում էին այլևայլ «մեղքեր»՝ մեկուսացում արդիական 
խնդիրներից, ավանդական-ժողովրդական պոեզիայի անքննադատ ու միակող-
մանի վերերգումներ և այլն: Հենց էն գլխից Հովհ.Շիրազը ռոմանտիկ էր՝ կյանքին 
ու մարդուն ներկայացված մաքսիմալիստական չափանիշներով» [9, 189-190]: Ըն-
դունելի է ինչ խոսք, որ Շիրազը իբրև բանաստեղծ պատկանում է ռոմանտիկա-
կան տիպին: Նորագույն շրջանի գրողները օգտագործում էին ի թիվս համաշխար-
հային գրական ավանդույթներով ձևավորված այլևայլ գրական-ստեղծագործա-
կան երևույթների նաև նախորդ գրական մեթոդներին բնորոշ սկզբունքներ, ոճեր: 
Դա կարող էր լինել ոչ միայն գիտակցաբար, այլև ենթագիտակցորեն, ինտուիցիա-
յով, բանաստեղծի ստեղծագործական խառնվածքի համար բնորոշ ոճամտածո-
ղությամբ:  

Հովհաննես Շիրազ գրական երևույթն իր գեղարվեստական համակարգի 
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օրինաչափություններով, ժամանակի թեմատիկայի ու գեղարվեստական արտա-
հայտման ու պատկերման դիտանկյունից գրականագետի կատարած վերլուծու-
թյունները, կարծում ենք, նպաստավոր ներդրում պետք է համարել շիրազագի-
տության զարգացման հետագա ընթացքի համար: Ս. Աղաբաբյանի թերևս վերջին 
արժեքավոր գրականագիտական քննությունը կատարվել է «Հայոց դանթեակա-
նը» պոեմի առաջին ամբողջական հրատարակության կապակցությամբ, որի մա-
սին արդեն հիշատակել ենք:  

Աստիճանաբար գիտական հետազոտման ասպարեզում լայն հուն բացեցին 
գրականագետներ Ս.Սողոմոնյանը [10], Հ. Թամրազյանը [11], Ս.Աթաբեկյանը [12],    
Դ. Գասպարյանը [13]: Նրանցից յուրաքանչյուրը Շիրազի բազմաժանր ստեղծա-
գործություններում ժամանակի գրական ու գաղափարական պահանջներով թե-
լադրված թերությունների կողքին հատկապես տեսել ու դրվատել են այն ինքնա-
տիպ գեղարվեստական ոճն ու գեղարվեստական մտածողության համակարգը, 
որի շնորհիվ բանաստեղծը դառնալով հիրավի գրական երևութ իր ապրած տա-
րիներին վայելեց համաժողովրդական փառք: Ս. Աթաբեկյանը իր ուշադրությունը 
սևեռում է Շիրազի քնարերգության գաղափարագեղարվեստական առանձնա-
հատկությունների բացահայտմա վրա, որոշակի կոնկրետությամբ հետազոտում 
բանաստեղծի քնարական երկերի տողի ու տան մեջ արտահայտված ուժեղ ու 
թույլ կողմերը, շիրազյան գեղարվեստական պատկերամտածողության յուրա-
հատկությունները: Նշանավոր գրականագետ Հ.Թամրազյանը Շիրազի գրական 
դիմանկարը ստեղծելով հատկապես շեշտում է բանաստեղծի ստեղծագործական 
նախասիրությունների, պատկերավոր մտածողոության, քնարական, մարդասի-
րական գաղափրական սկզբունքներին հավատարմությունը: 

Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ճանաչված գրակա-
նագետ Դ. Գասպարյանին ավելի շատ հետաքրքրում են բանաստեղծի ստեղծա-
գործություններում արտահայտված սիրո, մայրերգության, հայրերգության, հայ-
րենասիրության, պատմական անցյալի, կորցրած հայրենիքի ճակատագրի հան-
դեպ խոր մտահոգության, հայապահպանության, բարոյական ու գեղագիտական 
այն բազմազան արժեքների ու թեմաների արծարծումները, որոնք տեղ են գտել 
Շիրազի չափածո ժառանգության մեջ: Իր մեկնությունները նա մեծ սիրով ու 
ոգևորությամբ է ներկայացնում նաև ավագ դպրոցի հումանիտար հոսքի համար 
գրաված հայ գրականություն դասագրքում [14]:  

Գրականագետը չի շրջանցել Հ. Շիրազի՝ որպես գրական նշանավոր անհա-
տականության և նրա կենսական վարքագծի հարաբերակցության թեման: Նրա և 
ժամանակի մյուս մեծագույն բանաստեղծ Պ.Սևակի հետ կապված մի դեպքի վկա-
յակոչությամբ կատարել է ուրույն ընդհանրացում. «Ցերեկույթին նախագահում էր 
Պարույր Սևակը: Նրա բացման խոսքի ժամանակ, մի քանի րոպե ուշացումով, եր-
կու երկրպագուհիների ուղեկցությամբ ներս մտավ Հովհաննես Շիրազը: Սևակը 
խոսքն ընդհատեց և հարգանքով դիմեց նրան. «Շիրա՛զ, քո տեղը նախագահու-
թյունում է, համեցիր՛ այստեղ»: Շիրազը լսեց, բայց, չլսելու տալով, ամբողջ դահլի-
ճի ուշադրությունը դեպի իրեն դարձրած, քայլերն ուղղեց դահլիճի խորքը և, 
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ազատ մի աթոռի դեռ չնստած, կքանիստ վիճակում բարձրաձայն աասաց. «Որ-
տեղ ես կնստեմ, նախագահությունն էնտեղ է»: 

Հասկացա, որ Շիրազն ու Սևակը նույն ժամանակի մեջ են, բայց իրար հետ 
չեն, նույն գրականության պատմության մեջ կողք կողքի են, բայց կյանքում՝ 
իրարից հեռու: Հասկացա, որ ամեն մի ճշմարիտ բանաստեղծ ինքն է, որ կա՝ իր 
արժեքի, տեղի ու դերի բարձր գիտակցությամբ: Ավելի ուշ միայն իմաստավորեցի, 
որ յուրաքանչյուր ճշմարիտ հեղինակություն ինքն է թե՛ իր չափն ու կշիռը., թե՛ իր 
գահն ու նախագահությունը» [15, 7]:  

 Ուշագրավ է նաև նշանավոր գրող Գուրգեն Մահարու «Հովհաննես Շիրազի 
մասին» դիտարկումների շարքը: Մահարիաբար մեկնաբանելով Շիրազի տաղան-
դի առանձնահատկությունները, վկայակոչելով աշխարհի տարբեր ազգերի մտա-
վորականների (գրող, քննադատ, թարգմանիչ) կարծիքները բանաստեղծի մասին՝ 
նա հաճույքով է ներկայացնում թե՛ իր ժողովրդի և թե՛ օտար երկրների անվանի 
մտավորականների (Լ. Արագոն, Պ. Պարաֆ, Ն. Խալիլ, Ա. Շամլու, Ն. Տիխոնով) 
կողմից նրան տրված բարձր գնահատականները: Իսկ Շիրազի թույլ բանաստեղ-
ծությունների ու թերությունների կապակցությամբ ընդգծում է փաստորեն, որ 
բարձրարվեստ գործեր ստեղծած տաղանդավոր հեղինակի թերությունների 
մասին խոսելն արդեն այնքան էլ կարևոր չէ [16, 250-264]:  

 Հ.Շիրազ գրական երևույթի առավել ընդգրկուն ուսումնասիրության փորձ է 
ձեռնարկել Ս.Մուրադյանը [17]: Նրա հետազոտության առաջին գիրքը անվանի 
բանաստեղծի ստեղծագործության, նրա բանաստեղծական անհատականության, 
գեղարվեստական մտածողության լայնահուն ուսումնասիրության ուղղությամբ 
կատարված հաջողված աշխատանք է: Գլխավոր արժանիքներից մեկն այն է, որ 
գրականագետն, ի տարբերություն իր նախորդների, հետխորհրդային տարիներին 
անկաշկանդ արտահայտվելու հնարավորություն ունենալու շնորհիվ կարողացել 
է գիտական պատշաճ մակարդակով ներկայացնել հատկապես Հ. Շիրազի պոե-
զիայի ազգային-քաղաքական ուղղվածության բուն էությունը, որը ուրույն կեր-
պով է ներհյուսված քնարերգու բանաստեղծի պատկերավոր մտածողության հա-
մակարգին: Գիտական բարեխղճությամբ նրան հաջողվել է ստեղծել կորուսյալ 
հայրենիքի, պահանջատիրության, Խորհրդային Միության մեջ հայ ժողովրդի ազ-
գային շահերի ոտնահարման, ցեղասպանության և այն ճանաչելու համար բարձ-
րաձայնելու թեմաներն ու գաղափարները աննահանջ կերպով արտահայտելու 
գործընթացներում կոփված հայրենասեր բանաստեղծի կերպարը: Այդ մասին է 
վկայում գրականագետը, վկայակոչելով նաև այն իրողությունը, որ Շիրազն, օրի-
նակ, «Ղարաբաղի ողբը» բանաստեղծության հեղինակային իրավունքը համար-
ձակ կերպով պաշտպանելու համար հրաժարվել է խորհրդային ամենաբարձր՝ 
Լենինի շքնշանին արժանանալու հնարավորությունից [17, 251-252]: 

Եթե շատերը սահմանափակվել են իրենց հիացմունքը Շիրազի լավագույն 
գործերի նկատմամբ արտահայտել սեղմ խոսքով արժևորելով, ապա ճանաչված 
գրականագետը գրականագիտական հիմնավոր վերլուծությամբ է ներկյացնում 
դրանք ընթերցողին, բացահայտելով Շիրազի գրական երկերի բարոյաբանական, 
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գեղագիտական, ազգային-քաղաքական,գեղարվեստական արտահայտման ինք-
նատիպ դրսևորումները: Ու այս առումով ընթերցողին ավելի համակողմանի են 
ներկայանում մասնավորապես Շիրազի «Սիամանթո և Խջեզարե», «Բիբլիական», 
«Հայոց դանթեական» և այլ ստեղծագործությունների ճանաչողական, դաստիա-
րակչական, գեղարվեստական ու գեղագիտական արժանիքները:  

Այսպիսով՝ կարելի է ասել, որ շիրազագիտությունն անցել է բեղմնավոր, 
արդյունավետ ճանապարհ, սակայն կան նաև անելիքներ, քանի որ դեռևս շարու-
նակվում են տպագրվել բանաստեղծի՝ նախկինում անտիպ մնացած նորահայտ 
ստեղծագործությունները: 
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ОТРЫВКИ ИЗ ИСТОРИИ ОЦЕНКИ И ИССЛЕДОВАНИЯОТРЫВКИ ИЗ ИСТОРИИ ОЦЕНКИ И ИССЛЕДОВАНИЯОТРЫВКИ ИЗ ИСТОРИИ ОЦЕНКИ И ИССЛЕДОВАНИЯОТРЫВКИ ИЗ ИСТОРИИ ОЦЕНКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ    
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯВЛЕНИЯ ОВАНЕСА ЛИТЕРАТУРНОГО ЯВЛЕНИЯ ОВАНЕСА ЛИТЕРАТУРНОГО ЯВЛЕНИЯ ОВАНЕСА ЛИТЕРАТУРНОГО ЯВЛЕНИЯ ОВАНЕСА ШШШШИРАЗАИРАЗАИРАЗАИРАЗА    

    
Хачикян Хачикян Хачикян Хачикян Гагик Гагик Гагик Гагик     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Ованес Шираз, мемуары, изучение творчества, литератур-

ный псевдоним, феномен, противостояние. 
В связи с 100- летним юбилеем выдающего армянского поэта О. Шираза 

представлены отрывки из истории его творческого пути и оценки литературного 
наследия. Переосмысливается своеобразие его человеческого отношения к людям и 
творчества, а также принципы оценивания его высокохудожественных сочинений 
со стороны армянских и иностранных писателей, литературоведов, переводчиков. 
Большое внимание уделено  современному, гуманному и общечеловеческому зна-
чению его творчества. 

 
 

    
FROGMENTS FROM THE HFROGMENTS FROM THE HFROGMENTS FROM THE HFROGMENTS FROM THE HISTORY OF THE STUDY AND EVALUATIONISTORY OF THE STUDY AND EVALUATIONISTORY OF THE STUDY AND EVALUATIONISTORY OF THE STUDY AND EVALUATION    

OF THE LITERARY PHENOMENA “HOVHANNES SHIRAZ”OF THE LITERARY PHENOMENA “HOVHANNES SHIRAZ”OF THE LITERARY PHENOMENA “HOVHANNES SHIRAZ”OF THE LITERARY PHENOMENA “HOVHANNES SHIRAZ”    
    

Khachikyan Khachikyan Khachikyan Khachikyan Gagik Gagik Gagik Gagik     
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: Hovhannes Shiraz, memoirs, the study of creativity, literature 
nickname, phenomenon, opposition. 

In connection with the 100th anniversary of prominent Armenian poet H.Shiraz 
extracts are presented from the history of his career evaluation and literary heritage. It 
reinvents the originality of his human relations to the people and creativity, as well as 
principles of assessment of its highlights by Armenian and foreign writers, literary critics 
and translators. Much attention is given to modern, humane and universal value of his 
work. 
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ԵՐԵՔԵՐԵՔԵՐԵՔԵՐԵՔ    ՎԱՐԻԱՑԻԱՎԱՐԻԱՑԻԱՎԱՐԻԱՑԻԱՎԱՐԻԱՑԻԱ    ««««ՀԵՐՈՀԵՐՈՀԵՐՈՀԵՐՈ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԼԵԱՆԴՐԼԵԱՆԴՐԼԵԱՆԴՐԼԵԱՆԴՐ» » » » ՄԻՖԻՄԻՖԻՄԻՖԻՄԻՖԻ    ԹԵՄԱՅՈՎԹԵՄԱՅՈՎԹԵՄԱՅՈՎԹԵՄԱՅՈՎ    
 

    ՀովիվյանՀովիվյանՀովիվյանՀովիվյան    ԳայանեԳայանեԳայանեԳայանե        
 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... միֆ, Հերո, Լեանդր, սեր, մահ, հակադրություն: 
 
Միֆի և միթոլոգիայի նկատմամբ սևեռուն հետաքրքրությունը շարունակա-

կան է. սկիզբ է առնում գրավոր գրականության հնագույն շրջանից և անցնում է 
հարափոփոխ ժամանակի, պատմության ու մարդկության հոսանքի միջով` 
ապահովելով ժամանակների ու արվեստի ժառանգականությունը և կապը: Դեռևս 
գերմանական ռոմանտիկները` Շելլինգը, Ֆ. Շլեգելը, նշում էին միթոլոգիայի` 
ամեն արվեստի համար անհրաժեշտ պայման և նախասկզբնական նյութ լինելու 
գաղափարը, և որ պոեզիայի միջուկը, կենտրոնը պետք է փնտրել միթոլոգիայի և 
հին գրականության մեջ: Իսկ Ռ. Վագները իր «Ապագայի արվեստի ստեղծագոր-
ծությունը» ուսումնասիրության մեջ գրում է, թե «ապագայի արվեստի ստեղծա-
գործության հիմքը կարող է լինել միայն միֆը», որը «համամարդկային պատկե-
րացում է և մարդկայինի էությունն է» (թարգմ. մերն է) [2]: 

Միֆը իրականությամբ սնված երևակայության թռիչքն է, որն էլ երբեմն ուղ-
ղակիորեն վերադառնում է իրականություն, մտնում է կյանք` կարծեք ճշտելու 
միֆի հավաստիությունը, ավելի ընդգծելու կապը իրականության հետ և հաստա-
տելու, որ հորինվածքը մոտ է իրականությանը: Ինչպես, օրինակ, ոսկե գեղմի որո-
նումների ճանապարհը կրկնելը, Բայրոնի` Հելլեսպոնտոսը լողալով անցնելը, Հե-
րոյի և Լեանդրի դիմանկարներով դրամներ հատելը և այլն: 

Եվրոպական գրականության շատ ստեղծագործությունների համար անտիկ 
միֆերը դարձել են ոգեշնչման աղբյուր. դրանք իրենց հմայքը չեն կորցրել առ այս-
օր, ավելին` նոր ժամանակի համաշխարհային գրականության շատ ստեղծագոր-
ծությունների ակունքները հասնում են անտիկ աշխարհ: 

Կան միֆեր, որոնք ակնհայտորեն ավելի մեծ հետաքրքրություն են բորբոքել 
և ունեցել են ավելի շատ անդրադարձներ` ծավալվելով ժանրային ու ժամանա-
կային բազմազանությամբ, յուրաքանչյուրը` իր դարաշրջանի գաղափարներին ու 
մտածողությանը համապատասխան: 

Դրանք երբեմն առաջին կարգի օլիմպիական աստվածների մասին հյուսված 
ասքերը չեն, այլ նրանց հիերարխիական համակարգում ավելի ստորին աստի-
ճան զբաղեցնող հերոսների, աստվածորդիների, քրմերի և նույնիսկ մահկանա-
ցուների: 

Այդպիսի հին հունական միֆերից է «Հերո և Լեանդրը», որի թեմայով շատ 
ստեղծագործություններ են գրվել հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը` 
Օվիդիուսից մինչև Միլորադ Պավիչի սքանչելի վեպը` տեսանելի և ունկնդրելի 
դրսևորվելով նաև գեղանկարչության և երաժշտության մեջ, հաստատելով Ֆ. Շլե-
գելի այն միտքը, թե միֆի բովանդակությունը իր առավելագույն համառոտու-
թյամբ անսպառ է: 

Հերոյի և Լեանդրի մասին հյուսված միֆը կապված չէ որևէ ցիկլի հետ, մեծ 
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սյուժեի` էպոսի դրվագ չէ, այլ առանձին, միասնական, ամբողջական սյուժե, որն 
ունի իր հստակ գծագրված սկիզբը և ավարտը, նյութական, իրական տարածքը` 
աշխարհագրությունը` իր տեղային նշաններով, և պարփակված է կարճ ժամա-
նակահատվածի ու տարածության մեջ: Ստեղծված է միթոլոգիական ռեալու-
թյուն` այնքան մոտ իրականությանը: 

Այդ միֆի տրանսֆորմացիան, շարժումը և ճանապարհը հստակ գծագրվում 
են նրա երեք անդրադարձների` Օվիդիուսի, Մուսեուսի և Մառլոյի ստեղծագոր-
ծությունների մեջ և միանգամից ըմբռնվում: Նկատի ունենալով մեզ հասած ժա-
ռանգությունը` կարող ենք ասել, որ մինչ Օվիդիուսը այդ միֆը չէր օգտագործվել: 
Նրանից է սկսվում արդեն կայունացած այդ սյուժեի մշակումը, որի ավարտը վա-
ղուց հայտնի է, և թվում է, թե այլևս չի կարող գրավել ընթերցողին, սակայն անդր-
ադարձների բազմազանությունը փաստում է հակառակը: Սյուժեն յուրովի է ար-
տահայտվում վերը նշված երեք ստեղծագործություններում, որոնց մեջ, կարծեք 
հետևելով Արիստոտելի խորհրդին, թե «չի կարելի խաթարել միֆերը», միֆի 
ավանդական սյուժեն պահպանված է, բովանդակությունը գրեթե փոփոխված չէ, 
սակայն դարձյալ Արիստոտելի բառերով` «այդ հեղինակներից յուրաքանչյուրը 
եղել է հայտնագործող»: Փոխված են պատումի դրսևորման ձևերը` նամակներ, 
էպիլիա, փոքր էպոս: 

Օվիդիուսի «Հերո և Լեանդրը» նրա «Հերոսուհիների» մեջ ընդգրկված երեք 
զույգ նամակներից մեկն է, որոնց մեջ առաջինը սիրահարված տղամարդկանց 
նամակներն են, իսկ կանանց նամակները դրանց պատասխաններն են: 

Առաջին նամակի բովանդակությունն այնպիսին է, որ պատասխան նամակը 
չի ակնկալվում, որովհետև ծովի հանդարտվելու սպասումը ստվերում է այն: 
Խոսքն անկաշկանդ է, բնական, նամակի բովանդակությունը խիստ անհատական 
է և կարող է գրված լինել միայն նեղուցը լողալով անցնող երիտասարդի կողմից: 
Այն պարունակում է ամբողջ միֆական սյուժեն: Հետհայաց` վերածնված հիշողու-
թյունների տեսքով ծավալվում է պատումը` ծովը լողալով անցնելու մասին: Այդ-
պես գծագրվում է ամբողջ ճանապարհը` գնալը և վերադառնալը, հանդիպման 
հրճվանքը, որն էլ երբ հասնում է «վտանգավոր բարձրակետին», «Սիրո արվեստի» 
հեղինակը լռում է` ասելով. «Մնացած բոլորը գիշերին, աշտարակին և մեզ է 
հայտնի», «Մեր բոլոր բավականությունները ոչ ոք չի կարող թվարկել, ինչպես 
հնարավոր չէ հաշվել այն խոտերը, որոնք աճում են Հելլեսպոնտոսի ափերին» [5]: 

Զգացմունքների վերապրումը հանգեցնում է վտանգավոր հանդգնության, 
որը կա´մ կօգնի Լեանդրին, կա´մ կդառնա նրա սիրային տառապանքի վերջը: 

Այս նամակն էպիկական է, պատմողական-նկարագրական, սակայն զուրկ 
չէ որոշ հուզական երանգից: 

Իսկ Հերոյի պատասխան նամակը լիրիկական, հոգեբանական է. լարված 
գործողությունը, շարժման դինամիկան վերափոխված են զգացմունքների հեղե-
ղի: Այն կանացի հոգեբանության և հոգեվիճակի վերլուծություն է` սենտիմենտալ 
իր ամբողջության մեջ և հագեցած կենցաղային դրսևորումներով: Սիրո հավաս-
տիացումները, երազանքները, հանդիմանությունը, իր արժանիքների նսեմացու-
մը, թերագնահատումը և խանդը այդ նամակի հիմնական բովանդակությունն են: 
Այդ պատասխանը հուզական է, սիրո խոստովանության ձև, որը զգացմունքային 
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մեծ լիցք է պարունակում: Այդպիսի գրադացիաները հաջորդում են իրար, և նա-
մակի մեջ են թափանցում տաղտկալի առօրեականությունը, կնոջ ձանձրալի վի-
ճակից դժգոհությունը: 

Ապա թռիչքային ձևով հառնում է հիշողությունը գիշերվա չար երազի մա-
սին, որը մարգարեական երազ է, և Հերոն սառնություն է զգում. տեսնում է` ան-
շարժ ընկած է մեռած դելֆինը ավազի վրա: Սա հանգուցալուծումն է` կանխա-
զգացումի տեսքով, խորհրդանշական տեսիլք` պսակված ողբերգական չար սիմ-
վոլով, և պատմությունը վերածվում է մետամորֆոզի: 

Մուսեուսի` 5-6-րդ դարերի անհայտ ծագման հեղինակի գնահատականը 
տվել է Մառլոն իր պոեմի մեջ` նրան անվանելով անգերազանցելի: Մուսեուսի 
էպիլիան այդ ժանրի լավագույն դրսևորումներից մեկն է: 

Էպիլիան հին հունական գրականության մեջ ոչ մեծ պոեմ էր` գրված հեքսա-
մետրով և միթոլոգիական թեմայով: Այդ ժանրը գրական շրջանառության մեջ 
դրեցին ալեքսանդրյան պոեզիայի ներկայացուցիչները, որոնք հանդես էին գալիս 
հերոսական էպոսի վերածնման փորձերի դեմ, որովհետև հոգնել էին հերոսական 
սխրանքներից, անվերջ շրջանառվող հերոսներից և փնտրում էին նոր զգացողու-
թյուններ, իրական դեմքեր. սկսել էին փորփրել մարդու հոգեկան աշխարհը: Էպի-
լիայի մեջ հեղինակի գլխավոր հետաքրքրությունը կենտրոնացած է ոչ թե լեգեն-
դար հերոսի սխրանքների վրա, այլ նրան շրջապատող կենցաղային իրավիճակի:  

Պոեմի սկիզբը էպոսային է. սկսվում է մուսային ուղղված դիմումով, որ ջա-
հը` գիշերային հանդիպումների վկան, երգի: Այդ նախերգանքի մեջ ամփոփված է 
ստեղծագործության ողջ բովանդակությունը, և ընդգծված է մոտիվը վառվող ջա-
հի, որը սիրո վկան է ու խորհրդանիշը: Պոեմի նախերգանքը ավարտի հաստա-
տումն է: 

Պոեմի սկզբից ևեթ չկա հանդարտություն, անխռովություն: Եվ դարձյալ 
պատմությունը ծավալվում է հետհայաց: Պատմվում է արդեն կատարված գործո-
ղությունների մասին:  

Այստեղ ընդգծված հոգեբանական խաղ է ընթանում իր ելևէջներով` խոստո-
վանություն, համաձայնություն, մերժում, կեղծ զայրույթ, զիջում և սոցիալական 
շերտավորման ոչ ընդգծված մոտիվը. Աֆրոդիտեի քրմուհին չի կարող սիրել ան-
հայտ մի երիտասարդի, նրանց միությունը հաճո չի լինի նաև աղջկա ծնողներին, 
որովհետև Սեստում տղան կարող է միայն հյուր լինել, եկվոր: Որոշում են գաղտ-
նի ամուսնանալ, և թող միայն ջահը լինի իրենց ամուսնության վկան: Ճանաչում 
են Աֆրոդիտեի ծեսը` առանց պարերի, առանց ուղեկցող ատրիբուտների, սա-
կայն հափշտակված գաղտնի սերը երկար չի տևում: Մարում է անհավատարիմ 
ջահը: Անհնազանդ հորձանուտում տարուբերվում է բազմաչարչար Լեանդրի 
մարմինը: Հերոն նետվում է ալիքների մեջ: «Չար, դավաճան ծով». ամփոփում է 
հեղինակը` ընդգծելով ալեկոծ ծովի ճակատագրական առկայությունը: Եվ շարու-
նակում է, թե «անգամ մահի մեջ նրանք չբաժանվեցին»`լրացնելով դժբախտ սի-
րահարների անվերջ շարքը և հավաստելով թախծի ու տխրության գեղեցկությու-
նը, որը, Բ. Ակունինի բառերով, «քարից էլ ամուր է»: 

Մառլոն իր պոեմը` պատմությունը անձնազոհ և նվիրական սիրո մասին, 
բարձրացրել է սիրային էպոսի աստիճանի` պոեմի երկու մասերն անվանելով 
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սեստական, այսինքն` Սեստի էպոս, և արժանի է գտել այն համարելու Սեստ քա-
ղաքի ամենահայտնի ասքը` էպոս անձնազոհ սիրո մասին: Նա պոեմը շարադրել 
է հերոսական էպոսների օրինակով և էպիկական շնչով` ընդգծելով Ռենեսանսի 
դարաշրջանի հիացումը մարդու գեղեցկությամբ: Նա պատկերել է սիրո ֆիզիկա-
կան, մարմնական դրսևորումը` էրոտիկան, բարձր գեղարվեստով, որն էլ երբեմն 
ավելի համարձակ է թվում, քան Օվիդիուսի «Սիրո արվեստը»: Կարծեք թե Մառ-
լոն վերանայել է Օվիդիուսի տարբերակը ու ներմուծել սիրո վայելքի պոեզիան և 
այն փառաբանելու ռենեսանսյան հանդգնությունը: Այնտեղ, որտեղ լռում է Օվի-
դիուսը, խոսում է Մառլոն, որ նշանակում է, թե յուրաքանչյուր դարաշրջան ցան-
կացած թեմայի մեջ բերում է իր «ուղղումներն ու լրացումները», յուրաքանչյուր 
հեղինակ` իր մեկնաբանությունը: 

Պոեմը սկսվում է Հելլայի կործանման լեգենդով, որն իր անունն է տվել նե-
ղուցին, և որն էլ արտահայտում է ավարտի նախատրամադրվածությունը ու 
ողբերգական շունչ է հաղորդում երկու սիրահարների պատմությանը: Միահյուս-
վում են առասպելը և իրականությունը: Ապա առաջին պլան է մղվում մարդկային 
գեղեցկությունը, ի հայտ են գալիս նոր ուշագրավ դետալներ, օրինակ` Հերոյի հա-
գուստի նկարագրությունը, որը ներկված էր նրանց արյունով, ովքեր մահացել էին 
սիրո պատճառով` ավելի խորացնելով ողբերգական ավարտի զգացողությունը: 
Ապա խոսվում է տարերային սիրո բռնկման, ընտրության անբացատրելիության, 
սրտի կանչի և սիրո ճառագայթող բնույթի մասին: Մարդու ճակատագիրն է` 
ձգտել սիրուն. ըստ Ստենդալի` մարդու ամբողջ կյանքը վազք է երջանկության 
հետևից: Ուստի Աֆրոդիտեի քրմուհին չպետք է արհամարհի սերը և խուսափի 
տղամարդկանցից: Առաջին սեստականը ավարտվում է սիրո հաղթանակով, 
նրանով, որ որոշում են գիշերները գաղտնի հանդիպել աշտարակում: 

Իսկ երկրորդ սեստականն ավելի բացահայտ, անառարկելի և բարձրար-
վեստ սիրո էրոտիկա է, սիրո արվեստ, սիրո դաս, որի մասին ընդունված չէ խո-
սել: 

Շարունակությունն ավելի առօրեական է. ամեն ինչ հայտնի դարձավ 
Լեանդրի հորը: Վիրավորված տղան լքեց Աբիդոսը, նայեց Սեստին ու նետվեց ծո-
վային անհունի մեջ:  

Նրանք հանդիպեցին... 
Ստեղծագործությունը մնացել է անավարտ: Ավարտը ենթադրվում է: 
Երեք ստեղծագործություններում ակնհայտ են թեմայի ժառանգորդությունը, 

ծովային թեման, որ հատուկ է այդ տարածքին, բացառիկ իրավիճակը, անձնական 
սխրանքը` նեղուցը լողալով անցնելը, ինչն անընդհատ լարվածություն է ստեղ-
ծում: 

Սյուժեն պարզ է, մարդկայնորեն հասկանալի, բայց և արտասովոր ու բացա-
ռիկ: Պատմությունն ավարտվում է զգացմունքների բարձրակետում, որն էլ դառ-
նում է լուծում` առանց մեկ աստիճան անգամ իջնելու դեպի առօրեականություն: 
Անխուսափելի վախճանի կանխազգացումը դառնում է գերիշխող: 

Երեք ստեղծագործություններում համառորեն գերիշխում է չար կանխազգա-
ցումի մոտիվը, որն էլ ինչ-որ թերահավատություն և հոռետեսություն է հաղոր-
դում պատումին, որն ավելի խորանում է գիշերվա թեմայի առկայությամբ: Գի-



– 128 – 

շերն արդեն իսկ պարունակում է անձկության, տագնապի զգացողություն: Ամեն 
ինչ հուշում է, որ նեղուցը լողալով անցնելը չի կարող անվերջ շարունակվել, և որ 
այդ լարված հարաբերություններն ինչ-որ լուծում են պահանջում: Երկու երիտա-
սարդների կործանման պատճառն այսպես է ձևակերպում Մառլոն. մեղավոր են 
մոյրաները և կիրքը, ինչն էլ նշանակում է` ճակատագիրը և զգացմունքները, 
որոնք հասել են ողբերգական այնպիսի բարձր նոտայի, որի վրա երկար պահ-
պանվել չեն կարող: Խախտվել է անտիկ գրականությանը հատուկ չափի զգացու-
մը. նրանց սերը վերածվել է կործանարար կրքի: 

Ստեղծագործություններում աչքի են ընկնում արգելքները` աստվածների, 
բնության և մարդկանց: Աստվածներն արգելքներ են դրել, ծովը փոթորկված է, 
մարդիկ չար են, ամեն ինչ թշնամի է նրանց: Մուսեուսի պոեմում Հերոն իր խո-
նարհ վարքով բորբոքում է կանանց նախանձը: 

Աստվածների աշխարհը գոյություն ունի մահկանացուների աշխարհի հետ 
կողք կողքի, և աստվածներն անմիջականորեն խառնվում են մարդկանց գործե-
րին: Շատ հանրահայտ և պակաս հայտնի միֆեր հյուսված են երեք ստեղծագոր-
ծությունների մեջ` երբեմն վերածվելով միջանկյալ պատմությունների, իսկ մի 
շարք միթոլոգիական հղումներ դառնում են զարդարանքներ, պահպանում են 
կապը անտիկ արվեստի հետ, բայց միաժամանակ ինչ-որ չափով ծանրաբեռնում 
են դրանք: 

Մառլոն մերժում է Պինդարոսի խրատը, թե «Մարդկանց վայել է ասել աստ-
վածների մասին միայն լավը», և ներկայացնում է աստվածների հոռի բարքերը, 
նրանց բնական և հակաբնական կողմնորոշումները: 

Այս միֆի հմայքը` սքանչելի արտահայտված վերը նշված երեք ստեղծագոր-
ծություններում, նրա մարդկային, երկրային բնույթի, երջանկության ձգտումի և 
սիրո ողբերգականության մեջ է, ինչպես նաև անվերջ շրջանառվող հակադրու-
թյունների մեջ, որոնք էլ առաջ են մղում կյանքն իր անվերջ կրկնվող դրսևորում-
ներում: Հակադրություններ` տարածքի, աստվածների ու մահկանացուների, 
բնության և մարդու, կրակի և ջրի, էպիկականի ու լիրիկականի, գիշերվա ու ցե-
րեկվա, կնոջ և տղամարդու, ռեալի և երևակայականի, որոնք էլ առաջացնում են 
երկվություն, դուալիզմ, որն էլ կեցության սիմետրիան է ու հավասարակշռությու-
նը, ինչը հատուկ է անտիկ արվեստին և իրական կյանքի քաոսը դնում է որոշակի 
համակարգի մեջ: 

Առաջանում է երևույթների հայելային սիմետրիա, մի կետը հավասարա-
կշռվում է մյուսով: Ահա այս հակադրությունները հանգում են Արևելքի ու 
Արևմուտքի հակադրության, որը սկիզբ էր առնում դեռևս հոմերոսյան էպոսից, և 
հասնում են մինչև Կիպլինգի հայտնի բալլադի աֆորիստական եզրակացությունը, 
թե Արևելքը Արևելք է, Արևմուտքը` Արևմուտք, և դրանք երբեք չեն հանդիպելու:  

Եվ, վերջապես, սեր-մահ հակադրությունը, որը հանգում է «սերը մահ է» բա-
նաձևին, որովհետև վերջում սերը և մահը միաձուլվում են: Մուսեուսի պոեմի մեջ 
Լեանդրը ասում է. «Սարսափելի է Էրոտը, իսկ հորձանուտը` անխիղճ. ծովային 
ալիքները ընդամենը ջուր են, իսկ սերը այրում է մինչև ոսկորները: Մի′ վախեցիր, 
համոզում է ինքն իրեն, ճանապա′րհ ընկիր, գնա′ այնտեղ, որտեղ սերն է»: Սերը, և 
միաժամանակ կործանումը: Այս բանաձևին են հանգում համաշխարհային գրակա-
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նության մի շարք ստեղծագործություններ` «Տրիստանի և Իզոլդայի սիրավեպը», 
«Ռոմեո և Ջուլիետ», «Թաիս», «Անուշ», «Ախթամար» և այլն: Հաստատվում է Մար-
կեսի այն միտքը, թե սերն ինքնին շատ վտանգավոր է, սերը մահացու հիվան-
դություն է: Անշուշտ, սա էլ ունի իր հակադիր ըմբռնումը, այն է` սերը կյանք է:  

Հերոյի և Լեանդրի միֆում առկա հակադրությունների շրջանառումը լավա-
գույնս որսացել ու արտահայտել է Վալերի Բրյուսովը իր համանուն ստեղծագոր-
ծության մեջ, որը հերոսների միջև երկխոսություն է` հինգական երկտողերից 
կազմված, որով էլ դարձյալ ընդգծված է անտիկ մշակույթին հատուկ սիմետրիան, 
և որի մեջ դրսևորված է օպտիմիզմի (Լեանդր) և պեսիմիզմի (Հերո) հակադրու-
թյունը: 

Տրամադրություն և հոգեվիճակ պայմանավորող և հակադրությունը շեշտող 
արտահայտություններ կան. Լեանդրի երկտողերում` ներդաշնակ տրոփում են 
սրտերը, չափազանց նուրբ դեմք, միահյուսված ձեռքեր, տաք կուրծք, հաղթական 
լույս, ամուր, անքակտելի կապ և այլն, իսկ Հերոյի երկտողերում` մռայլ աշտա-
րակ, մոլեգնած ալիքներ, խռովված Պոնտոս, սառը աճյուն, ահեղ քամի, ջախջախ-
ված դիակ: Այսինքն` դրականը` տղամարդու, բացասականը` կնոջ տողերում, 
ինչն էլ արտահայտում է երկու հայացք կյանքի նկատմամբ, երկու տրամադրու-
թյուն, երկու հոգեվիճակ ու երկու փիլիսոփայություն: Հավելվածի կարգով ներկա-
յացնենք Վ. Բրյուսովի ստեղծագործությունը: 

    
    Геро и ЛеандрГеро и ЛеандрГеро и ЛеандрГеро и Леандр    

Л е а н д р 
Геро, слушай! слышишь, Геро! 
Рядом в лад стучат сердца. 

Г е р о 
Милый, нет! у башни серой 
Ярость волн бьет без конца. 

Л е а н д р 
Геро, лик твой жутко нежен, 
Весь плывущий в лунном дне! 

Г е р о 
Милый, нет! луной взмятежен 
Понт, взносящий вал во сне. 

Л е а н д р 
Геро, грудью грудь согрета, 
Руки слиты, дрожь в устах... 

Г е р о 
Милый! стужей млеет Лета, 
Мчит в зыбях холодный прах. 

Л е а н д р 
Геро! встанем! в свет победный 
Бросим тело, бросим страсть! 
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Г е р о 
Милый! грозно ветр бесследный 
В море вскрыл пред смелым пасть. 

Л е а н д р 
Геро! помни! веруй, Геро! 
Прочны связи влажных губ! 

Г е р о 
 Милый, ах! у башни серой - 
Вижу твой взмятенный труп [1].  
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В статье представлены три литературные вариации одного из древнегречес-

ких мифологических сюжетов о Геро и Леандре – одноименные произведения 
Овидия, Мусея и Марло как своеобразные проявления культурного наследия их 
эпох.  
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The article presents three literary reflections of Ovidius’s, Musaeus’s and Marlow’s 

works – based on the plot of ancient Greek myth “Hero and Leander” and bearing the 
same name - as specific manifestations of cultural legacy of their time.  
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Ղազարյան Ղազարյան Ղազարյան Ղազարյան ՔրիստինաՔրիստինաՔրիստինաՔրիստինա        
    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... սոցիալական, գաուչո, քաղաքակրթություն, բարբարո-

սություն, Խոսե Էուստասիո Ռիվերա, Ռիկարդո Գուիրալդես, Ռոմուլո Գալյեգոս: 
 

Լատինաամերիկացիների համար 20-րդ դարի 20-30-ական թվականները 
հոգևոր և մշակութային վերելքի շրջան էին: Իմպերիալիզմի և նրա սոցիալական 
հետևանքների ներթափանցման հակազդեցությունը, միջազգային իրադարձու-
թյունները` Առաջին համաշխարհային պատերազմը և Ռուսական հեղափոխու-
թյունները, իրենց խոր կնիքը դրեցին լատինաամերիկյան երկրների հետագա 
պատմական զարգացման և հասարակության հոգևոր ու մշակութային գործըն-
թացի վրա: Հետևաբար ազգային նպատակները հանգեցին գլխավոր գաղափար-
ներից մեկին` «ցույց տալ մերը», և ազգաբնակչությունը, որը մինչ այդ շատ գրող-
ների համար անդեմ մի զանգված էր, սկսեց հստակ ներկայացնել իր պահանջնե-
րը և աստիճանաբար վերածվեց գեղարվեստական գրականությունից շատ թե քիչ 
տեղյակ հասցեատիրոջ: Այս գաղափարը դարձավ կարգախոս, և նպատակը ոչ թե 
իրականության մակերեսային պատկերումն էր, այլ ճգնաժամ ապրող լատինա-
ամերիկացիների ինքնահաստատման և ապագայի հեռանկարների փայփայումը, 
որի նկարագիրն ու լուծման ուղիները մտահոգում էին դարաշրջանի լատինա-
ամերիկացի յուրաքանչյուր գրողի: 

Ինչպես նշում է Մարիո Վարգաս Լյոսան, «Լատինաամերիկյան գրողները 
դադարում են նմանակել եվրոպական հեղինակներին և այժմ, լի հույսերով, ար-
տացոլում են իրենց իրականությունը: Գեղարվեստական տեսանկյունից այդ 
գրողները դեռ փոխառնում են օտար ձևեր, բայց նրանց ստեղծագործությունների 
մեջ արդեն նկատելի է թեմատիկ ինքնատիպություն» [4, 94-95]:  

Գաղափարական և հասարակական տարբեր տեսանկյունների նորամուծու-
թյունները համապատասխանում էին էսթետիկայի և խոսքի նոր մեթոդների 
որոնման պայմաններին: Այսպես, օրինակ, վեպի որոշ կերպարներ, ինչպիսիք են 
«գաուչոյի», «չույայի» գրական կերպարները, դարձան ոչ միայն հասարակական 
ծանրակշիռ ուժ, այլ նաև ազգային արժեք: Միևնույն ժամանակ վեպն ասես 
«սկսեց տեղաշարժվել» հերոսների ներաշխարհից դեպի արտաքին աշխարհ: Լա-
տինաամերիկացիների գաղափարական նոր ուղղությունների ձեռքբերումները 
հանգեցրին հոգևոր և առօրյա փաստերի գիտակցմանը: Այդ տասնամյակների լա-
տինաամերիկյան վեպը սկսեց իրականությանն ուղղված նոր քայլեր կատարել: 
Բացի այդ` հեղինակները ինքնության հաստատումը սկսեցին ընկալել որպես 
կյանքում և գրականության մեջ շրջանառվող թեմա, այլ կերպ ասած` իրենց ստեղ-
ծագործությունները գրում էին որոշակի ինքնահաստատման նախերգանքներով` 
ձգտելով նոր տարրեր ներմուծել իրականության մեջ և իրենց գրական ստեղ-
ծագործություններին տալ ապագայի կարևորություն: Նմանատիպ սոցիալ-գա-
ղափարական վեպի ռազմավարություն իրականացնելու արդյունքում լեզուն են-
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թարկվեց ոչ միայն ամերիկյան և հանրային ներազդեցությանը, այլ նաև դարձավ 
հոգևոր աշխարհի և լատինաամերիկացու ինքնահաստատման կրկնօրինակը:  

Վերջապես, վեպը քայլ առ քայլ դադարեց կենցաղային և ժամանակի իրա-
դարձություններով լի մի ստեղծագործություն լինելուց: Այս ամենի արդյունքում 
վեպը սկսեց ակտիվ կյանք ապրել և դարձավ բազմաթիվ քննադատների ու գրա-
կանագետների քննարկման առարկա: Վերը նշված նորամուծությունները 
դրսևորվեցին 1924թ. հրատարակված Խոսե Էուստասիո Ռիվերայի «Անդունդը», 
1926թ.` Ռիկարդո Գուիրալդեսի «Դոն Սեգունդո Սոմբրա», 1929թ.` Ռոմուլո Գալ-
յեգոսի «Դոնյա Բարբարա» վեպերում:  

«Գրական ստեղծագործությունների հետ գրեթե մեկտեղ լույս տեսան բազ-
մաթիվ գրքեր` նվիրված դարասկզբի լատինաամերիկյան վեպի ուսումնասիրու-
թյանը, և գիտական ու քննադատական գրականության մեջ 20-30-ական թթ. լա-
տինաամերիկյան վեպը ստացավ «սոցիալական վեպ» սահմանումը» [1,44]:  

Վեպի պատկերման միջոցները հիմնականում ռեալիստական էին, ռոման-
տիզմի որոշ տարրերով` որպես 19-րդ դարից մնացած ժառանգություն: «Ռոման-
տիզմի գեղարվեստական հնարները, միախառնվելով մերկ ռեալիստական, հա-
ճախ նաև սոցիալական հակասությունների նատուրալիստական պատկերումնե-
րին, վերստեղծում են ազգային յուրահատկությունները: Հզոր սիմվոլիկ կերպար-
ները համագոյակցում են ամենօրյա պրոզայիկ աղետների հետ, բնության վսեմա-
շուք պատկերները` կյանքի մրուրից վերցրած չափազանց գետնաքարշ կոն-
ֆլիկտների հետ» [1, 253-254]:  

 Նորացման եզակի փորձերը թերևս լեզվական բնույթի էին` հիմնվելով լեզ-
վական տարրերի ներառման վրա: Այնուամենայնիվ, ռեալիստական վեպի շա-
րադրանքն անխախտ է` փաստացի հետազոտություններ, շրջակայքին մանրա-
մասն ծանոթություն, ժամանակագրություն, կերպարների ստեղծում ևն: Եթե 
առաջանում է թեմատիկ նորություն, ապա ստեղծագործությունը համապատաս-
խանեցվում է այդ պահի լատինամերիկյան յուրատեսակ իրականությանը:  

Բայց, «այս շրջանի վեպն ամենից առաջ վեպ է «հողի մասին»: Այս սահմա-
նումը վաղուց դարձել է յուրատեսակ բանաձև, որը բացահայտում է ոչ միայն 
ստեղծագործության գլխավոր թեման, այլ նաև լատինաամերիկյան վեպի փոխ-
կապակցված յուրահատկությունների մի ամբողջ շղթա: «Հող» բառը որոշում է 
բազմաթիվ գրքերի գործողության վայրը: Անսահման հարստություն և կենսատու 
միջոցներ թաքցնող լայնարձակ տարածություններում ծավալվում են սուր, ողբեր-
գական կոնֆլիկտներ, որտեղ բնության ուժը միահյուսվում է զավթիչների դաժա-
նության հետ: Այսպիսով, «հողի մասին վեպը» դառնում է լատինաամերիկյան սո-
ցիալական արմատական հակասությունների վեպ: 

Գործողության միևնույն վայրի և կոնֆլիկտի միանմանության ընդհանրու-
թյունից բացի` լատինաամերիկյան վեպն ունի ևս մի ընդհանուր ինքնատիպ 
հատկություն, որը նույնպես գալիս է հողի առանձնահատկությունից: Խոսքը բնու-
թյան բացառիկ դերի մասին է, որը շատ դեպքերում որոշում է ստեղծագործու-
թյան ամբողջ գեղարվեստական կառուցվածքը: Քիչ է ասել, որ բնությունը մեծ դեր 
է կատարում: Նրա տարերքը, իրենով լցնելով մարդկային կյանքը, ստեղծում է 
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միանգամայն յուրահատուկ պատկերավոր աշխարհ և հանդես է գալիս որպես 
բարձրագույն ճակատագրական երևույթ, որը կառավարում է գործող անձանց 
կյանքն ու որոշում նրանց խառնվածքը: Բնության գեղարվեստական գործառույթն 
այնքան մեծ է, որ հաճախ որոշում է ոչ միայն կոնֆլիկտի բնույթը, այլ նաև ամ-
բողջ ստեղծագործության էմոցիոնալ, կերպարային կառուցվածքը: Ռեալիստ 
գրողները, օբյեկտիվ աշխարհում փնտրելով իրենց կոնֆլիկտների և կերպարների 
աղբյուրը, հենց այդ օբյեկտիվ իրականությամբ ներառվում են նախնադարյան 
անիմիստական աշխարհընկալման մթնոլորտի մեջ: Այդ պատճառով այս շրջանի 
լատինաամերիկյան վեպում առաջանում են այնպիսի բնութագրիչ գծեր, ինչպի-
սիք են բանահյուսական ակունքները, աշխարհի մասին նախալեզվական պատ-
կերացումների վերարտադրումը:  

Այս շրջանի վեպը նորովի է բացահայտում դեռ 19-րդ դարից մնացած «քա-
ղաքակրթություն-բարբարոսություն» խնդիրը, որը 20-30-ականներին դիտարկվեց 
առավել ժամանակակից կոնֆլիկտների տեսանկյունից` համապատասխան այն 
պայքարին, որ վարում էին լատինաամերիկյան ժողովուրդները գաղութատիրու-
թյան, ֆեոդալիզմի և բռնապետության դեմ: Երկու սկզբունքների միջև մղվող միս-
տիկական պայքարին փոխարինելու է գալիս ռեալ գոյություն ունեցող ուժերի բա-
խումը` առաջընթացի ու ազատագրության և ռեակցիայի ու ճնշման [1, 244-250]:  

««Դոն Սեգունդո Սոմբրան» հայացք է դեպի միֆական անցյալ, որը մատնա-
նշում է երկրում օրեցօր մեծացող սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամը: Սա ամբողջո-
վին այլաբանական վեպ է` սկսած հենց վերնագրից: Այն պատկերում և ուսուցա-
նում է մի ամբողջ կյանքի արարողակարգ: Տասնչորս տարեկան Ֆաբիո Կասարե-
սը, փախչելով իր խնամակալներից, հանդիպում է գաուչո դոն Սեգունդո Սոմբրա-
յին, ով, դառնալով պատանու հոգևոր ուսուցիչը հետագա հինգ տարիների ըն-
թացքում, ցույց է տալիս նրան կյանքի բնական տարերքի անսահման հարստու-
թյունը: «Սակայն պատահաբար իր ապօրինի հորից ստանալով մեծ ժառան-
գություն` Ֆաբիոն կանգնում է փաստի առաջ` հասկանալով, որ դառնալով պայ-
մաններով և անարդար օրենքներով շղթայված քաղաքակիրթ հասարակության 
անդամ` ինքը մեկընդմիշտ կկորցնի իր ամենամեծ հարստությունը` ազատու-
թյունը» [1, 172]:  

Վեպի կառուցվածքն ամբողջովին գծային չէ, և ստեղծագործության վերջում 
ընթերցողը հայտնաբերում է, որ այս ամենը լոկ Ֆաբիո Կասերեսի մտահղացումն 
էր, որի ներկան ամենևին էլ կապ չունի վեպում պատկերված անցյալի հետ` այս-
պիսով վեպը դարձնելով անհետացած իրականության թախծալի հուշատետր: 
«Դոն Սեգունդո Սոմբրա»-ի գլխավոր հերոսը դուրս է գալիս երազներից և մտնում 
իրական կյանք` լի դրամատիկ ապրումներով, ինչը ինչ-որ տեղ ծանոթ ու կան-
խատեսելի է: Սակայն հենց գլխավոր հերոսը ներթափանցում է իրականություն, 
վեպն ավարտվում է: «Հեղինակը պամպայի (հարթավայր) աշխարհը պատկերում 
է ոչ այնպիսին, ինչպիսին այն կա, այլ ինչպիսին կցանկանար տեսնել: Դա ամբող-
ջական և ասես պարփակված մի աշխարհ էր, որտեղ մարդիկ ապրում էին բնա-
կան օրենքներով և կախում չունեին հասարակական կարգերից: Շատ բան այդ 
մտացածին աշխարհում անցյալի գիրկն էր անցել, շատ բան էլ ընդհանրապես 
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երբևէ գոյություն չէր ունեցել: Այդ աշխարհը հակադրվում էր դաժան իրականու-
թյանը, որտեղ մարդիկ վաղուց կորցրել էին իրենց ազատությունը և բարոյական 
մաքրությունը: Իր ստեղծած աշխարհում Գուիրալդեսը փնտրում էր այն բարոյա-
կան իդեալին, որը կհակադրվեր թշնամական իրականությանը: Եվ այդ իդեալը 
նա տեսավ «գաուչոյի» կերպարում, որն իրականում անհետացած հասարակա-
կան կատարյալ մի խավի նախատիպն է» [1,160-162]: 

Ռիկարդո Գուիրալդեսի վեպը ստեղծում է գաուչոյի` որպես արգենտինա-
կան ազգին բնորոշ և ըստ էության արդեն իսկ անհետացած հասարակական-
պատմական կերպար, որը շատ հաճախ վառ կերպով հիշատակում են ոչ միայն 
հեղինակը, այլ նաև գյուղից քաղաք արտագաղթած, օտարման ազդեցության տակ 
գտնվող տարաբնույթ հանրային զանգվածները: Հեղինակը վերստեղծում է բնա-
կան, վայրի մարդու կերպարը` ճշմարտության, վեհության, տղամարդկության, 
սիրո, խիզախության, անձնվիրության մարմնավորում, որը հակված էր առաջար-
կելու դեպի անխուսափելի, անհայտ ապագան տանող հասարակության վրա քա-
ղաքակրթության ազդեցության դադարեցման միջոցներ:  

«Վեպի վերջում, երբ Դոն Սեգունդո Սոմբրան հեռանում է դեպի անծայրա-
ծիր պամպան, նրա կերտած մարդը մնում է միայնակ անորոշ ապագայի առաջ 
կարծես արյունաքամ եղած» [7,187]: Փորձելով ուղղակիորեն խոսել իր ազգակից-
ների հետ` Գուիրալդեսը կիրառում է «գաուչոյական վեպի» հին ավանդույթը` նե-
րառելով այն իր նոր գրական ստեղծագործության հիմքում: Հետաքրքիրն այն է, 
որ «Դոն Սեգունդո Սոմբրա»-ում հեղինակը ոչ միայն փորձում է պարփակել 
պատմական շարժառիթներով պայմանականորեն արդեն անհետացած գրվածք-
ների ընթացքը` գաուչոյի կատարելության մասին հուշեր արթնացնելով, այլև, 
ըստ վեպի նախագծի, շարադրում է իր ստեղծագործությունը եռաչափ հերթակա-
նությամբ` յուրաքանչյուրն ինը մասից բաղկացած, և սպառելով շարադրանքի 
ծավալը` հեղինակը վերջում այլևս ասելիք չի ունենում: «Բազմաթիվ քննադատ-
ների կարծիքով Գուիրալդեսը իդեալականացրել է անցած-գնացած կենսաձևը» [8, 
226]: Շատերը` նրանց թվում և Բորխեսը, հիացել են վեպով ու սրբագործել նրա 
հեղինակին:  

Խոսե Էուստասիո Ռիվերայի «Անդունդը» վեպի սկիզբը Ալիսիայի փա-
խուստն է երիտասարդ բանաստեղծ Արտուրո Կովայի հետ` իր ծնողների կամքին 
հակառակ: Բայց աղջկան հետագայում առևանգում են, և սիրած կնոջ որոնումնե-
րի ընթացքում գլխավոր հերոսը, «բախվելով դառը իրականության հետ, վերա-
գտնում է իր ինքնությունը: Հեղինակը, մերկացնելով Արտուրո Կովայի եսասիրա-
կան բնույթը, ցույց է տալիս մինչ այդ սնափառությամբ փառքի ձգտող, մանր ինտ-
րիգներով ապրող երիտասարդի վերափոխումը սոցիալական անարդարություն-
ների և ստրկության դեմ պայքարող մարտիկի» [5, 6]: Սյուժետային այս գծի միջո-
ցով հեղինակը պատկերում է վեպի գլխավոր թեման` երկրում տիրող ծանր սո-
ցիալական իրավիճակը` կաուչուկի տնկադաշտերում աշխատող ստրուկների 
դժոխային կյանքն ու նրանց գիշատիչ տերերի սարսափելի սանձարձակություն-
ները:     

Ի տարբերություն «Դոն Սեգունդո Սոմբրա»-ի` «Անդունդը» վեպը հասարա-
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կական-պատմական գործընթացի օտարման և անորոշ առաջընթացի այլաբա-
նություն չէ, այլ մոտեցում այդ գործընթացի դաժան իրականությանը և այն որևէ 
կերպ փոխելու որոշում: Հասարակական-պատմական իրողություններին համա-
հունչ է վեպի շարադրանքը. վեպն իր ուղին է հարթում դեպի իրականություն` նե-
րառյալ Արտուրո Կովայի և նրան առնչվող տարբեր կերպարների ճակատագրե-
րը: Ե՛վ «Դոն Սեգունդո Սոմբրա»-ի, և՛ «Անդունդ»-ի հերոսները, ճակատագրական 
տարբեր վայրիվերումների և փորձությունների միջով անցնելով, գիտակցում են 
իրենց դերն ու պատասխանատվությունն ի դեմս իրենց երկրների ազգային 
խնդիրների` որոշելով ընդունել հասարակության որոշակի նորմեր: Երկու վե-
պերն էլ այսպես կենտրոնանում են անհատի գիտակցության ու շարժառիթի 
վրա` որպես նրա սուբյեկտիվ տեսակետի: Վեպերը թույ են տալիսլատրում են 
իրենց ընթերցողներին հետևել հերոսների արկածներին, բացահայտել նրանց նե-
րաշխարհը և հանգել միևնույն եզրակացությունների:  

Ռիվերան բացահայտում է բուրժուական իրականության ծնած չարիքները` 
շահագործումը, վայրագությունը, դաժանությունը, և ի տարբերություն Ռոմուլո 
Գալյեգոսի, որը լավատեսորեն էր տրամադրված դեպի «առաջընթացի» գործըն-
թացը, հույս չէր տածում այդ «առաջընթացին»: Սելվայում (տափաստան), ուր 
հայտնվում է Արտուրո Կովան, անողոք պայքար է մղվում քաղաքակրթության և 
բնության միջև: Այդ վայրի բնության մեջ կոնկիստադորների ժառանգների կողմից 
թալանվում, կեղեքվում ու սպանվում է վայրի հնդկացին: Վեպում մեկ սելվան 
հանդես է գալիս որպես մարմնավորում մետաֆիզիկական բացարձակ չարիքի, 
որն իշխում է հասարակության մեջ (դա հրեշային «բարբարոսության» աշխարհն 
է), մեկ որպես ստրկացված բնություն, «բնական» աշխարհ, որն իր մոգական ուժե-
րով ինքնապաշտպանվում է և վրեժ լուծում մարդուց: Եվ այս դիտակետից սելվա-
յի խորհրդանիշ են դառնում «հնդկացին» և «ծառը», որոնց հանդեպ բռնություն է 
գործադրվում [6, 254-255]: Սակայն սելվայի ու նրա դժոխային ուժի այլաբանու-
թյունն ավելի շատ են շոշափվում ստեղծագործության մեջ, քան սոցիալական 
հիմնախնդիրները: Վեպի հերոսները մարդկային հասարակությունից ավելի 
անողոք բնության զոհն են:  

Վենեսուելացի գրող Ռոմուլո Գալյեգոսի «Դոնյա Բարբարա» վեպի հիմքում 
կնոջ կերպարն է, որը ներկայացնում է ամերիկյան կուսական աշխարհի բռնու-
թյունը: Ավանդական պատմության` դոնյա Բարբարայի ու Սանտոս Լուսարդոյի 
միջև հողային վեճերի ետևում թաքնված այլաբանությունը բացահայտում է քա-
ղաքակրթության (ախոյանի սրբությունն ու լույսը) ու բարբարոսության միջև 
առասպելական պայքարը: Ինչպես արդեն վերը նշել ենք, տեսությունը նոր չէր, 
բայց Գալյեգոսը սյուժեի թույլ հատվածները ընդգծել է սուր շարադրանքով: Վե-
պում դոնյա Բարբարան` բարբարոսության խորհրդանիշը, մարմնավորում է 
«թշնամական, մարդուն անհնազանդ բնությունը, ֆեոդալական հետամնացությու-
նը, տգիտությունը, քաղաքական բռնությունը: Իսկ քաղաքակրթության սիմվոլ 
հանդիսացող Սանտոս Լուսարդոյի կերպարը մարմնավորում է նյութական 
առաջընթացի, ստեղծարար գործունեություն, արդարության ու ժողովրդավարու-
թյան գաղափարները» [3,12]: Նախորդ երկու վեպերում քաղաքակրթությունը հա-
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մարվում էր անբնական ապրելակերպ, և բնական ապրելակերպի եզրերը որոն-
վում էին դրա սահմաններից դուրս: «Դոնյա Բարբարա»-ում, ընդհակառակը, 
բուրժուական քաղաքակրթությունը դառնում է նպատակակետ, և դրան է միտ-
ված պատմական զարգացումը, որը հեղինակը կանխատեսում և շարադրում է 
վեպում: Սրանով Գալյեգոսը հույսով նկարագրում է, թե ինչ կլինի հայրենիքի 
հետ, երբ քաղաքակրթությունը հաղթի բարբարոսությանը: Այս կերպ գլխավոր 
հերոսները վեպում որդեգրում էին մի քաղաքականություն, որը 20-րդ դարում 
կհանգեցներ լատինաամերիկյան երկրների ազատականությանը: Այսպիսով, 
Սանտոս Լուսարդոն հասարակական գործընթացի գիտակից ներկայացուցիչն է 
(որպիսին չեն կարող լինել ո՛չ Ֆաբիո Կասերեսը, ո՛չ էլ Արտուրո Կովան): Եթե 
Սանտոս Լուսարդոյի մեջ կա ներքին քաղաքական պայքար, ապա դա ինքնա-
հաստատման պայքար չէ, այլ մի պայքար է հանուն նրա, որ բռնապետական 
ուժերը դրանից ավելի չուժեղանան: Սանտոս Լուսարդոն ինքն իրեն փնտրելու 
անհրաժեշտություն չունի, ինչն անհրաժեշտ է Ֆաբիո Կասերեսին ու Արտուրո 
Կովային: Եթե հաշվի առնվեին վեպի նկարագրած` ապագայի հանդեպ խոստաց-
ված սպասումները, ապա դա կսպառնար գլխավոր հերոսներից մեկի` դոնյա 
Բարբարայի մերժված, կիսաֆեոդալական, կտտանքների ենթարկված կերպա-
րին: Նախ առաջանում է պատմական փաստերի այլաբանական օտարման վար-
կածը` որպես ազգային ամբողջականություն: Սրա շնորհիվ կյանքի են կոչվում 
դարաշրջանի ակնառու հեղինակների ստեղծագործությունները, որոնցից մեկը 
Միգել դե Ունամունոյի գրչին է պատկանում: Ըստ այս գաղափարախոսության` 
լատինաամերիկացիները նպատակ ունեին պատմական միտումներով ձեռք բե-
րելու մեծ և խոստումնալից ապագա, և այն իրավիճակը, որի մեջ հայտնվել էին, 
զուտ իրենց ամբողջ պատմության ընթացքում զավթողների հետապնդումների 
արդյունքն էր, ինչը մեկուսացրել էր լատինաամերիկյան ցեղերին հասարակու-
թյունից` նետելով նրանց նախակոլոմբոսյան մշակույթի հրաշալի հուշարձաննե-
րի կամ էլ իրենց բնության ու բնապատկերների գիրկը:  

Գալյեգոսի վեպը վերլուծվում է հենց պատմական համատեքստում և ար-
տահայտվում է հասարակական լայն շրջանների զգացած խանդավառությանը 
համաձայն` ըստ այսպես կոչված ամերիկյան ուտոպիայի, մինչդեռ քաղաքա-
կրթության նկատմամբ հիասթափությունը, որը ակնհայտ նկարագրված է Գուի-
րալդեսի և Ռիվերայի վեպերում, լատինաամերիկյան վիպասանության մեջ սկսեց 
իշխել մի քանի տասնամյակ անց: Դոնյա Բարբարան անխուսափելիորեն էպիկա-
կան լուսավոր կերպար է ակնհայտորեն միտված դեպի ապագան: Ստեղծագոր-
ծությունը դարձավ լատինաամերիկյան առաջին վեպը, որի մեջ ներկայացված 
ընթացքը համահունչ է ժամանակի (անցյալ, ներկա ու ապագա) գաղափարին: 
Միևնույն ժամանակ հեղինակը հասկացնում է, որ քաղաքակրթությունը պետք է 
կապվի ազգային մշակույթի արմատներին, և որ նրա լիակատար զարգացումը 
պետք է հենց այստեղից էլ սկսվի: Ահա այստեղ է, որ Սանտոս Լուսարդոյի և դոն-
յա Բարբարայի դստեր Մարիսելայի` օրեցօր ավելի պարզամիտ, մի քիչ էլ հար-
թավայրերի «բնական» ոգուն հարազատ վայրենությամբ ու տիպիկ վենեսուելա-
կան սիրային կապը խորհրդանշում է քաղաքակրթությունը ենթադրյալ ազգային 
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առանձնահատկության հետ միավորելու Ռոմուլո Գալյեգոսի գաղափարը: 
«20-30-ական թվականների արձակը արտացոլում է կապիտալիզմի ընդհա-

նուր ճգնաժամի արմատական սոցիալական հակասությունները, ժողովրդական 
զանգվածների և առաջավոր մտավորականության զայրույթն ու վրդովմունքը 
գյուղում տիրող ֆեոդալիզմի ճնշող ազդեցության, տնաբույծ բռնակալների, 
օտարերկրյա, նախ և առաջ հյուսիսամերիկյան իմպերիալիզմի դեմ» [2,24]: Գե-
ղարվեստական և գաղափարական տեսակետից վեպը խիստ կցկտուր էր: Վիպա-
կան իրականությունը պարփակված էր, ժամանակը հոսում էր կարծես համաշ-
խարհայինից մեկուսացած, կեցության օրենքները չէին համագոյակցում համա-
մարդկային օրենքների հետ [4, 8-9]: Փիլիսոփա Միրո Կեսադայի խոսքերով` այս 
շրջանի սոցիալական վեպերը իրականությունը վերարտադրելիս սահմանա-
փակվում էին միմիայն սոցիալական ճնշման, տեղաբնիկների հսկայական զանգ-
վածների շահագործման պատկերմամբ` անտեսելով հասարակական կառուց-
վածքի ընդհանուր պատկերը: 

Այնուամենայնիվ, 1920-30-ական թվականների գրականության մեջ առավե-
լություն էր տրվում բնական և սոցիալական միջավայրի պատկերմանը, ինչից 
տուժում էր անհատ կերպարների խոր բացահայտումը: Ժողովուրդների ողբեր-
գությանը, թշվառ և հալածված զանգվածներին նվիրված գործերում քիչ տեղ էր 
մնում անհատական դրամաների համար. մեկ մարդու կյանքը ձուլվում է բոլորի 
ճակատագրին:  

Գրական նոր կերպարն իր հետ բերեց նաև յուրօրինակ լեզու: Նոր վեպերի 
էջերին առաջին անգամ հայտնվում է ժողովրդական հասարակ խոսքը [տե′ս 1, 
255-256]: 
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ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ СЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ СЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ СЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ СОЦИАЛОЦИАЛОЦИАЛОЦИАЛЬЬЬЬНЫЙ РОМАННЫЙ РОМАННЫЙ РОМАННЫЙ РОМАН    
    

Казарян Казарян Казарян Казарян Кристина Кристина Кристина Кристина     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:  социальное, гаучо, цевилизация, варварство, Хосе Эустасио 
Ривера, Рикардо Гуиральдес, Ромуло Гальегос. 

Латиноамериканский социальный роман, который заявил о себе в 20-30-е 
годы 20 века открыл новую страницу в романистике континента. Произведения 
Хосе Э. Риверы «Пучина», Р. Гуиральдеса «Дон Сегундо Сомбра», Р. Гальегоса 
«Донья Барбара», изображая горькую реальность, призваны были акцентировать 
внимание на пути преодоления проблем будущего и самоутверждении 
латиноамериканцев, переживающих кризисные процессы. 
 
 
 
 
 

LATINOAMERICAN SOCIALATINOAMERICAN SOCIALATINOAMERICAN SOCIALATINOAMERICAN SOCIAL NOVELL NOVELL NOVELL NOVEL    
 

Ghazaryan Ghazaryan Ghazaryan Ghazaryan Kristina Kristina Kristina Kristina     
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words:    social, gaucho, civilization, barbarity, José Eustasio Rivera, Ricardo 
Guiraldes, Rómulo Galyegos. 

Latinoamerican social novel, which emerged in the 20-30ies of the 20th century, 
opened a new era in the continental novel writing. Jose E. Rivera’s “La Voragine”, 
Ricardo Guiraldes’ “Don Segundo Sombra”, Romulo Gallegos’ “Doña Barbara” novels, 
depicting sever reality, aimed at revealing the ways through which the latinamericans, 
suffering crisis, were striving to selfassert and challenge future problems. 
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ՀՈԳՈՎՀՈԳՈՎՀՈԳՈՎՀՈԳՈՎ    ԽԵԼԱՌԸԽԵԼԱՌԸԽԵԼԱՌԸԽԵԼԱՌԸ    
((((շրջանակվածշրջանակվածշրջանակվածշրջանակված    դիմանկարդիմանկարդիմանկարդիմանկար))))    

Մալումյան Մալումյան Մալումյան Մալումյան Գայանե Գայանե Գայանե Գայանե     
   
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... Հովհաննես Շիրազ, հուշագրություն, ստեղծագործու-

թյան ուսումնասիրություն, գրական անուն, գրական երևույթ, հակադրություն: 
    
Շիրազի պոեզիայի պատկերայնության բազմակերպությունը հաստատում է 

այն կարծիքը, որ ժողովրդի բանաստեղծը բնական ձուլակտորի նման է` իր տե-
սակի ու բնույթի մեջ չհղկված, բնատուր շնորհքով, որը հաճախ ժայթքում է 
առանց բյուրեղացման հասնելու: Հեղեղ, որ երբեմն խիճ ու ավազ է խառնում մար-
գարիտներին, տարերք, որին խորթ են չափն ու համակշռվածությունը: Ոչ թե 
տրոփող, այլ թպրտացող սրտից բխած ներքնատեսության արդյունք են նրա տա-
ղերը: Առանց այդ ներքնատեսության ժողովրդի հոգու հետ զրուցող բանաստեղծ 
չեն դառնում: Մի անգամ փողոցում մի կույրի հարցրել է, թե նա ինչպես է տես-
նում աշխարհը: Կույրը նկարագրել է փողոցները, ծառերը, ծաղիկները, լապտեր-
ների վառվելն զգալու հատկությունը, տարվա չորս եղանակների իր զգացողու-
թյունը` սառնությամբ, ջերմությամբ, հոտով ու ձայնով: Իրեն հատուկ անմիջակա-
նությամբ Շիրազը բացականչել է` ես էլ եմ կույր [1, 275]: 

Խոսքի պարզությունն ու պատկերայնությունը, որ մեր միջնադարյան 
պոեզիայի հիմքն էին, Շիրազի ստեղծագործության հիմնարար ատաղձը դարձան: 
Իհարկե, միանշանակ չէր գրական շրջաններում ընդունված կարծիքը. մի մասը 
հիանում էր, մյուս մասը նրան համարում էր ուշացած բանաստեղծ, «պատկերա-
բան, հնատարազ, հետահայաց բարոյախոս», որի տեսադաշտը սահմանափակ է: 
Մինչդեռ սփյուռքում «Արշակ Չոբանյանը «Անահիտ» հանդեսի էջերից ողջունեց 
Շիրազի մուտքը, իսկ «չմահավան» Հակոբ Օշականը գրեց, որ այս բանաստեղծն ի 
վիճակի է համադրելու Իսահակյանի գեղջուկ պարզությունը և Վարուժանի շքեղ 
պատկերավորությունը [5, 231]:  

2003թ.լույս տեսավ Գևորգ Արշակյանի «Հոգով խելառըՀոգով խելառըՀոգով խելառըՀոգով խելառը» գիրքը, որն ընթերցո-
ղին է ներկայացնում բանաստեղծի մարդկային նկարագիրը` հակասական և ըմ-
բոստ, միաժամանակ խորագետ ու ներհուն: Հեղինակը խոստովանում է, որ գիրքը 
երկար է մշակել և երկմտել է հրատարակության հանձնելիս. «Չեմ ուզում գրից ու 
գրականությունից օտարված ընթերցողի անտարբերությանը հանձնել ազնիվ ժա-
մանակների մեր զգացումները: Հիշատակի վրա չեմ ուզում կռապաշտի քմծիծաղ 
ծաղկի: Շիրազի մտքի և հոգու հարազատությունը դուրս է այսօրվա «հասարա-
կության» վայրենությունից» [1, 3]:  

Բանավոր խոսքում, առօրյա զրույցներում փիլիսոփայական մտքերը, պատ-
կերները ծնվում էին անընդհատ, միանգամից: Ֆրիկի խոսքերով` մտքի և հոգու 
ծաղկումն է լեզվին պտուղ տալիս: Շիրազյան խոսքի շաղ տված մարգարիտներն է 
հատիկ-հատիկ հավաքել Գ. Արշակյանը, որի կարծիքով զգացմունքային բանաս-
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տեղծը կուռ բանականության տեր էր. «Նա լույսը որոնում էր` խոհականորեն լռակ-
յաց մարդկային հոգսերի մշտնջենական ստվերն առած խաժ աչքերի մեջ» [1, 266]: 

 20-րդ դարի 60-70-ականները լճացման տարիներ էին, երբ բանտվում էր 
ամեն մի ազատ միտք, երբ բանատողերի տակ խոշորացույցով մեղքեր էին պեղ-
վում, երբ վախի մթնոլորտում ճապաղվում էր ժողովրդի ինքնագիտակցությունը` 
ես-ը խառնելով հզոր մենք-ին: Իսկ Շիրազը այն եզակի անհատներից էր, որ ոչ 
միայն գիտակցում էր ազգի ինքնության ամենօրյա կորուստը, այլև բարձրաձայ-
նում էր` ինքն իրեն օղակելով մենության շղթայով, կռիվ տալով ամենքի հետ և 
մնալով իր էությանը հավատարիմ: « Կըսեն` ինչի մտածածդ թղթին կուտաս, խա-
ղաղ ապրի: Իմ գրելը խաղաղ չէ» [1, 137]: Ինքնագնահատականը սպառիչ է. տա-
րերքի խաղաղը ո՞րն է: Վեհի գեղագիտական կատեգորիան բացատրվում է այս-
պես. սովորականը մերժող այն երևույթն է, ինչի մեջ խախտված է ներդաշնակու-
թյունը, բայց գրավիչ է և անսպասելի: Այն հնարավոր չէ վերահսկել կամ սանձել: 
Սա է Շիրազը: «Էս աշխարհում ես կամավոր եմ. Ամբողջ կյանքս կամավոր կզո-
հեմ էս ժողովրդին: Իսկ ինքը կուզե ինձի շարունակ շղթայել» [1, 75]: 

Քննադատ Ալ. Զաքարյանի կարծիքով «աշխարհի նրա իմացումը ավելի 
հակված է դեպի երևույթների հուզական-փիլիսոփայական խորացումները, դեպի 
իրերի էության հայտնաբերումն ու ճանաչումը» [5, 236]: Բանաստեղծական ար-
մատները հայրենի բնության և հայ միջնադարյան պոեզիայի ելևէջներն էին: Շի-
րազը բնությունը համարում էր աստծո վիթխարի քնարը, մահը` այդ քնարի 
միայն մի լարը: Հիացած տիեզերքի ներդաշնակությամբ` երազում էր կորուսյալ 
դրախտը գտնել երկրի վրա: Բանաստեղծական ներշնչանքը սուրացող ժամանա-
կի կենդանի ոգին որսալու և թղթին հանձնելու պահն է. «Գիշերը մերոնք, կորյուն-
ներս կքնին մուշ-մուշ, ես, նստած պատշգամբում, լուսնի տակ, նրանց երազները 
կդնեմ թղթին: Առավոտյան խավարում կորցրած երազներով կարթնանան աղմկե-
լով, իսկ ես կժպտամ, իրենց չեմ էլ ասի, որ դուք կժպտայիք գիշերը, իսկ ես մինչև 
լուսաբաց մարմին կուտայի ձեր ցնորքներին» [1, 95]: Իմաստունը բնության հա-
րափոփոխ ընթացքն է, սերնդափոխության չընդհատվող շղթան, իսկ մարդու 
երազանքը` «որ գարունները գան ու չգնան», այդ իմաստությանն ականջալուր, 
վերափոխվում է. «Երանի մեռնող ձյուներին, որ միշտ Հետևից կանաչ գարուն են 
թողնում»:  

Շիրազը համամիտ էր Իսահակյանին. «Մարդու ցավը կեղնի հանճարեղ»: Թեև 
«Բիբլիական» պոեմում ցավին հաղթած ու վշտով իմաստնացած անհատը անվերջ 
փնտրտուքով միտում էր տիեզերական գաղտնիքները պեղել, և նրա հոգում 
նիրհում էր արարիչը, սակայն Նարեկացու նման Շիրազն էլ մեղքերի մեջ թա-
թախված մարդուն անարժան էր համարում Աստծո հայտնությանը. «Մարդը միշտ Մարդը միշտ Մարդը միշտ Մարդը միշտ 
վար պիտի մնա մեծ գաղտնիքից երկնավետվար պիտի մնա մեծ գաղտնիքից երկնավետվար պիտի մնա մեծ գաղտնիքից երկնավետվար պիտի մնա մեծ գաղտնիքից երկնավետ»:»:»:»: Արևելյան իմաստունների մտքերին 
համահունչ էր նրա բնութագրումը. «Մարդը…Կխելագարվիմ մեկ-մեկ, թե ինչքան 
շերտեր կան մի արարածի մեջ: Մենք էլ կըսենք` Աստված: Ո՞վ է Աստված, որ գլուխ 
հանե մարդուց, իմանա` ինչ կա ներսը» [1, 200]: Այդպես ծնվեց «Աստծո գլուխգործո-
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ցը» պոեմը` մարդու արարման երևակայության թռիչքը բանաստեղծի մտքի թևե-
րով: Ամեն մի աննշան տարրից, ամեն մի կենդանի էակից ինչ-որ մաս կա մարդու 
մեջ, բայց նա իր էությամբ ու ենթագիտակցությամբ հողածին է. «Գիշերը տանս մեջ` 
սևացած պատերից, վերևից, ներքևից հողի լացի ձայնը կհասնի հոգուս: Ես հետը 
կխոսիմ: Լսողությունս շոյելով` կուզե ինձի տանի: Հողին մարդու գիտակցությունը 
պետք չէ, վնաս կուտա, կանհանգստացնե: Հողին մարդու զգացմունքն է պետք, որ 
դրանով շաղախվի քարին հարազատորեն» [1, 182]: 

Կարևորելով բնատուր ու անմիջական խոսքարվեստը, տարերային ներ-
շնչանքի անսպասելի պահը ստեղծագործության մեջ` Շիրազը չէր ընդունում նո-
րարարական պոեզիա արտահայտությունը. բանաստեղծությունը համարում էր 
աստծո հրեղեն շունչը, իսկ ինչպե՞ս կարող է աստված հին կամ նոր լինել: «Նորա-
րարությունն ուժից պակաս մարդկանց հորինածն է, որպես պաշտպանության 
զենք: Կորիզը, որ միտքն է բանաստեղծության, պիտի թաքնված լինի խորքում: 
Բանաստեղծությունը ծաղիկն է, որ իր մեջ է թաքցնում արմատը` միտքը… » [4, 7]: 
Դրանից էլ ներքին հակասությունը նրա և Սևակի միջև` երկու տարբեր անհատ-
ներ, տարբեր մտածելակերպ և տարբեր ուղղություն: Ահա Շիրազի կարծիքը. 
«Պարույրն իր գերեզմանաքարն է հղկում գրքից գիրք` անլռելիությամբ, ես իմ 
քանդած փոսն եմ խորացնում ցավիս խանդավառությամբ» [1, 231]:  

Արվեստի մեծերից շատերի մասին Շիրազի սեղմ ու յուրօրինակ բնութա-
գրումները զարմանք են պատճառում: Իրավացի է, որ ժամանակն է որոշում մար-
դու տեղն ու դերը. «Կենդանի բանաստեղծի մեծը ո՞րն է: Մեծը Նարեկացին է, Սա-
յաթ-Նովան է, Թումանյանն է, Իսահակյանն է, Չարենցն է… Նրանք մեծ են, որով-
հետև ժամանակը վրաներով անցել է. հիմա մեր ոգու տիեզերքում են սրբացած» 
[1, 277]: Եթե արտահայտած կարծիքը նույնիսկ վիճելի է, այնուհանդերձ խորա-
պես գիտակցված է, իրենն է: Ահա մի քանիսը.  

«ՇեքսպիրըՇեքսպիրըՇեքսպիրըՇեքսպիրը որտեղ ծնվեր, կլիներ քաղաքակրթության հայրենիքը: Սոնետնե-
րը կկարդամ գրեթե ամեն օր… Ամենասարսափելի զենքն է, որ հեղինակը արվես-
տով կհմայե, գեղեցկությամբ կստրկացնե, խորքով կխեղդե, սուր, հզոր մտքով 
կկտրե թևերդ… Շեքսպիրին գերի լինես, կմնաս մարդ, թշնամուն գերի ընկնես, 
կդառնաս անասուն: Հանճարն էն է, որ մեռած մարդու մեջ ցույց տա կենդանի 
կյանքը: Համլետի հոր ուրվականն ավելի կենդանի է, քան գահը խլած եղբայրը» 
[1, 222, 232]: 

«ՏոլստոյնՏոլստոյնՏոլստոյնՏոլստոյն իր միջի բռնությունից էր փախչում. Այդ թշնամուց էր ուզում 
ազատվել` ձեռք մեկնելով մահվան ողորմածությանը: Ռուսաստանում տեղ կար 
փախչելու, մենք էդ տեղը չունենք: Ռուսաստանում տարածություն կա մահը որո-
նելու, մենք էդ տեղը չունենք: Դրանից է, որ մեր հարազատ բռնությունը մեզ սպա-
նում է…» [1, 156]: 

«ԳյոթենԳյոթենԳյոթենԳյոթեն ժամանակի միտքը թեկուզ մի վայրկյանի մեջ կանգնեցրեց մեզ հա-
մար, ԲայրոնըԲայրոնըԲայրոնըԲայրոնը`̀̀̀ ժամանակի խենթացնող կիրքը, ՆապոլեոնըՆապոլեոնըՆապոլեոնըՆապոլեոնը` ազատության գի-
տակցությունը, ՆարեկացինՆարեկացինՆարեկացինՆարեկացին`̀̀̀ այդ ամենը աղոթքով, Մարդ-Աստծուն բողոքը ներար-
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կեց ժամանակի տնքացող երակը երկնային մեղքից սառչող մեր արյան մեջ [1, 95]: 
«Շանթի Շանթի Շանթի Շանթի մեջ ամեն ինչ կա, բացի բնազդից, չի տաքացնում թղթի վրա հիանա-

լիորեն պատկերված կյանքը, որի մեջ օդ չկա, բայց կա երկինք, ձուկ կա, բայց չկա 
ծով, հավատ կա, բայց չկա Աստված: ՍունդուկյանիՍունդուկյանիՍունդուկյանիՍունդուկյանի պիեսներում ոչինչ չկա, բայց 
կա մի բան` կյանք» [1, 232]: 

«ՀամոնՀամոնՀամոնՀամոն կմարդկայնացնե բնության երևույթը: Նրա շունչը կենդանություն 
կուտա հիշողությանը, պատկերները կհևան թախիծից և ուրախությունից, տեսա-
ծը կշնչավորե» [1, 93]: 

«ՊարույրինՊարույրինՊարույրինՊարույրին մինչև վառելը պիտի գերանի նման սղոցով կտրես մի քանի տե-
ղից, կացնով ջարդես վերից վար: Մենք կացնով ջարդված, վառելու պատրաստ 
ենք…[1, 265] 

Հայրենիքի և ժողովրդի բախտին վերաբերող շիրազյան մարգարեական 
թվացող խոհերը, ձևակերպումները երբեմն զարմանալի դիպուկ են, երբեմն 
էլ`հակասական: Ժամանակին նրան շատ են մեղադրել հայրենասիրության թե-
ման շահարկելու և իբր թե դրանով էժան հեղինակություն ձեռք բերելու համար: 
Գ. Արշակյանի խոսքերով. «…այդքան շերտ-շերտ մեղադրանքներին, ծալ-ծալ ան-
տարբերության դիմաց երբեք արդարացման որևէ երանգ չփնտրեց ոչ վերևում, ոչ 
ներքևում` ասելով. «Մարդը մի սեփականություն ունի` ցավը, որը ոչ մեկին չպի-
տի տա» [1, 266]:  

Այն, որ մեր ժողովրդի համար հայրենիքի ցավը կարծես համաճարակային է, 
խոստովանել են գրեթե բոլոր մեծերը` Թումանյանն ու Իսահակյանն իրենց հոդ-
վածներում, Տերյանը իր նամակում. «Մեր հայրենիքի սերը մեզ այնպես է մաշում, 
ջլատում, կեղեքում, որ մենք դառնում ենք անընդունակ ուրիշ բան հասկանալու. 
դա մի անհաղթահարելի մոլություն է. գուցե դրա համար անզոր ենք դառնում և 
մեռնում ենք վաղ» [2,  360]: Հ. Մաթևոսյանը «Թափանցիկ օր» պատմվածքում 
«հայրենախտը կենդանական հիվանդություն է» անվանում: Շիրազի համար էլ 
«Հայրենասիրությունը մահացու հիվանդություն է, որը մարդու մեջ է մտնում մոր 
կաթի հետ և դուրս է գալիս, երբ խփում են դագաղի վերջին մեխը: Դա է սպանում 
մեզ աստիճանաբար» [1, 143]:  

Հավերժական երկընտրանք, փրկության հազար ու մի ծրագիր, տարբեր դիր-
քորոշումներ, կարծիքներ և մեղադրանքի խոսքահեղեղ բոլորի հասցեին, - սա հա-
յության` տարիների ընթացքում խտացված բնութագիրն է:  

Շիրազի հայտնի քառյակը` «Խաղաղություն, տես քեզ ինչքան եմ պաշտում, 
որ չեմ գոռում, թե վառոդ եմ Մասիսին», հերքում էր կարծիքը, որ հայության կո-
րուստների մասին խոսելով և եղեռնի խնդրին անդրադառնալով` վտանգում էր 
այս մի բուռ երկրի անվտանգությունը: Սակայն հոգու խորքում համոզված էր, որ 
լռելը եթե դավաճանություն չէ, ապա վախկոտություն է` արատ, որից բխում են 
մյուս արատները: «Ես գիտեմ, որ պատմությունը գրվում է զենքով: Մենք գրեցինք 
գրչով ու Մեծ Երկրից քաշվելով` մնացինք մի բուռ քարերի վրա: Քար ու քոս ծաղ-
կեցնում ենք, տալիս թշնամուն: Սա եղավ մեր «փեշակը» 6 դար, մինչև այսօր: 
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Թշնամու դեմ կռվելու փոխարեն մենք մեր դեմ ենք կռվում: Մի կտոր հացի և 
ուրիշի սարքած մի փայտե աթոռի համար: Ո՞րն է փրկությունը: Էն է, որ զենքով է 
արևը ծագում [1, 83]: 

Շիրազին հոգեհարազատ է Րաֆֆու հերոսի` Սարհատի արտահայտած 
կարծիքը. «Եթե դուք սուրբ խաչերի և անոթների փոխարեն, որ սպառեցրին ձեր 
հարստությունը, զենքեր գնեիք. եթե դուք այն անուշահոտությանց տեղ, որ 
խնկվում են մեր տաճարներում, վառոդ ծխեիք, այժմ մեր երկիրը բախտավոր 
կլիներ»: Հայրենիքի բախտին վերաբերող տագնապը բանաստեղծին դրդել է 
վրդովմունքն արտահայտելու քրիստոնեության մասին. «Մենք բոլորս օտար հա-
վատի զոհն ենք: Հեռու երկրից եկած առաքյալները պատվաստեցին մեր հոգում 
վախի ու կործանումի արյունը: Դրսից քանդեցին ներսի թագավորության հզորու-
թյունը: Ազգը վերածեցին ամբոխի… Որքան հավատով աղոթեցին, այնքան արագ 
կործանվեցին: Մեր միջի քրիստոնեական ոգին Մասիսին մեզնից հավերժ հեռու 
կպահե» [1, 22]:  

Շիրազը քանիցս շեշտում է, որ ինքնաճանաչողությունը բազմաթիվ հարցե-
րի լուծման բանալին է: Մեղադրելուց առաջ պիտի պատճառները բացահայտել. 
«Ժողովրդին պիտի ճամփա ցույց տաս, որ առաջ գնա, թե չէ միտքն ու հոգին տե-
ղում կդոփեն, ինքն իրեն ոտնատակ կենե: Որքան հավատարիմ են օտարին, դրա 
մի տոկոսով հավատարիմ լինեն իրենք իրենց, սերունդներով բախտավոր կլի-
նեին» [1, 153,223]: 

Օտարին հավատարմության ձեռք մեկնելու համար հաճախ ենք տուժել, 
բայց յուրայինների հանդեպ ունեցած անվստահությունը մեր արյան մեջ է: Պարս-
կաստան, Բյուզանդիա, Ռուսաստան. բարեկա՞մ են, թե թշնամի: Օրհնվի՞ էն սհա-
թը, թե՞ հաշտվել «մեծ ուղտիի փոքր ականջում» քնելու վիճակի հետ` կորցնելով 
ազգի համար ամենաթանկը` ինքնությունն ու անկախությունը: «Թևերս ու 
ոտքերս կտրել են, գլուխս էլ առել են բարեկամական զորեղ բազուկների մեջ, սի-
րելով կխեղդեն: Մեր ցավի լռությունը քարի պապանձված համրություն է, նրան-
ցը` կանաչ անտառի խշշոց: Մենք հայրենասիրության գերին ենք մեր ամբողջ 
կյանքում, նրանք` տերը: Տեսա՞ր` Մոսկվայում ինչ հայրենիք ունեն ռուսները… 
Ճակատագիրը մեզ նետել է նրանց բետոնե պատի տակ, որ մի բուռ խիղճ, մի բուռ 
ազնվություն, մի բուռ հզորություն մուրանք նրանցից, որ քարին դրած չոր գլուխ-
ներս պահենք, մինչև տեսնենք ինչ է լինելու [1, 145]: Այսօր էլ դեռ այդ երկընտ-
րանքը կա, այսօր էլ տագնապ ու ահազանգ կա, վաղվա օրվա հանդեպ երերուն 
հավատ: Միշտ ընտրության առջև, միշտ վախը սրտում, քանզի սխալվելը կարող 
է ճակատագրական լինել: Տասնամյակներն անցնում են, դարը փոխվում է, բայց 
տագնապը չի անցնում, այլ ահագնանում է: 

Պատմությունն է վկայում, որ ազգային սնապարծությունից զերծ մնալու Խո-
րենացու պատգամը քանիցս անտեսել ենք և կորցրել մեր արժանապատվությու-
նը: Կես դար առաջ Շիրազը մարգարեական տողեր է թողել, որ այսօրվա դառն 
իրականության վավերագիրն են. «Երկփեղկված ենք մեր եղածի ու չեղածի արան-
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քում: Թշնամուց նեղանում ենք, որ նա մեր թշնամին է: Այս հոգեբանությամբ հայ-
րենիք չես ունենա: Այնքան ենք հարազատացել ստրկությանը, որ եթե այսօր մեզ 
ազատություն տան, չենք կարողանա ապրել: Ինքներս մեզ կաղքատացնենք չա-
րությամբ, մի բուռ մարդկանց հարստացնելով, որոնք էլ ի վերջո կվաճառեն հայ-
րենիքը մեր երազած ազատության հետ [1 ,224]: Երբեմն սարսափում ենք. եթե 
նրա մահը 1984-ին չլիներ, այլ ավելի ուշ… 

Վտանգավոր գոհունակության դեմ էր նրա բողոքի ձայնը, որ խորհրդային 
խաղաղ գոյակցության կոչ անող հաշիշային մթնոլորտը չբթացնի ազգային ցավը. 

 Ես ուզեցի աշխարհ բերել սեղանիս, 
 Աղուհացի կանչել հազար ազգ ու ցեղ, 
 Վանա մեղրով ու իշխանով Սևանիս,- 
 Բայց նոր Սուփրես շատ է նեղ [3, 192]: 
Խորհրդային տարիներին ճշմարտությունը կացնի պես իջնում էր ասողի 

գլխին, բայց Շիրազին դա երբեք հետ չէր պահում: Տնային կալանք էին ենթար-
կում, մեկուսացնում գրական կյանքից, չէին հրավիրում միջոցառումների, գրքերը 
չէին տպագրում («Հայոց դանթեականը» պոեմը, որն ինքն անվանում էր դատաս-
տանամատյան, Բեյրութում տպագրվեց, իսկ մեզ մոտ` 90-ականներին): Սփյուռքի 
հայության պաշտամունքն էր, բայց արտասահման գնալը նրան արգելված էր. 
վախենում էին (և ոչ անհիմն), որ իրենց դրած կաղապարներն արհամարհող բա-
նաստեղծը հուղարկավորի լռության փոխարեն ճշմարտությունը կխարանի «իբրև 
նորօրյա աղվեսադրոշմ սին պատրանքների ճակատի համար»: 

Միշտ արդիական հնչող զգուշացումը. «Հարազատ թշնամին մեր ներսում է, 
որ ժողովրդին քշում է օտար թշնամու վրա: Որ ինքը մնա իր աթոռին, հայրենիքն 
էլ մնա իրեն: Ժողովուրդն էլ թող նոսրանա. ուտող ու խոսողները շատ են, համը 
հանեցին» [1, 242]: Ի տարբերություն մեծամասնության`համակարգը խարազանե-
լու և նախանձելի հանդգնությամբ խոսքերով մտրակելու իրավունք ուներ մի-
միայն ժողովրդի բանաստեղծը:  

Վարուժանի պես ինքն էլ խաչված հեթանոսի կարգավիճակում էր, բայց իր 
ճակատագիրը թեթևացնելու ոչ մի ջանք չէր գործադրում, ընդհակառակը. «Փոքր 
ժողովրդից ծնվել կնշանակե խաչից աշխարհ գալ մեխված ձեռքերով ու ոտքերով: 
Իսկ մենք կուզենք ամեն օր մեխը վերածել գրչի» [1, 253]: Ահա թե ինչու Շիրազը ոչ 
միայն չի ընդունում, այլև վտանգավոր է համարում 1963թ. Պ. Սևակի գրածը. 
«Խոստանում եմ բաց ճակատով զուր չխփվել հաստ պատերին»: «Ճակատը միշտ 
էլ պատին խփվելու համար է: Ինչի՞ց կվախեցնե Պարույրը մեզի» [1, 34]: Ինքը 
հենց այն սակավ համարձակներից էր, որի դեմ ելնելիս իշխանությունը հաճախ 
էր խոստովանում իր անզորությունը:  

Համապարփակ մտածողություն, որ հատուկ է բաց վերքին նայող, իր ազգի 
համար անկեղծորեն տառապող մարդուն, երբ նայում ես ոչ թե երեկվա, այսօրվա 
կամ վաղվա շառավիղով, այլ դարերից եկած ու հավերժի ճամփորդ դարձած և դե-
պի դարերը գնացող քո ժողովրդին, երբ տագնապում ես նրա բախտի համար, 
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քանզի տեսնում ես, որ ազգի մեջ արմատանում են թուլությունն ու չարիքը: Դառն 
է ճշմարտությունը, բայց բանաստեղծը երբևէ չի փորձում դրա փոխարեն քաղցր 
սուտը հրամցնել. «20 դար շարունակ հայրենիքը տվել ենք թշնամուն, որ ապագա-
յում համամարդկային սուգ և գաղթականություն ձեռք բերենք: Ոչ մի ժողովուրդ 
էդքան ուրախ չէ իր կորուստներով, ինչքան մենք: Լացով ուրախացող ազգ ենք: 
Լաց լինելիս միասնական ենք, ծիծաղելիս` բաժան-բաժան: Ցրված կուրախա-
նանք, ցրված կապրինք, ցրված կմեռնինք…Մեկտեղ կխնկարկենք մեր կորուստ-
ների խորանում» [1, 254]: 

Սա Ճշմարտություն է. Մեծ եղեռնի օրը բոլոր կուսակցությունները միասնա-
կան և միահամուռ ծաղկեպսակ են դնում, կողք կողքի քայլում են, և մի պահ 
ուզում ես հավատալ Չարենցի պատգամի իրականացմանը:  

Որքան էլ փորձեն պիտակավորել` բարոյախոս, ազգային սրբությունները 
շահարկող, փաստացի ճիշտը Շիրազն է, որի պատգամը նաև ապագայի հայու-
թյանն էր ուղղված. «Ժողովրդի ուժն արժանապատվությունն էԺողովրդի ուժն արժանապատվությունն էԺողովրդի ուժն արժանապատվությունն էԺողովրդի ուժն արժանապատվությունն է, , , , չունեցավչունեցավչունեցավչունեցավ, , , , ապաապաապաապա----
գա չի ունենագա չի ունենագա չի ունենագա չի ունենա: : : : Վեհությունն ադամանդ էՎեհությունն ադամանդ էՎեհությունն ադամանդ էՎեհությունն ադամանդ է....    որ պիտի շողա բոլոր ազգերի աչքի դեմ որ պիտի շողա բոլոր ազգերի աչքի դեմ որ պիտի շողա բոլոր ազգերի աչքի դեմ որ պիտի շողա բոլոր ազգերի աչքի դեմ 
ու մտքի վրաու մտքի վրաու մտքի վրաու մտքի վրա: : : : Թե չէ աղքատի հոգեբանությամբ ազատություն կմուրան ուրիշիցԹե չէ աղքատի հոգեբանությամբ ազատություն կմուրան ուրիշիցԹե չէ աղքատի հոգեբանությամբ ազատություն կմուրան ուրիշիցԹե չէ աղքատի հոգեբանությամբ ազատություն կմուրան ուրիշից: : : : 
ՄեՄեՄեՄեկը չկա ասիկը չկա ասիկը չկա ասիկը չկա ասի` ` ` ` ազատությանը տեր կանգնելու հզորություն ունե՞սազատությանը տեր կանգնելու հզորություն ունե՞սազատությանը տեր կանգնելու հզորություն ունե՞սազատությանը տեր կանգնելու հզորություն ունե՞ս: : : : Շնորհված Շնորհված Շնորհված Շնորհված 
ազաազաազաազատություն չի լինումտություն չի լինումտություն չի լինումտություն չի լինում. . . . Ազատությանը տեր պիտի լինելԱզատությանը տեր պիտի լինելԱզատությանը տեր պիտի լինելԱզատությանը տեր պիտի լինել, , , , ոչ թե գերիոչ թե գերիոչ թե գերիոչ թե գերի» [1, 73]: 

Այն հարցին, թե Շիրազն ինչ տարավ իր հետ, Գևորգ Արշակյանը պատաս-
խանում է. 

– Նա տարավ միլիոնավոր մարդկանցից ոչ մեկին չնմանվելու իր խառնված-
քը: Տարավ մարդուն կորցնելու ահավոր վախը: Մեծավորի առաջ չխոնարհվելու 
վեհությունը տարավ… [4, 66] 

Սակավ ընտրյալ, որի կարիքը ազգը միշտ է զգում, անձնազոհության պատ-
րաստ անհատ, որի պակասը ազգի համար դրամա չէ, այլ ողբերգություն: 
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«ДУ«ДУ«ДУ«ДУШШШШОЙ БЕЗУМЕЦ»ОЙ БЕЗУМЕЦ»ОЙ БЕЗУМЕЦ»ОЙ БЕЗУМЕЦ»    
((((портретпортретпортретпортрет    в рамкев рамкев рамкев рамке))))    

Малумян Малумян Малумян Малумян Гаянэ Гаянэ Гаянэ Гаянэ     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Ованес Шираз, мемуары, изучение творчества, лите-
ратурный псевдоним, феномен, противостояние. 

Читателю представлена книга Геворга Аршакяна «Душой безумец» (2003 г.), 
которая раскрывает личность Ов. Шираза, его противоречивую, строптивую и од-
новременно глубокую душу. Автор признается, что долго оттачивал эту книгу. 60-
70-ые годы 20-го века были годами застоя, когда преследовалась любая свободная 
мысль, когда каждая строчка писателя рассматривалась как сквозь лупу, в ней 
выискивали разные грехи. И тогда в условиях тотального страха растворялось и ис-
чезало самосознание народа, при этом его «я» сливалось с мощным «мы». А Шираз 
был из числа тех исключительных личностей, кто не только осознавал ежедневные 
потери самосознания нации, но и об этом откровенно говорил, борясь со всеми и 
оставаясь верным своей сути, тем самым обрекая себя на одиночество. 

 
 
 

“MAD IN SOUL”“MAD IN SOUL”“MAD IN SOUL”“MAD IN SOUL”    
((((portrait in a frameportrait in a frameportrait in a frameportrait in a frame))))    

Malumyan Malumyan Malumyan Malumyan GGGGayane ayane ayane ayane         
        SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words:    Hovhannes Shiraz, memoirs, creativity studying, literary nickname, 
phenomenon, opposition. 

In Gevorg Arshakyan’s “Mad in Soul” book Hovhannes Shiraz is represented as a 
contradictory and recalcitrant personality, but at the same time cautious and abstruse. 
The author confessed that he had worked on that book for a long time. 60-70s of 20th 
century were years of stagnation, when every liberal thought was jailed, when signs 
were looked for in any poem, where the identity of the nation was lost in the 
atmosphere of fear. Shiraz was the very unique who did not only realize the daily loss of 
national identity, but also highlighted them by what convicting himself to loneliness, 
fighting with everyone and staying true to his essence. 
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ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    
ՍՏՍՏՍՏՍՏ. . . . ԶՈՐՅԱՆԻ ԶՈՐՅԱՆԻ ԶՈՐՅԱՆԻ ԶՈՐՅԱՆԻ ««««ՀԱՆԵՍԸՀԱՆԵՍԸՀԱՆԵՍԸՀԱՆԵՍԸ» » » » ՊԱՏՄՎԱԾՔՈՒՄՊԱՏՄՎԱԾՔՈՒՄՊԱՏՄՎԱԾՔՈՒՄՊԱՏՄՎԱԾՔՈՒՄ    

 
Շահինյան Շահինյան Շահինյան Շահինյան Ասյա Ասյա Ասյա Ասյա     

 
ԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքային    բառերբառերբառերբառեր.... մանկագրություն, հոգեբանական բնութագիր, ռեա-

լիստ, տառապանք, սոցիալական, երկընտրանք, երեխայի հոգեբանություն: 
 

«Ստ. Զորյանը հայ մտավորականի իսկական տիպար էր, որի 
էության մեջ այնպես ներդաշնակում էին բարձրաճաշակ գրողը,  

խստաճաշակ քաղաքացին, պարզաճաշակ մարդը»: 
 (Ս. Աղաբաբյան) 

«Գյուղի երեխաները լողանում էին գետում: 
Մերկ մարմիններից կազմված նրանց խումբը բարձրացրել էր անասելի 

աղմուկ. ճիչ, կանչ, սուլոց խառնվել էին իրար: Մեկը երգում էր ջրի մեջ, մյուսը` 
քրքջում քարափին նստած, մի քանիսն իրար հրհրելով ջուրն էին նետվում 
աղաղակելով կամ ջուր ցանում միմյանց վրա... Ու ամբողջ գետն ու գետափը 
թնդում էր նրանց չարաճճի, անհանգիստ աղմուկից: Իսկ մոտիկ անտառը 
արձագանք էր տալիս նրանց հազար ձևերով, այնպես որ հեռվից լսողը պիտի 
կարծեր, թե ինչ-որ մե՜ծ գործ է կատարվում ձորում և ոչ թե երեխաներ են 
լողանում» [1, 152],– այսպես է սկսվում Ստ. Զորյանի «Հանեսը» պատմվածքը: 
Բայց ամեն ինչ փոխվում է այրի Նազոյի տղայի` հորից անժամանակ զրկված 
փոքրիկ Հանեսի համար, երբ լողալուց հետո «վերի թաղեցի» երկու տղա 
«հայհոյեցին Հանեսի մեռած հորը»: Պատճառն այն էր, որ Հանեսը քեռի Օսեփի 
նվիրած շվին չի տալիս նրանց «ածելու»` վախենալով, որ կարող են փչացնել, 
կոտրել կամ ջուրը գցել: Վիրավորանքը լիարժեք չհամարելով` տղաները բիրտ 
ճշմարտությունն են հայտնում` անտառապահ Օսեփը Նազոյի սիրեկանն է, 
Հանեսի հայրիկին սպանել է Օսեփը, որ դառնա Հանեսի մոր սիրեկանը:  

Հանեսը դողում է անզորությունից, լուռ հեկեկանքից, իսկ տղաները համա-
ռորեն պնդում են իրենց ցանկացածը, և հաղթողի գոռոզությամբ «չեչոտ տղան» 
ավելացնում է. «Դե տար մորդ սիրեկանին տուր, թող նա ածի` մերդ պարի»: Սի-
րեկանի մասին 8-ամյա երեխայի «իմացությունը» նույնքան պարզ ու երեխայա-
կան է. այն է՝ սիրեկանը վատ և ամոթ բան է, ավելին` «սիրեկանը նա՛ է, որ աղջիկ 
է փախցնում: Սիրեկան ունեցող աղջկան վատ անուն են տալիս, անիծում են, հայ-
հոյում...»: Իսկ մայրիկը, որին Հանեսը շատ էր սիրում, համեստ էր, բարի. մի՞թե 
կարող էր սիրեկան ունենալ. «Օ՜, Հանեսը լավ է հասկանում տղաների միտքը. 
նրանք այդ ասացին իրեն բարկացնելու համար (ինչպես մի անգամ գող Մար-
գարիտն ասավ` մայրիկին բարկացնելու համար). ասացին, որովհետև շվին 
չտվեց...» [1, 154]: 

Շվիի պատճառով երեխաների միջև ծագած վիճաբանությունը Հանեսի 
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հոգում ծնունդ առած մեծ դրամայի և գաղտնիքի բացահայտման պատճառն է 
դառնում: Զորյանը թափանցում է երեխայի ներաշխարհը՝ ընթերցողի առաջ բա-
ցելով Հանեսի հոգին:  

Հանեսը, որը ոչինչ չի հասկանում կյանքից ու մեծերի մեղքերից, անմեղ 
միամտությամբ մտածում է. «Սուտլիկ լակոտնե՜ր... Քեռի Օսեփը այնքա՜ն լավ 
մարդ է, ինչու՞ պետք է այդպես բան աներ... Քեռի Օսեփը այնպե՜ս է սիրում իրեն, 
և ամեն անգամ, երբ գալիս է իրենց տուն, հետը միշտ չամիչ, կոնֆետ ու խնձոր է 
բերում իրա ու մայրիկի համար, կամ երբ ինքը ջրում է նրա ձին, խոտ տալիս, 
քեռի Օսեփը կոպեկներ է բաշխում իրեն, նստեցնում է ձիուն... Բա էդպես մարդը 
կսպանե՞ր հայրիկին» [1, 154]: Իսկ մի օր էլ քեռի Օսեփը «շարունակ ժպտում էր, և 
Հանեսը, նրան նայելով, մտածում էր, որ դա իսկի էլ չէր սպանի իր հորը: Նրան 
թվում էր, որ մարդ սպանողներն այդպես չեն լինի. մարդ սպանող մարդիկ չեն 
ծիծաղի…» [1, 160]: 

«Այդ նուրբ, շատ նուրբ ճանապարհներով է Ստ. Զորյանը ընթերցողին 
ներշնչում համոզվածություն ոչ միայն այն բանի մեջ, որ գյուղում տարածված 
կարծիքը, թե Հանեսի հորը սպանել է քեռի Օսեփը` կատարյալ ճշմարտություն է, 
այլև որ Հանեսի մայրը տեղյակ է այդ սպանությանը ու թերևս նաև մասնակից, 
թեև այս ամենը վարագուրված է մի կողմից հենց իրենց, հանցագործների 
ջանքերով, իսկ մյուս կողմից` Հանեսի մանկական հոգեբանությամբ» [6, 238]:  

Այնուամենայնիվ Հանեսը չի հանգստանում. նա տառապում է, մտածում, 
տխրում, և նրա տխրությունը փոխանցվում է ընթերցողին: 

Ռեալիստ գրողը իրականությունը պատկերում է այնպես, ինչպես այն կա, և 
ներկայացնում է ինչպես փոքրիկ Հանեսի, այնպես էլ նրա մոր ու քեռի Օսեփի 
ներաշխարհը, գործողությունների միջոցով էլ` նրանց վարքագիծը: 

Հանեսի հոգեբանական բնութագիրը տալու համար Զորյանը դրսևորում է 
գեղագետ-հոգեբանի մեծ հմտություն և կարողանում է արթնացնել ընթերցողի 
կարեկցանքը Հանեսի և նրա դառը ճակատագրի հանդեպ: 

Տանջվում է փոքրիկ Հանեսը, քունը փախչում է նրա աչքերից, նա ուզում է 
մորից իմանալ իրեն մտահոգող հարցերի պատասխանները. «Հայրիկին ե՞րբ են 
սպանել», «Ղաչաղնե՞րն են սպանել, թե ուրիշ մարդիկ...», «Հայրի՞կն էր մեծ, թե 
քեռի Օսեփը», «Ի՞նչ բան է սիրեկանը»: Վերջին հարցը զայրացնում է Նազոյին. 
«Լի՜րբ. դրա՞ համար ես սաղ օրը լակոտների հետ ման գալի,– ճչաց նա: – Լա՛վ 
բան հո չես սովորի, հողեմ էդ գլուխդ... 

Ու սկսեց անիծել» [1, 158]: 
Նազոյի բարկությունն ու անմեղ զավակին անիծելը պատկերելով` Զորյանը 

ստիպում է ընթերցողին մտածել, որ Նազոյի հոգեկան աշխարհն էլ է գրողին 
մտահոգում. չէ՞ որ մայրը հայտնվում է անելանելի վիճակում: 

Հանեսը վախից կծկվում է վերմակի տակ. նա համոզվում է, որ սիրեկանը 
շատ վատ բան է: 
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Հերթական այցելության ժամանակ քեռի Օսեփը Հանեսին ուղարկում է ձիու 
համար հանդից խոտ բերելու, բայց Հանեսը մտքում որոշում է չգնալ և ձիուն 
համարում է իր ոխերիմ թշնամին, քանի որ նրա պատճառով ինքը չի կարող 
իմանալ, թե ինչ կա քեռի Օսեփի բերած կապոցում (չլինի՞ թե նրանք ուզում են 
իրենից գաղտնի ուտել կապոցում եղածը) և պարզել մտատանջող «Ի՞նչ բան է 
սիրեկանը» հարցի պատասխանը: Հանեսը դռան ճեղքից հետևում է քեռի Օսեփի 
շարժումներին. «Քեռի Օսեփը նորից մի փոքր էլ մոտեցավ մայրիկին և ինչ-որ բան 
ասավ, որ Հանեսը չլսեց: Մայրիկն այս անգամ էլ չպատասխանեց նրան, բայց 
ժպտաց: Եվ երբ մայրիկը ժպտաց, քեռի Օսեփն էլ ժպտաց ու թեքվեց դեպի մայրի-
կը, ձեռքը գցեց նրա վզով ու... համբուրեց մայրիկի երեսը... «Ա՛յ թե ի՛նչ է սիրեկա-
նը»,– անցավ Հանեսի մտքով, և նա ամբողջ մարմնով սկսեց դողալ» [1, 163]: 

Ընթերցողի աչքի առաջ տղան կարծես հասունանում է, որից, սակայն, նրա 
դժբախտությունը միայն խորանում է: Նա անօգնական վիճակում վրեժ է լուծում` 
ծեծելով Օսեփի ձիուն, և անզորությունից լաց է լինում, իսկ մայրն ու քեռի Օսեփը 
ենթադրում են, թե «ձին քացի է տվել նրան…»: 

«...Հանեսի հետ և քո լացն է գալիս. ցավեցնում է, որովհետև Զորյանը` գեղա-
գետը` մեզ համակում է իր մեծ ցավակցությամբ - ցավակցությամբ առ թույլերն ու 
անպաշտպանները, երեխաներն ու ծերերը» [5, 115]:  

Այդ օրը Հանեսը փախչում է դառը իրականությունից և միայն երեկոյան է 
տուն վերադառնում: Տանջվում է մանուկ հոգին. նա լալիս է, և անզուսպ արցունք-
ները առատորեն հոսում են նրա աչքերից.  

«– Չէ, ես չեմ ուզում. թող նա էլ չգա, թող չգա... 
– Ո՞վ, ո՞վ չգա, Հանես ջան: 
– Քեռի Օսեփը... թո՛ղ չգա... Ասում են, ասում են... նա՛ է սպանել հայրիկին: 
Եվ ավելի բուռն ու ավելի անզուսպ հեկեկանքով փարվեց մոր ծնկներին: 
Մայրը մնացել էր ապշած...» [1, 165]: 
Երկընտրանքի առջև է թվացյալ սիրով վերափոխված հոգու տեր մայրը` 

Նազոն: Թվում է, թե ամուսնուն կորցրած կինը` խնամքի կարիք ունեցող որբ ու 
միակ երեխայի մայրը, կկարողանա ճիշտ կողմնորոշվել և արյան կանչով ու մայ-
րական բնազդով ընտրել անօգնական երեխային, որը նաև իր կյանքի միակ գե-
ղեցկությունն է, իսկ ինքը` նրա միակ նեցուկը, բայց... «Երկու շաբաթ անց` քեռի 
Օսեփը Հանեսին տարավ քաղաք և տվեց կոշկակարի աշկերտ...» [1, 165]: 

Այս տողերով էլ գրողն ավարտում է պատմվածքը և ընթերցողին ներկայաց-
նում դաժան հանգուցալուծումը. երեխային զրկում են մայրական գուրգուրանքից 
ու խնամքից: Իսկ ո՞ւր մնաց հայկական նահապետական պատվախնդրությունը, 
ինչո՞ւ չի պատժվում ընկերոջը սառնասրտորեն սպանած և հանցանքի հետքը 
կորցրած մարդասպան Օսեփը, արդյո՞ք հանցակից է նաև Նազոն. այս հարցերի 
ենթադրական պատասխանները Զորյանը թողնում է ընթերցողին: 

Ինչպես Զորյանը, ընթերցողն էլ է անհանգստանում փոքրիկ Հանեսի դառը 
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ճակատագրի համար և ատելությամբ լցվում ոչ միայն քեռի Օսեփի, այլ նաև դա-
ժան ու անգութ մոր հանդեպ: Հանեսի մոր կարծեցյալ սերը կառուցված էր երե-
խայի` նախ հորից, ապա մորից զրկվելու ողբերգության հիմքի վրա: 

Պատմվածքում Հանեսի հոգեկան բուռն ապրումները պատճառաբանված 
են, համոզիչ, բնական: Այս պատմվածքը «հոգեկան աշխարհի և սոցիալական 
բախտի պատմություն է» [3, 272]: 

Հումանիստ Զորյանը խոր մարդկայնությամբ կարողացել է բացահայտել 
փոքրիկ Հանեսի կյանքի ողբերգականությունը, նրա դառը ճակատագրի դրդա-
պատճառը` անձնական կյանքի վայելքը երեխայից բարձր դասելը: 

Զորյանը ցավ է ապրում, երբ բարոյական բարձր հատկանիշները խաթար-
վում են: «Երբ ծագում է որևէ նյութ` ինձ հետաքրքրում կամ գրավում է նախ և 
առաջ նրա հուզական, բարոյական կողմը: Եթե նյութի մեջ (որքան էլ նա հե-
տաքրքրական լինի) չկա այդ` ես այն չեմ գրում: Իսկ եթե հուզական խոսք ունե-
ցող նյութը գրավում է և լավ չի մշակվում, այդտեղ իմ ցանկությունը չի մեղավոր, 
այլ իմ կարողությունը» [2, 549]: 

Երբ Հովհ. Թումանյանը կարդում է «Հանեսը» պատմվածքը, Ստ. Զորյանին 
գրում է. «Ես կարդացի ձեր «Փոքրիկ Հանեսը», դուք մեր ապագա վիպասաններից 
մեկն եք լինելու» [4, 89]: 

«Ամեն ոք և ամենքը կարող են Զորյանի արձակից խլել նրա բաժին փառքը, 
բայց միայն մի երկու օրով, թագը դարձյալ վերադարձվում է իր օրինական տիրոջը` 
Ստեփան Զորյանին – «Ծովանի», «Պատերազմի», «Հանեսի», «Ձմռան գիշերի», 
«Պապ թագավորի», «Ղաչաղանի», «Ինժեների մոր», «Ցանկապատի», «Երկաթուղու», 
«Մի կյանքի պատմության», «Հուշերի գրքի», «Խնձորի այգու» հեղինակին: Փառքին 
նույնպես սնունդ հարկավոր է, և փառքի թռչունը հայրենի գրականության այդ 
անխոնջ հերկվորի ետևից ակոս առ ակոս դեռ երկար է պտտվելու» [5, 107]: 

Ստ. Զորյանի մանկական ստեղծագործություններին բնորոշ է պարզությու-
նը, որն առօրյա իրադրությունների մեջ ընթերցողին է ներկայացվում փոքրիկ հե-
րոսի բնավորության, հոգեկան աշխարհի ու մտորումների պարզ, ընկալելի, էա-
կան ու ամենաբնորոշ կողմերով: 
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СТ. ЗОРЯНА «АНЕС»СТ. ЗОРЯНА «АНЕС»СТ. ЗОРЯНА «АНЕС»СТ. ЗОРЯНА «АНЕС»    

ШШШШагинян агинян агинян агинян ААААсясясяся        
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые Ключевые Ключевые Ключевые слова:слова:слова:слова:    детская литература, психологическая характеристика, реа-
лист, муки, социальное, альтернатива ,психология ребенка. 

В статье обстоятельно анализируется один из рассказов Степана Зоряна – 
«Анес», в котором выявляются глубинные психологические пласты. Комментарий 
выстраивается, исходя из деятельности разных образов, однако, основной акцент 
ставится на анализе психологии ребенка. В статье приводятся также мнения других 
писателей об этом рассказе, отражения некоторых литературных принципов Ст. 
Зоряна в его собственных публикациях. 

На примере рассказа «Анес» автор в общих чертах характеризует также 
определенные особенности детской прозы Ст. Зоряна. 

 
 
 

 
PSYCOLOGICAL ANALYSEPSYCOLOGICAL ANALYSEPSYCOLOGICAL ANALYSEPSYCOLOGICAL ANALYSES OF ST. ZORYAN’S STS OF ST. ZORYAN’S STS OF ST. ZORYAN’S STS OF ST. ZORYAN’S STORY “HANES”ORY “HANES”ORY “HANES”ORY “HANES”    

 
Shahinyan Shahinyan Shahinyan Shahinyan Asya Asya Asya Asya     

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words:    children's literature, psychological characteristic, realist, torments, 

social, alternative, psychology of the child.    
The present article touches upon some considerations on one of Stepan Zoryan’s 

stories – “Hanes” We’ve thoroughly analyzed the narrative and revealed all possible 
psychological layers of it.The interpretation has been constructed through different 
images though the main accent is on the child’s psychology analysis. 

We’ve brought some viewpoints of different writers concerning the story, as well 
as Zoryan’s own literary principles reflection in his speech. 

With the help of the story “Hanes” we’ve tried to discuss in broad terms some 
peculiarities of the Zoryan writing. 
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ՀԱՄՈՀԱՄՈՀԱՄՈՀԱՄՈ    ՍԱՀՅԱՆԻՍԱՀՅԱՆԻՍԱՀՅԱՆԻՍԱՀՅԱՆԻ    ՍԻՐԱՅԻՆՍԻՐԱՅԻՆՍԻՐԱՅԻՆՍԻՐԱՅԻՆ    ՔՆԱՐԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸՔՆԱՐԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸՔՆԱՐԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸՔՆԱՐԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆԸ    
    

ՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյան    ԳոհարԳոհարԳոհարԳոհար        
 
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. Հ. Սահյան, սիրերգություն, ժամանակ, պատանեկու-

թյուն, հասունություն: 
 
Համո Սահյանը, իր առաջին գրական փորձերն անելով 20-րդ դարի 30-ական 

թվականներին, այդուհետ կարողացավ ստեղծել իր բանաստեղծական ուրույն 
աշխարհը՝ անդրադառնալով բնության, հայրենիքի, սիրո թեմաներին: Մինչև 
«Մայրամուտից առաջ» ժողովածուն գրած սիրային գործերը նա համախմբեց «Ես 
այն եմ եղել» շարքում, իսկ սիրային հետագա գործերը ցրված են տարբեր 
բանաստեղծական ժողովածուներում («Սեզա՛մ,բացվի՛ր», «Դաղձի ծաղիկ» և այլն): 

Սահյանի պոեզիայում ևս սկիզբը գեղջական կյանքն է՝ ամաչկոտ ու վախվո-
րած պատանու հոգում ի հայտ եկած առաջին սիրո դրսևորումներով: Մանկա-
կան, պատանեկան տարիների ապրումները մեծ հետք են թողել բանաստեղծի նե-
րաշխարհի վրա: Հատկանշական է այն հանգամանքը, որ նրա մտապատկերնե-
րում ոչ միայն սիրած էակի պատկերն է, այլև նրա հետ անմիջականորեն կապ 
ունեցող անձինք կան՝ տատը, հայրը, մայրը, նույնիսկ՝ շունը («Մի անգամ ձեր 
տանն էի»), իրողությունները՝ գյուղը, տան տեղը, շրջապատը և այլն: Այս մասին 
են վկայում «Ձեր կալի մղեղը ոսկե», «Մի անգամ ձեր տանն էի», «Դեռ մնում է այն 
լորենին», «Երկրորդ հարկի պատշգամբը», «Անց կենանք հիսուն տարով» և այլ 
գործեր: Այս վերջին գործում հետաքրքիր դրսևորում է գտել գեղարվեստական 
ժամանակի խնդիրը. հեղինակային ցանկությունն է արտահայտված՝ հիսուն տա-
րով հետ գնալու՝ իր ապրածը, զգացածը հիշելու, իմաստավորելու նպատակով: 
Սիրած էակի հետ կապված վերհուշի ամբողջացմանը, լրմանը նպաստում են 
պապի տնկած ծառը, սիրեցյալի այգու վրա կախ ընկած ծիածանը, որի հետ զու-
գորդվում է նաև շեկլիկ ծամը. 

 Անց կենանք հիսուն տարով, 
 Ետ գնանք հիսուն տարով… 
 Թիկն տամ պապիս տնկած 
 Խնձորի պառավ ծառին 
 Աչքս ձեր այգու վրա 
 Կախ ընկած ծիածանին, 
 Ուշքս քո շեկլիկ ծամին [1, 195]: 

Առաջին անմեղ սիրո գեղարվեստական վերարտադրությունն է «Քո մայրը 
տարավ, քեզ կապեց սյունից» սկսվածքով բանաստեղծությունը: Կենսական փոք-
րիկ մի դիպված, որ թվում է աննշան, դառնում է բանաստեղծության նյութ. ման-
կության տարիներին մեղվի խայթը աղջկա այտից հանելու և ցաված տեղը համ-
բուրելու համար գյուղը նրանց քարկոծել է. մեկը տղային է անամոթ անվանել, 
մյուսը աղջկան է մեղադրել, և նրանք պատժվել են նաև ծնողների կողմից.  
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 Քո մայրը տարավ, քեզ կապեց սյունից 
 Ու եղինջ փռեց քո ոտքերի տակ,  
 Իմ հոր զայրույթը դուրս եկավ հունից, 
 Եվ դեմքիս կնքեց մի այրող ապտակ: 
Բայց սրա համար թերևս պետք չէ մեղավորներ փնտրել: Այստեղ «մեղավոր» 

են միայն ժամանակը, այդ ժամանակներում դրսևորված մարդկանց հայացքները 
և ավանդույթները. 

 Ո՞վ էր մեղավոր, նա էր մեղավոր – 
 Անմեղությունն այդ ժամանակների [3, 119]: 

Սահյանի մոտ սերը սկիզբ է առել պատանեկան տարիների այն ապրումնե-
րից, որոնք սկզբում բացահայտված չեն եղել. 

 Ես չգիտեի, թե ինչ է սերը, 
 Ինչն էր այդքան շուտ ինձ տնից հանում, 
 Ինչու էր երկար թվում գիշերը, 
 Եվ ինչից էր, որ քունս չէր տանում [2, 261]: 

Հետո է, որ իմաստավորվել են նախ՝ առաջին սերը, ապա՝ երկրորդը, երրոր-
դը: Առաջինը ներկայացվում է որպես ձնծաղիկ, որը եկել է ու անցել («Եվ իսկույն 
փակեց աչիկները բաց»), երկրորդը խոնարհ մանուշակ էր, որ ոսկեղեն շողի համ-
բույրն առնելուց հետո ամոթանքից գլուխը կախում է, իսկ երրորդը, որը թերևս 
ամենաուժեղն է, ամենահասունը, խաղում է նրա սրտի հետ՝ «Փշերն ինձ տվեց, 
բուրմունքն ուրիշին»: Կարելի է ասել, որ պատանեկան տարիներին ապրած սի-
րուն տրված գնահատականներից է հետևյալ բանաստեղծությունը. 

 Տարօրինակ է սերը, բարեկա՛մ, 
 Ոչ ոք նրանից բան չի հասկանում, 
 Հաճախ այնտեղ է նա հասկահանում, 
 Ուր չի գիշերում քարաքոսն անգամ [3, 195]: 

Հեղինակը տարբեր գործերում ընդգծում է սիրեցյալի հետ կապված կենսա-
կան հանգամանքներ՝ «Պարիսպներով շրջապատված բերդի պես էր ձեր տունը 
հին. Գյուղի մեջ, բայց գյուղից զատված մի դղյակ էր հեքիաթային», մեկ այլ գոր-
ծում՝ «Ձեր կալի մղեղը ոսկե մեր գարու դեզին էր իջնում, ձեր բարդու ստվերը եր-
կար իմ ճամփի սեզին էր իջնում» և այլն: Բանաստեղծի հիշողությունից անջնջելի 
են թվում սիրեցյալի տան «ծաղկաբույր դեզի ստվերը», տատի փեշերը, բանջարա-
նոցում վազող գիժ հորթերը, և ընդգծվում է հեղինակի ափսոսանքը, ցավը՝ անկա-
տար մնացած սիրո և նույնիսկ՝ սիրեցյալի տան չլինելու համար.  

 Բայց չկա ձեր տունը գյուղում,  
 Տան տեղը մի քար էլ չկա, 
 Որ գոնե նստի մարդ վրան,  
 Իր անցած օրերը սգա [4, 197]: 

Կամ՝ 
 Աստղերի հետ վեճի մտած 
 Բարձունքները ելա փառքի… 
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 Բայց ինձ համար անհաս մնաց 
 Պատշգամբն այն երկրորդ հարկի [4, 175]: 

Սահյանի սիրային քնարերգության մեջ կա մի հետաքրքիր իրողություն. 
խոսելով զգացմունքի մասին, դա պատկերելով` նա գրեթե չի պատկերում կնոջ 
արտաքինը. խոսվում է ավելի շուտ զգացմունքի, քան թե այդ զգացմունքի 
առարկայի մասին: Սահյանը շեշտը դնում է ոչ թե կնոջ արտաքինի պատկերման, 
այլ ներքին՝ արարքի, վերաբերմունքի («Դու ուզեցիր», «Իզուր էր հերքելդ», «Եվ 
չիմացանք, թե ինչու», «Փնտրում ես դու», «Դու ինձ թողել էիր մենակ» և այլն): 
Օրինակ՝ 

 Դու իմ արևն առար 
 Եվ ուզեցիր, որ ես 
 Շնորհակալ լինեմ, 
 Ես անարև մնամ, 
 Բայց քո բախտի համար 
 Արևագալ լինեմ [3, 306]: 

Կամ՝ 
 Փնտրում ես դու ինչ-որ հանցանք, 
 Հեգնում ես ինձ ու չես ներում,  
 Բայց կա ինչ-որ մի կարեկցանք 
 Քո հեգնական ժպիտներում [4, 176]: 

Ինչպես այլ թեմաների, այնպես էլ այս թեմայի պատկերման համար 
բանաստեղծն ընտրում է բնապատկերը. 

 Մերթ փարվում ես ինձ հովի պես, 
 Մերթ հողմի պես ինձ չարչարում [3, 306]: 

Կամ՝ 
 Ես՝ պղտորված մի վտակ,  
 Դու՝ մոլորված մի առու [2, 288]: 

 
 Դու ծաղիկ ես եղել, 
 Քեզնով լիացել են, 

 Դու եղնիկ ես եղել, 
 Քեզնով հիացել են [2, 273]: 

Սահյանն անընդհատ զուգահեռ է անցկացնում բնության և իրենց սիրո միջև՝ 
ասես ցույց տալու համար առաջինի հավերժականությունը և երկրորդի անցողի-
կությունը: «Այս կիպարիսն ու այս սոսին» վերնագրված գործում թեև բառացի որևէ 
ակնարկ չկա մարդկային սիրո մասին, բայց կիպարիսի ու սոսու սիրո միջոցով բա-
ցահայտվում է մարդկային զգացմունքը: Այստեղ ցանկություն կա նրանց նման սի-
րելու և սիրվելու, և ամեն մի քառատողը հեղինակի սրտից է բխում. 

  Քնքշանում են իրար գրկում 
 Արևով թե աստղալուսին, 
 Իրար այնպես նուրբ են գրկում 
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 Այս կիպարիսն ու այս սոսին… [2, 268]: 

«Խորհուրդն այն խոսքի» գործում էլ ամպերի սերն է որպես օրինակ բերվում: 
Բայց եթե երկու ամպ իրար սիրելուց և բաժանումից հետո կարող են հանդիպել 
մեկմեկու՝ ծովում անձրև դառնալուց հետո, ապա ինքն ու իր սիրեցյալն այլևս 
երբեք չեն հանդիպելու: Այս հանգամանքն է, որ բանաստեղծին ստիպում է հու-
սահատվել, և սրա մասին գիտեն նույնիսկ հովերն ու ոսկի ամպերը: Ծնվում է 
մարդկային զգացմունքի և բնության երևույթներին վերագրված զգացմունքի հա-
կադրությունը. 

 Իսկ մենք աշխարհում ինչ էլ որ դառնանք, 
 Էլ ոչ մի անգամ չենք հանդիպելու: 
 Այդ մասին գիտե հովիտն այս ծաղկած 
 Եվ գիտեն անգամ ամպերը ոսկի [5,227]: 

Ինչպես ամեն մի բանաստեղծի, այնպես էլ Սահյանի սիրային քնարերգու-
թյան բնորոշ կողմերից է բաժանման թեման, չնայած բաժանում ասվածը Սահյա-
նի մոտ երկիմաստ է. մի դեպքում նա բաժանումը դիտում է որպես վերջնական 
ելք, որից անհնար է խուսափել («Անջատում», «Արար աշխարհից ես ինձ կզրկեմ»), 
մի դեպքում էլ մեծապես ցավում է, ափսոսում դրա համար («Թող մութն ընկներ 
անտառի մեջ մի հեռու», «Ծովն էր, գիշերն էր, ես էի ու դու») և այլն: 

«Դաղձի ծաղիկ» ժողովածուում ընդգրկված բանաստեղծություններում և 
«Ինձ բացակա չդնեք» ժողովածուի՝ սիրային թեմայով գրված հայրեններում ար-
դեն ավելի հասուն մարդու զգացմունքներն են արտահայտված: Մանկական 
գեղջկական տարիների սիրո դրվագներից աստիճանաբար անցում է կատար-
վում, և ի հայտ են գալիս մինչ այդ երբեք չհանդիպած անվանումներ՝ «Սոնա», 
«Նորագյուղ թաղ»: Բայց հեղինակը թերևս գիտակցում է, որ այդ թաղից իր բաժինը 
լոկ «ախն է», և ոչ երբեք Սոնան. 

 Նորագյուղ թաղը մտեք, 
 Դրախտը այդ թաղն է, որ կա… 
 Թե զանգի ղողանջ լսեք, 
 Սոնայի ծիծաղն է, որ կա: 
 Իսկ Սոնան հացն իմ բախտի 
 Եվ կենաց իմ աղն է, որ կա: 
 Բայց գիտեմ, ախ, այդ թաղից 
 Բաժինս այս «ախն» է, որ կա [6, 162]: 

Կամ՝ 
 Քո Սոնան մի վայրի թռչուն է, 
 Թևերը ամպի մեջ թրջում է, 
 Կորչում ես, նա հեռվից կանչում է, 
 Գնում ես, որ բռնես, ճչում է, 
 Ճչալով քեզանից փախչում է…. [6, 74]: 

Այս երկու գործերի տրամաբանական շարունակությունը կարող ենք համա-
րել «Քեզանից նամակ չկա» սկսվածքով գործը: Նույն սիրո անկատարությունը, 
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նույն անհասությունն են դրսևորվում, և ավելին՝ մի երրորդ անձի կողմից է այն 
գիտակցվում. 

 Քեզանից նամակ չկա… 
 Փոստատարն ամոթով մնաց: 
 Իրենն էր մեղքը, կարծես, 
 Շփոթվեց, թողեց ու գնաց: 
 Երևի ուզեց ասել, 
 Չգիտեմ, ինձ այդպես թվաց. 
 – Ինչքան ես դեռ մնալու 
 Հավատիդ շվաքում քնած [6, 163] 

Այս նույն անդարձության ցավն է ընդգծված նաև «Ինձ բացակա չդնեք» ժողո-
վածուի հետևյալ հայրեններում՝ «Խռովեց… թողեց գնաց», «Ինչ եղավ, ինչպես 
եղավ»: Օրինակ՝ 

 Խռովեց… թողեց գնաց, 
 Ես մեն ու մենակ մնացի, 
 Այդ մասին մինչև անգամ 
 Չիմացան մարդիկ դրացի: 
 Ոչ սրտիս տեղն իմացա, 
 Ոչ տեղն իմ արած-դրածի: 
 Ի՞նչ մնաց… Անդարձության 
 Մորմոքը ձեռքից թռածի [7, 114]: 

Քայլ առ քայլ ընդգծվում է սիրո երիտասարդ հասակից հասունին անցնելը. 
սերերն արդեն գիտակցվում են որպես «համրացած, խլացած սերեր»: Այս տարի-
քում արդեն չկա պատանեկանի պարզությունը, բացահայտությունը. սրանց փո-
խարինելու են եկել «չակերտն ու փակագիծը»: Եվ եթե պատանեկան տարիներին 
զգացմունքներում գերիշխողը կիրքն էր, ապա հասուն տարիքում խոհն է. 

 Այնքան եմ հեռացել ես 
 Իմ սիրո հպարտ հասակից, 
 Որ ձայնս ետ չի գալիս 
 Ջրհորի խորունկ հատակից… 
 Ամեն ինչ պարզ չի ասվում, 
 Ողջույն ձեզ, չակերտ, փակագիծ 
 Խելագար կիրքը չկա, 
 Իմաստուն խոհին եմ թասակից [6, 158]: 
Սակայն որոշ դեպքերում որքան էլ բաժանման պատճառն է եղել դավաճա-

նությունը, և որքան հուսահատեցնող է սիրո անկատարությունը, այնուամենայնիվ 
հաղթում է հեղինակային մարդասիրությունը, մեծահոգությունը՝ միշտ ներելու: 

Սա սիրո այն բարձրաձայն դրսևորումն է, որը կարող է ամեն ինչ ներել, նույ-
նիսկ՝ ուրիշի գրկում նրան տեսնելը, բայց սա ևս չի գնահատվել. 

 Ներումն աղերսեց մեղավորն ու գութ 
 Եվ նեղն ընկածի լացով ինձ նեղեց:- 
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 Ու ես ներեցի… Բայց ամբողջ կյանքում 
 Ներելուս համար նա ինձ չներեց [1, 304]: 

Դավաճանված լինելու մասին ակնարկ կա նաև «Ուղեկիցներս» շարքի գոր-
ծերից մեկում. զուգահեռ է անցկացվում հիշողության և սիրո միջև, ի հայտ են գա-
լիս տարբերությունները. 

 Հիշողությունս… 
 Նման չէ կնոջ, 
 Հակառակն է ճիշտ. 
 Քանի ջահել էր, 
 Չէր դավաճանում, 
 Հենց որ ծերացավ, 
 Աչքը դուրսն է միշտ [4, 260]: 

Բայց ինչ էլ լինի, սերն է գիտակցվում իբրև վերջին մխիթարանք, որի համար 
միշտ էլ կգտնվի թե՛ մի թաս գինի, և թե՛ մի սուրբ տանջանք: Այս անձնազոհ սերն 
է, որ ստիպում է մտովի հասնել այն կետին, թե իր՝ աշխարհից հեռանալուց հետո 
ո՞վ է ստանձնելու ինքնազոհաբերվողի, բայց և քարկոծվողի իր առաքելությունը: 
Ի հայտ են գալիս բանաստեղծի դառն ապրումները հետևյալ տողերով՝ «Ո՞ւմ թևե-
րով ես վեր-վեր թռչելու», «Բռիդ մեջ առած ո՞ւմ ես տանջելու, Ո՞ւմ ես խաչելու հի-
սուսավարի», «Էլ ո՞ւմ գլխին ես կրակ թափելու» և այլն: 

Այս հարցականների պատասխանն ամբողջությամբ «Կգամ» բանաստեղծու-
թյունն է: Սա անձնազոհ սիրո հավերժության երգն է, որը պատրաստ է հնչել 
միշտ, կյանքի ամենատարբեր իրավիճակներում. 

 Եթե մինչև անգամ 
 Լսած լինես, թե այս աշխարհում չկամ, 
 Միևնույնն է, կգամ, ինչ էլ լինի, կգամ, 
 Ուր էլ լինեմ, կգամ: 
 Եթե մինչև անգամ ես կուրացած լինեմ, 
 Եթե մինչև անգամ լույսդ մարած լինի, 
 Վերջին հույսդ քամին առած-տարած լինի, 
 Առանց լույսի կգամ, ես այս անգամ կգամ 
 Մենության մեջ լացող երգիդ վրա…. 
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ЛЛЛЛЮЮЮЮБОВНАЯ ЛИРИКА АМО БОВНАЯ ЛИРИКА АМО БОВНАЯ ЛИРИКА АМО БОВНАЯ ЛИРИКА АМО САГЯНАСАГЯНАСАГЯНАСАГЯНА    

        Петросян Петросян Петросян Петросян Гоар Гоар Гоар Гоар     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: Амо Сагян, любовная лирика, время, юношество, зрелость. 
Подводя итоги, отмечаем. 
1. Проявления чувства у Сагяна характезируется развитием: детско-юношс-

ким, которое обусловлено сельской жизнью. Затем оно приобретает новые оттенки 
в боллее зрелом возрасте. По утверждению автора,в зрелом возрасте чувства лише-
ны юношской чистоты и простоты. 

2. В любовной лирике Сагяна нет описание женской внешности акцент ста-
вится на описании внутренного мира: сущности женщины, её поступков. 

3. Произведения,написанные на тему любви, характезируются слиянием лю-
бовных переживаний и описания природы.Явления природы становятся средством 
выражения глубины чувств. 

4. Для любовной лирики Сагяна характерны тема измена и расставния, кото-
рые рождают боль потери. Тем не менее любовная лирика не окрашивается в мрач-
ные тона, более того,поэт готов на вечное самопожертвование и именно в этом на-
ходит утешение.  

 
    
    

HAMO SAHYAN’S LOVE LHAMO SAHYAN’S LOVE LHAMO SAHYAN’S LOVE LHAMO SAHYAN’S LOVE LYRICSYRICSYRICSYRICS    
Petrosyan Petrosyan Petrosyan Petrosyan Gohar Gohar Gohar Gohar     

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: Hamo Sahyan, love lyrics, time, adolescence, maturity. 
Summarizing our speech about Hamo Sahyan’s love lyrics we can notice that: 
1. In his lyrics the manifestation of love can be described by some development: 

childish-juvenile , which is characterized by the description of rural life. Then it gets 
new coloring in his mature period of life. The author himself proves that the feelings 
expressed in mature age are not as pure and explicit as in youth. 

2. Sahyan’s lyrics is not characterized by the description of woman’s appearance. 
The description of woman’s inner world , behaviour and attitude is emphasized. 

3. The works about love are characterized by the merging of the description of 
landscape and the feeling of love. The natural phenomena become means of expressing 
and emphasizing the depth of feelings. 

4. Saryan’s lyrics as well as every writer’s lyrics has such characteristic features as 
the topics of betrayal and parting as a result of which the irretrievable pain appears. 
Nevertheless, his love lyrics doesn’t receive gloomy colouring , on the contrary, we can 
see readiness to self-sacrifice and here the author finds comfort. 
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ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆԸ ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆԸ ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆԸ ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆԸ ՀՐԱՆՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՄԲ    
 

ՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյանՊետրոսյան    ՇողիկՇողիկՇողիկՇողիկ        
 

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... Համո Սահյան, Հրանտ Մաթևոսյան, քնարերգություն, 
գնահատություն, ժառանգորդություն: 

 
Համո Սահյանը մշտապես եղել է և՛ ընթերցողների, և՛ ուսումնասիրողների 

ուշադրության կենտրոնում: Նրա մասին գրել են շատերը և շատ են գրել: Լույս են 
տեսել մենագրություններ, բազմաթիվ հոդվածներ (ինչպես առանձին մոտիվների 
քննությունը բովանդակող, այնպես էլ ընդհանուր գործը գնահատող):  

Այսպես ստեղծագործողը դառնում է յուրատիպ «կերպար», որը տվյալ դեպ-
քում ստեղծվում է մի քանի հիմնական չափումների միջոցով` հեղինակային 
խոսք, շրջապատի վերաբերմունք, «կերպարի» ինքնաբացահայտում (խոսք և 
արարք): Իրենց «հեղինակային խոսքը» Սահյանի մասին ասել են Ս. Սողոմոնյանը 
[9], Վ. Մնացականյանը [10], Ս. Աղաբաբյանը [11], Շչորս Դավթյանը [12], Ֆելիքս 
Մելոյանը [13], Դավիթ Գասպարյանը, Նաիրա Խաչատրյանը, Սերգեյ Սարինյանը 
իր հարցազրույցներում, Լև Օզերովը և ուրիշներ:    

Յուրաքանչյուր գրող և բանաստեղծ, որքան էլ տաղանդավոր լինի, ձևավոր-
վում է իր նախորդների թողած ավանդույթների հիման վրա և զարգանում նրանց 
գրական ժառանգության գնահատման և վերագնահատման միջոցով: Ամեն մի 
ստեղծագործող նախ և առաջ ինքն է իր գործի ընթերցողն ու գնահատողը, և շատ 
բնական է, երբ նրանց տեսնում ենք նաև գրաքննադատի դերում: Մեր աշխատան-
քի մեջ առանցքային է լինելու Հրանտ Մաթևոսյանի խոսքի քննությունը Համո 
Սահյանի մասին: Այս առումով ուսումնասիրության նյութ են դարձել «Ադամոր-
դու պատվիրանը», «Ամենայն շնչավորի հանգրվանը», «Նրա կենարար շունչը», 
«Համո Ոսկեբերան Սահյանը», «Բանաստեղծը» և այլ հոդվածներ:  

«Գրական թերթ»-ում վերջերս լույս տեսած «Հրանտ Մաթևոսյանի խոսքը Հա-
մո Սահյանի մասին» հոդվածում [1] Մաթևոսյանը նախ ցույց է տալիս այն պատ-
մաքաղաքական ժամանակահատվածը, երբ ապրում և ստեղծագործում էր Սահ-
յանը, ապա արժևորում է նրա տեղն ու դերը այդ շրջանի, նաև ողջ հայ գրականու-
թյան մեջ: Ամեն մի գրողի, բանաստեղծի գործ ուսումնասիրելիս նախ կարևորում 
ենք, թե ի՞նչ պատմաքաղաքական և գրական միջավայրում է ձևավորվել տվյալ 
հեղինակը, ի՞նչ արգելքներ են եղել, և ի՞նչն է նպաստել տաղանդի բացահայտմա-
նը և զարգացմանը: Այն ժամանակ, երբ ապրում ու ստեղծագործում էր Սահյանը, 
Մաթևոսյանի խոսքով ասած` «անժամանակության» շրջան էր, դեռևս շարունակ-
վում էր ճնշումը ազատ խոսքի ու լուսավորի նկատմամբ: Բռնապետական իշխա-
նությունը անպայման իր բացասական արդյունքը ունենում է. «…Ցավալիորեն` 
ժողովուրդն ու իր լեզուն նույնպես անեղծանելի չեն, ցավալիորեն` բռնակալների 
կամքը երկնքից երկիր ամբողջ միջոցը հագեցնում է իրենով, մտնում է ամեն տուն 
ու տոհմ, քաշվում է ամեն երազ ու հոգի, ողջ իրականությունը փոխարինում է 
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իրենով` և կեղծիք են դառնում և՛ ժողովուրդն ու իր գործը, և՛ ճակատագիրն ու 
խոսքը: Դարձյալ ասված է. բռնությունը անարգանդ ճիվաղ է, իրենից հետո բռնու-
թյունը գրականություն չի թողնում» [5, 172]: Սակայն իսկական բանաստեղծը, 
նկատում է Մաթևոսյանը, նույնիսկ այդ կապանքների մեջ «նույն մեծ ազատն է, 
նույն անընկճելին, պոետը…» [5,172], և բռնությունը իրական պոետների համար 
որոշ առումով նույնիսկ դրական նշանակություն է ունեցել. «բազեի հայացքով 
ճիշտ այն էր նշում, ինչ ինքը պիտի ծվատեր, և պոետը պիտի պաշտպաներ», և 
ավելացնում է. «Համո Սահյանի վերաբերմամբ գոնե` ամբողջատիրության մեր 
ժամանակը այդ նշանակությունն առավ» [5,173]:  

Սահյանի ասպարեզ գալու մասին խոսելով` Մաթևոսյանը հետևյալն է ար-
ձանագրում. «Եղիշե Չարենցի մեծ կորստից հետո, երբ նաև երկար ժամանակ բա-
ցակայում էր Գուրգեն Մահարին, մեր գրական անդաստանը լցվեց աշուղներով, և 
բանաստեղծություն գնահատելու չափանիշներն ընկան` գետնաքարշ վիճակի 
հասնելով: Եկավ երիտասարդների մի սերունդ, որը ծանր տարիներին` պատե-
րազմ, անհատի պաշտամունք, կարողացավ հնարավորինս բարձրացնել խոսքի 
արժեքը, և այդ սերնդի պայծառ անունների մեջ առանձնանում էր Համո Սահյա-
նը` իր բնաշունչ էությամբ, ժողովրդական խոսքի ոսկեղենիկ երակը շարունակե-
լու ջանքով»[1]: Այսպիսի իրավիճակում Մաթևոսյանը կարևորում է արդեն Սահ-
յանի կողմից ևս հաստատված «Աշխարհի այս մեծ համերգի մեջ չհամրանալ»-ու 
խնդիրը: Այս տեսանկյունից էլ ավելի է բարձրանում Սահյանի դերը, քանի որ 
«Ահա, եթե այսօր ես և իմ գործընկերները, գրչեղբայրները համր չենք, ինչ-որ չա-
փով Համո Սահյանի շնորհիվ է» [1],– գրում է Մաթևոսյանը:    

Սահյանն այն բանաստեղծներից է, որ ձևավորման ու կայացման աստիճա-
նական ճանապարհ են անցել: «Որոտանի եզերքին» շարքի լույս ընծայումով ազ-
դարարվում է Սահյանի մուտքը գրական ասպարեզ, ինչը «Էմինի, Սիլվա Կապու-
տիկյանի, մյուսների շռնդալի մուտքը չէր» [1]: Սկզբանական շրջանի գործերի մեջ 
Մաթևոսյանը «ինչ-որ արևելյան երագ» է նկատում, որ կապում է Սահյանի` Բաք-
վում երկար տարիներ ապրած լինելու հանգամանքի հետ [8]: Նաիրա Խա-
չատրյանը Սահյանի ստեղծագործությունը բաժանում է չորս փուլի: Երկրորդ 
փուլի ստեղծագործությունները անվանում է «հետպատերազմյան շրջանի, որոնք 
ժամանակաշրջանի թելադրանքով էին գրված, ճառային բնույթ ունեին և չէին հա-
մապատասխանում Սահյանի բանաստեղծական անկեղծությանը» [7,156]: Ըստ 
էության խոսքը «Առագաստ» և «Սլացքի մեջ» ժողովածուների մասին է, այն 
«վատ»-ի, «արևելյան երանգ»-ի, որոնք ակնարկվում են Մաթևոսյանի` «Գրական 
թերթ»-ում վերջերս լույս տեսած հոդվածի մեջ: Ահա սա այն ոչ շռնդալից մուտքն 
էր, որի մասին խոսվեց վերևում: Իսկ աստիճանական զարգացումը այսպես է ար-
ձանագրում Մաթևոսյանը. «Հրաշալի հայտ էր տվել Համո Սահյանը «Որոտանի 
եզերքին» շարքով, և մնացածը կիսատ գործեր են: .…Բայց որովհետև պոետ 
ծնված մարդ էր, ցեց կար մեջը, ինքն իրենից գոհ չէր, ինքը իր Աստծո առաջ այդ 
չէր խոստացել, որ այդքանը պիտի տա ու վերջանա: ….Առաջին անհաջողություն-
ներից հետո խոշորացավ, մեծացավ, դարձավ իսկական պոեզիայի նորոգիչ և մեր 
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պոեզիայի փառք» [5, 165]:  Նկատում ենք, որ Մաթևոսյանը շատ բարձր է գնահա-
տում Սահյանի դերը հայ գրականության մեջ, նրան համարում շատ հարցերի 
արծարծողներից առաջինը, կարևոր օղակ հնի ու նորի միջև, գրական «հայր», որը 
թույլ չտվեց, որ «պապը և թոռը նույն հարկի տակ խռով կենան» [5, 166]: Սահյանի 
մեծությունը արժևորվում է նրա մշակած նյութով, որ Մաթևոսյանը պատկերավոր 
«խոպան» է անվանում. «Ինքը թեմա արծարծեց. սա փոքր բան չէ: …Նրա ծնունդը 
կամ իր բառով ասած, զուգհաջորդը՝ քարից ելած, քարի շարունակությունն են. 
դեպի պոեզիայի, դեպի լույսի, արևի դեպի կատարելության ձգտող բնության 
մասը իմաստային, ինքն իրեն իմաստավորող մասը: Ինքն է բացել այդ աշխարհը, 
այդ գեղեցիկ աշխարհը: Ինքն է բացել և եզակիորեն մնալու է անկրկնելի: .…Հա-
մոն խոպան եկավ, խոպանի յուրացումը իրենն էր» [5, 173]: Երբ խոսում ենք շրջա-
պատի կողմից բանաստեղծ-կերպարի չափման մասին, նկատի ունենք ընթերցող-
ների կողմից ընդունված լինել կամ չլինելը: «Հրանտ Մաթևոսյանի խոսքը Համո 
Սահյանի մասին» հոդվածի մեջ չնայած կրկին հեղինակային խոսքի միջոցով, 
բայց տեսնում ենք, թե ինչպիսի ճանաչում և սեր էր վայելում Սահյանն իր ժո-
ղովրդի մեջ. «Ամսի 15-ին, երբ Օպերայի հրապարակում քայլում էինք ընկերնե-
րով, հումորով ծանոթներին ու անծանոթներին ասում էինք, թե Օպերայի դահլիճ 
մուտքը լինելու է ոչ թե հրավիրատոմսերով, այլ Համոյի բանաստեղծությունները 
արտասանելով: Եվ մարդիկ ուրախանում էին, որովհետև գրեթե բոլորը Հ. Սահյա-
նի բանաստեղծություններից անգիր գիտեին քառատողեր, նաև ամբողջական բա-
նաստեղծություններ», կամ «Կատակով ես նույնիսկ իրեն ասում էի` մայիսի մե-
կին քիչ է մնում ես ու դու մտնենք թախտի տակ, ականջներս խլացնենք, 
որովհետև քո բանաստեղծությունները Հայաստանով մեկ, հրապարակով մեկ 
աղմկում են» [5,173]: Հեղինակային չափման փայլուն օրինակ է Մաթևոսյանի հոդ-
վածներից մեկի վերնագիրը` Համո Ոսկեբերան Սահյանը: Հայտնի է, որ այս կոչ-
մանն են արժանացել Հովնան Ոսկեբերանը և Եղիշեն: Երկուսն էլ այս անվանումը 
ստացել են իրենց գեղարվեստական մտածողության և պատկերավոր ու ազդեցիկ 
խոսքի շնորհիվ: Ահա Մաթևոսյանը մեր ժամանակի Ոսկեբերան է համարում Հա-
մո Սահյանին. «Որ ասում ենք` Ոսկեբերան է, ոսկեբերան է: Վատ բաների մասին 
է խոսում, բայց վատ չես զգում» [1]: Մաթևոսյանը «մեծ» է անվանում Սահյանին և 
տալիս մեծության իր չափումները: Նա կարևորում է գրողի, բանաստեղծի ինքնա-
տիպության հանգամանքը. «….էական նշանակություն ունի ոչ այնքան և ոչ թե 
այն, թե ինչքանով նոր է կամ ինչքանով հին խորհրդանիշների այդ համալիրը, այլ 
միայն թե ինչքանով է սեփական այդ համալիրը, ինչքանով են սեփական այն կեր-
պար բառերը, որոնք նառերի պես քաշում են բանաստեղծությունները, որոնք 
ոտանավորը դարձնում են բանաստեղծություն» [5, 166-167]:   

Այս տեսանկյունից տեղին է հիշել Լև Օզերովի նամակը Սահյանին, որտեղ 
գրում է. «….սովորական առարկայի մեջ բացում եք նրա աշխարհը: Բայց առարա-
կայի աշխարհը չէր բացվի, եթե դրա հետ միաժամանակ չբացվեր Ձեր աշխարհը, 
պոեզիայի աշխարհը…Քարափը շնչավորված է, իսկ մարդը հավերժացվել, դար-
ձել է նույն ինքը բնությունը, ձուլվել նրա հետ» [4, 499]: 
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Խոսելով Սահյանի որդեգրած սկզբունքների, նրա ստեղծագործական աշ-
խարհի, բանաստեղծական մոտիվների մասին, Մաթևոսյանը նկատում է, որ «Ին-
քը խոնարհ բանստեղծություն պիտի բերեր, պիտի միտեր դեպի այդ: Նա դա ա-
նում էր իր երկրի նման, իր ժողովրդի նման, իր լուռ գյուղացիների նման» [5, 173]: 
Թվում է` գյուղական միջավայր (գյուղացի, բնություն, «եզ, ծիածան, պատանի, 
կարոտ, տագնապ, քոչ, քարափ») պատկերելը ժամանակավրեպ էր և վտանգում 
էր բանաստեղծի կայացման գործընթացը. «….բանաստեղծն իր այս դավանանքով 
իրեն ենթարկում է վիճարկվելու, լավագույն դեպքում` աննկատ մնալու վտան-
գին» [5, 166]: Սահյանը ոչ միայն չենթարկվեց «աննկատ մնալու վտանգին», այլև 
ունեցավ իրեն շարունակողներ, որոնց թվում էր նաև Հրանտ Մաթևոսյանը: 

Համո Սահյանը գրական հայր էր իր ժամանակակիցների և հաջորդների հա-
մար: Մաթևոսյանը «Նրա կենարար շունչը» հոդվածում գրում է. «Ստրուկ չեղավ և 
ըմբոստ չեղավ, գող չեղավ և կողոպտիչ չեղավ, որովհետև ստեղծիչ էր ծնվել և 
իրենից ստեղծիչ կռանեց, որովհետև հայրը չի կարող իր տունը կողոպուտի մատ-
նել և հայրը չի կարող ապստամբել – ո՞ւմ դեմ, իր տան պատերի՞ դեմ» [5, 176]: 

Վերևում նշեցինք, որ կերպարի չափումների տարրերից է ինքնաբացահայ-
տումը, որը դրսևորվում է արարքի և խոսքի միջոցով: Բանաստեղծ-կերպարի 
խոսքային բացահայտումը իր ստեղծագործությունն է, թողած գրական ժառան-
գությունը: Բերենք Սահյանի բանաստեղծություններից մեկ օրինակ, որը սեփա-
կան գործի, դերի, դիրքի և այլ հարցերի հետաքրքիր խտացում է.  
 Եվ ի՞նչ է տվել ինձ բնությունը,–     
 Հավիտյան նորոգ իր հնությունը,     
 Իր ջրվեժների անքնությունը     
 Եվ հոգնահոլով իր կրկնությունը…    
 Իր քարափների համբերությունը,     
 Իր խղճի առաջ իր գերությունը,     
 Իր անդունդների տարողությունը,     
 Սեփական վերքերն ապաքինելու      
 Կարողությունը…      
 Իր սևահողի խոնավությունը,      
 Մասրենու փշոտ խոնարհությունը…    
 Ինքնքբաշխումի ուրախությունը,     
 Ինքնամերժումի խիզախությունը,     
 Ինքնության պատիվն ու թանկությունը,     
 Ինքն իր մեծությամբ չպարծենալու     
 Երջանկությունը… [3, 17]: 

Առաջին մի թռուցիկ հայացքից թվում է` Սահյանի բանաստեղծությունը 
որևէ կապ չունի հայրենասիրության և մարդկության համար շատ կարևոր հար-
ցերի հետ: Սակայն, ինչպես նկատում է Լև Օզերովը. «…Ձեր պոեզիայում ես քա-
ղաքացիական մոտիվները չեմ սահմանազատում անձնականից: Քաղաքացիա-
կանը հնչում է անձնականի մեջ, անձնականը` քաղաքացիականի» [4, 488]: 



– 163 – 

Մաթևոսյանը Սահյանի մեծությունը տեսնում է նաև այն հանգամանքի մեջ, որ 
նա բավարարվում էր «մարդկանց ներքին լույս ու ջերմության բացահայտմամբ», 
«այդ կրակի երկրպագությամբ», այլ ոչ թե որպես լուսավորիչ շրջում «ի մեջ մարդ-
կան, որ քեզնից պակաս չեն լուսավոր»: Թերևս նաև այս հանգամանքով է բա-
ցատրվում Սահյանի` ընթերցողի կողմից ստացած ջերմ ընդունելությունը: 

Մեր կարծիքով Սահյանի վերաբերյալ յուրաքանչյուր ընթերցող կարող է 
ասել Օզերովի հետևյալ խոսքերը. «…Համո Սահյան, հասկացեք իմ ուրախությու-
նը և սրտնեղությունը: Դուք գրել եք բանաստեղծություններ, որոնք պետք է ես 
գրեի» [4, 488]: Մաթևոսյանը հոդվածներից մեկում տագնապով խոսում է Սահյա-
նի մահից հետո իր և իր «գրչեղբայրներին» սպասվող միայնության մասին: Նրա 
խոր ափսոսանքով լցված խոսքը հիշեցնում է Խորենացու ողբը, երբ վերադառնում 
է հայրենիք և այլևս կենդանի չի գտնում իր սիրելի ուսուցիչներին. «Իմ ողբը վաղ-
վա օրով իմ ու մեր կյանքի վրա է. մոռացության մի պահի ընկալուչը բարձրացնե-
լու ենք` և հեռախոսի մեջ իր ձայնը չի լինելու. որևէ ծիրանու տակ հացուպանիր 
ենք դնելու` և իր տեղը սփռոցի գլխին պարապ է լինելու. անակնկալ որևէ առիթով 
մենք բոլորս իրարու կարիք շատ ենք զգալու, բայց այդպես էլ չենք գտնելու միմ-
յանց, որովհետև նրա դռները փակ ենք տեսնելու. բնազդով` մի մայրամուտի հա-
յացքներս իր պատուհանին ենք դարձնելու և թևաթափ անդրադառնալու, որ 
….այդ լուսամուտների ետևը իր պայծառ ճակատը չի խորհում, խոկում, տանջ-
վում, կասկածում, հաստատում» [5, 175]: Սույն աշխատանքը ամփոփում ենք 
Սահյանին տրված Մաթևոսյանի բազմաթիվ գնահատականներից մեկով, որը, 
կարծում ենք, իր մեջ խտացնում է Սահյան բանաստեղծի և մարդու ամբողջական 
կերպարը. «Սահյանը ժամանակների և տարածությունների մեր այս ջղուտ ու 
դյուրագրգիռ խաչմերուկի հայ մարդը եղավ, և իր խոսքը մեր երթի համար 
օրհներգ և իր գործը մեր դրոշին ճիշտ մեր պատկերը դարձավ» [5,182]: 
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АМО САГЯН В ОЦЕНКЕ ГАМО САГЯН В ОЦЕНКЕ ГАМО САГЯН В ОЦЕНКЕ ГАМО САГЯН В ОЦЕНКЕ ГРАНТА МАТЕВОСЯНАРАНТА МАТЕВОСЯНАРАНТА МАТЕВОСЯНАРАНТА МАТЕВОСЯНА    
    

Петросян Петросян Петросян Петросян ШШШШогик огик огик огик     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:    Амо Сагян, Грант Матевосян, лирика, оценивание, литера-
турное наследие.    

    
В работе  ключевым является исследование слова Гранта Матевосяна о  Гамо 

Сагяне. Матевосян показывает тот историко-политический период, когда  жил и 
работал Сагян, ценит его место и  роль этого периода, также и во всей армянской 
литературе. Матевосян очень высоко оценивает роль Сагяна в армянской 
литературе, считает его первым, затрагивающим  множество   вопросов, важным 
связующим звеном между старым и новым, «отец, который не позволил, чтобы  дед 
и внук под одной крышей были обижены друг от друга». В  статье «Слово Гранта 
Матевосяна о Гамо Сагяне», несмотря на то, что опять посредством слова автора, мы 
видим, какой известностью и любовью пользовался Сагян среди народа.   Матевос-
ян   считает Гамо Сагяна Златоустом нашего времени. Он считает Сагяна учителем 
для его  современников и последующего поколения.  

 
 
 

HAMO SAHYAN IN THE EHAMO SAHYAN IN THE EHAMO SAHYAN IN THE EHAMO SAHYAN IN THE EYE OF HRANT MATEVOSYYE OF HRANT MATEVOSYYE OF HRANT MATEVOSYYE OF HRANT MATEVOSYANANANAN    
    

PetrosyanPetrosyanPetrosyanPetrosyan    ShoghikShoghikShoghikShoghik        
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    wordswordswordswords::::    Амо Сагян, Грант Матевосян, лирика, оценивание, литературное 
наследие.    

The analyzing of Hrant Matevosyan’s saying about Hamo Sahyan, are to be 
essential in our work. Matevosyan shows the historio-political time, when has lived and 
worked Sahyan. Hrant Matevosyan evaluate his role and place as in that time, as in the 
whole Armenian literature. Hrant Matevosyan highly appreciate Hamo Sahyan’s role in 
literature, considers him the first who has raised many issues, an important curl between 
the old and the new, literary „father” who prevented, that „grandfather and grandson 
from having any king of croil”. „Hrant Matevosyan about Sahyan” through the authors 
wrds, we see hou much of love and recognitron among his natron. Matevosyan 
consuders that Hamo Sahyan is one of our Distinguished (arm.-Ոսկեբերան 
[Voskeberan]) persons in nowdays. He consider Sahyan to be a teacher of his and 
follouing generatron. In our apinon whoever reads Sahyan can say this words by Ozerov. 
„Hamo Sahyan, now understand my happiness and my exasperation. You have written 
poem, that was supossed to be mine”. The evaluation of poet-carecter through self-
disclosure is exactly the leterary heritage he left.        
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ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ    ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    
ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ    ՁԵՎԵՐԸՁԵՎԵՐԸՁԵՎԵՐԸՁԵՎԵՐԸ        ԳԳԳԳ. . . . ՊԱՏԿԱՆՅԱՆԻՊԱՏԿԱՆՅԱՆԻՊԱՏԿԱՆՅԱՆԻՊԱՏԿԱՆՅԱՆԻ    ««««ԱՐԱՐԱՏԱՐԱՐԱՏԱՐԱՐԱՏԱՐԱՐԱՏ»»»»    

ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹՈՒՄՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹՈՒՄՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹՈՒՄՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹՈՒՄ    
    Սանթոյան Սանթոյան Սանթոյան Սանթոյան Արեն Արեն Արեն Արեն     
Դանիելյան Դանիելյան Դանիելյան Դանիելյան Տարոն Տարոն Տարոն Տարոն     

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... Գ. Պատկանյան, «Արարատ» շաբաթաթերթ, ազդ, հայ-

տարարություն, ինքնագովազդ:  
 
Եվրոպական երկրներում տեղեկատվական ձեռագիր թերթիկների, այնու-

հետև տպագիր թերթերի և հանդեսների ստեղծումը եկամտաբեր գործ էր համար-
վում: Մոտ երեք հարյուր տարի պարբերականները կարողանում էին պահպանել 
իրենց գոյությունը հիմնականում էլիտար և վճարունակ լսարանի բաժանորդա-
գրության շնորհիվ: Չնայած պարբերականներում մեծ թիվ էին կազմում վճարովի 
հիմունքներով տպագրվող գովազդային հաղորդագրությունները, սակայն դրանցից 
ստացված եկամուտը ծածկում էր արտադրական ծախսերի ոչ մեծ մասը [7, 13]:  

Մինչև 19-րդ դարասկիզբ հրատարակչական գործում արդեն ձևավորվել էին 
երկու բիզնես-մոդելներ: Առաջինը բնորոշ էր գրքերի, իսկ երկրորդը՝ թերթերի և 
ամսագրերի հրատարակությանը: Եթե գրքերի հրատարակիչները ցանկացած նոր 
գիրք թողարկում էին որպես նոր նախագիծ՝ հաջողության անհայտ հեռանկարնե-
րով և միմյանց միջև հնարավոր մրցակցությամբ (նրանց նախագիծը կարող ենք 
անվանել ռիսկային), ապա պարբերականների հիմնադիրները, որպես կանոն, 
իրենց հրատարակչական գործունեությունը սկսում էին ոչ թե տնտեսական, այլ 
քաղաքական կամ անձնական դրդապատճառներով [7, 21]:  

Հայկական առաջին պարբերականների հիմնադիրները նույնպես սևեռված 
չէին շահույթ ստանալու վրա: Հայ պարբերական մամուլն սկզբնական տարինե-
րին կոչված էր ծառայելու ազգային զարթոնքի, ազգապահպանության նպատակ-
ների իրագործմանը: Սակայն եթե գաղափարական տեսակետներն ու հրապա-
րակված նյութերի բովանդակությունը, տեխնիկական և տեխնոլոգիական հնա-
րավորություններն ու որակը որոշակի չափով կախված էին պարբերականի հրա-
տարակման վայրից, ապա գովազդային գործունեությունն այդ ազդեցությունը 
կրում էր մասամբ, իսկ երբեմն նաև դուրս էր մնում տվյալ ոլորտից:  

Ռուսական կայսրության տարբեր նահանգներում 19-րդ դարասկզբից նույն-
պես սկսեցին տպագրվել հայկական թերթեր և հանդեսներ: Այդ ժամանակաշրջա-
նի թիֆլիսահայ պարբերական մամուլն ունի տվյալ փուլում ռուսական պարբե-
րական մամուլի զարգացմանը հատուկ որոշ հատկանիշներ: Նախ՝ «թերթերը և 
ամսագրերը մեծ մասամբ մասնավոր էին, ոչ թե պետական: Երկրորդ՝ դրանք 
պատկանում էին, որպես կանոն, որոշակի անձի. խմբային հրատարակություննե-
րը որոնք գտնվում էին որևէ միության սեփականության ենթակայության տակ, 
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բավականին հազվադեպ էին» [9, 53]:  
Գ. Պատկանյանի «Արարատ» լրագրի առաջին համարը լույս է տեսել 1850թ. 

սեպտեմբերին իր իսկ կողմից հիմնադրված տպարանում: Շաբաթաթերթի 
առաջաբանում հեղինակը նշում է, որ թեև «Հայոց Ազգն՝ բազում ժամանակ է՝ որ 
բնակված են Ռուսաստանի բազմաժողով քաղաքաց մէջն, և իւրեանց առևտրոյ և 
վաճառականութեան պատճառաւ՝ մէկ քանի քաղաքաց մէջ աւելի են եղած, թէ 
բազմութեամբ և թէ հարստութեամբ. և ունեցած են վարժարաններ և տպարան-
ներ. սակայն հայերէն լեզուաւ լրագիր ունենալ՝ միայն Թիֆլիզ քաղաքի մէջ մտա-
ծեցին և Թիֆլիզ քաղաքի մէջ սկսեցին 1846 թուականի սկզբանն»1:  

Չնայած բազմաթիվ դժվարություններին՝ Գ. Պատկանյանը կարողացավ 
«որոշակի ուղղություն տալ պարբերականին, դարձնելով այն հանրագիտարանի 
բնույթ ունեցող մի օրագիր, որը պիտի հանրամատչելի բնական ու հասարակա-
կան գիտելիքներ մատուցեր ընթերցողներին, նպաստելով նրանց կրթությանն ու 
դաստիարակությանը, ինչպես նաև ընթերցասիրության վարժեցման գործին: 
Պարբերականում նախապատվությունը տրվում էր աշխարհաբարին» [4, 88]:  

«Արարատ» շաբաթաթերթի լույսընծայումը համընկնում է Թիֆլիսում արդ-
յունաբերության և առևտրի զարգացման ժամանակահատվածին: Թիֆլիսը զար-
գանում է որպես արդյունաբերական դարաշրջանին բնորոշ քաղաք: Պատահա-
կան չէ, որ «Արարատ»-ի հենց առաջին համարում տպագրվում է «Մարդ և մեղու» 
առակը, որը բավականին դիպուկ բնութագրում է արդյունաբերական դարաշրջա-
նի էությունը. մարդն ավելի շատ սիրում է այն, «որ շահ է, և ո´չ թէ՝ որ՝ մենակ 
քաղցր ու՝ ախորժ է… ավելի լավ է օգուտը հեշտ տրվի, քան վտանգով»2:  

19-րդ դարում աստիճանաբար արտադրանք է դառնում նաև տեղեկույթը՝ 
մասնավորապես նորությունը, որը հնարավոր էր շահավետ վաճառել: Սակայն 
թիֆլիսահայ պարբերական մամուլն սկզբնապես ոչ թե զարգանում էր բուն նորու-
թյունների լրագրության ճանապարհով, այլ, ինչպես ասացինք, ստանձնել էր լու-
սավորության և կրթական գաղափարների քարոզչի դերը: «Մտքերի արդյունաբե-
րության» նման զարգացումը հայկական մամուլում, կարծում ենք, պայմանավոր-
ված էր սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ գործոններով: Որպես սուբյեկտիվ գործոն՝ պետք է 
գնահատել այն հանգամանքը, որ պարբերականների հիմնադիրների հիմնական 
գործը մանկավարժությունն էր, իսկ որպես օբյեկտիվ պատճառ կարող ենք նշել 
այն, որ նորություններ գնելու համար չկային բավարար միջոցներ, քանի որ պար-
բերականների եկամուտը գոյանում էր հիմնականում բաժանորդագրություննե-
րից, որոնց թիվը բավականին քիչ էր, իսկ վճարովի հայտարարությունները գրեթե 
բացակայում էին: Հարցն այն է, որ այս շրջանում մասնավոր հայտարարություն-
ներ տպագրելու իրավունք ունեին միայն «Санкт-Петербургские ведомости» և 
«Московские ведомости» պարբերականները, չնայած կա նաև այն վարկածը, որ 

                                                                 
1 Արարատ, 1850, N1:  
2 Նույն տեղում: 
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Ռուսական կայսրությունում մասնավոր հայտարարությունների տպագրության 
բացառիկ իրավունքը պատկանել է «Губернские ведомости»-ին: Մասնավոր հայ-
տարարությունների տպագրության մենաշնորհը պահպանվում է մինչև 19-րդ 
դարի 60-ական թվականները [5, 14]:  

Հայտնի է, որ գովազդը, տպագրական, հրատարակչական գործը և դրանց 
տեխնիկական ու տեխնոլոգիական հիմքերը փոխկապակցված են: Իսկ Ռուսա-
կան կայսրությունում սահմանված գրաքննությունը, վարչարարական վերա-
հսկումը թույլ չէին տալիս այդ ոլորտներին զարգանալ, ինչը բացասաբար է անդ-
րադառնում նաև գովազդային գործունեության զարգացման վրա: Այս պայմաննե-
րում արդեն 19-րդ դարի 30-50-ական թթ. գովազդային գործունեության ոլորտը 
ծանր դրության մեջ է հայտնվում, ինչի հետևանքով էլ ի հայտ են գալիս թաքնված 
գովազդի դրսևորումներ [8, 13]:  

Ուսումնասիրելով «Արարատ» թերթի բոլոր համարները՝ կարող ենք փաս-
տել, որ չնայած կայսրության սահմաններում գործող օրենքներին՝ խմբագրին, 
այնուամենայնիվ, թույլտվություն տրված էր վճարովի հայտարարություններ 
տպագրելու: Արդեն թերթի 13-րդ համարում տպագրված է հետևյալ հայտարա-
րությունը. «Ով որ կամենայ բան տպել տալ իւր շահու համար, պարտի շնորհել 
Արարատ լրագրին վասն իւրաքանչիւր չորս տառի՝ մէկ կոպէկ արծաթ»3: Սակայն 
այդպես էլ ոչ մի մասնավոր հայտարարություն թերթում չի տպագրվում:  

Թերթի «Ծանուցմունքներ» բաժնում տպագրվում են միայն «Վրաստանի 
օկրուժնոյ ինժեներնու» կառավարության՝ աճուրդների և կապալների մասին տե-
ղեկությունները:  

Իհարկե, գովազդային հաղորդագրությունների՝ որպես շահույթ ստանալու 
միջոցի օրինակներ պարբերականում լույս չտեսան, սակայն պարբերականում 
բավականին լավ էր ներկայացված ինքնագովազդը, և հաճախադեպ էին սոցիա-
լական գովազդի տարրեր պարունակող հրապարակախոսական նյութերը: Դի-
տարկենք դրանց տեսակները:  

Նախ խոսենք ինքնագովազդի մասին, որը կարող ենք բաժանել երկու խմբի՝ 
իրավական պահանջներին համապատասխանող հաղորդագրություններ և 
խմբագրական գովազդային հաղորդագրություններ:  

Իրավական ինքնագովազդը պայմանավորված է պետության տարածքում 
գործող օրենքներով ու որոշումներով, և դրանց պահանջներին համապատաս-
խան՝ պարբերականում նշվում են քաղաքը, որտեղ տպագրվում է թերթը, տպա-
րանի, հրատարակչի և գրաքննողի անունները: Օրինակ.  

Տփխիս, 
Печатать позволяется: Ценсоръ Священникъ I. Орбели. Сентября 9, 1850 года. 

Հրատարակիչ Արարատ Լրագրի Տ. Գաբ. Պատկանեան, 

                                                                 
3 Արարատ, 1850, N13:  
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Ի Տպարանի Տեառն Գաբրիելի Սերովբեան Պատկանեան4:  
Խմբագրական ազդը իր հերթին դրսևորվում էր երկու ձևով: Նախ նշվում էր 

պարբերականի գինը (Թիֆլիսում թերթը վաճառվել է վեց մանեթով, իսկ քաղաքից 
դուրս՝ մանեթն արծաթ), ապա նաև տարածման պայմանները («Եթէ մեկը վեց 
ստորագրող գտնէ վասն Արարատ լրագրոյ ինքն կարողէ մեկ հատ ձրի ստա-
նալ»5):  

Խմբագրական ազդի երկրորդ տեսակն ստեղծվում էր` հաշվի առնելով պար-
բերականի տպագրման և ծրագրային մարտավարության կազմակերպչական 
խնդիրները:  

Տարբեր հրապարակումներում խմբագիրը ներկայացնում էր իր ծրագրային 
քաղաքականությունը: Մասնավորապես «վկայակոչելով արևմտահայերին, որոնք 
Պոլսում և Զմյուռնիայում հիմնադրել էին տպարաններ և պարբերականներ, 
Պատկանյանը փորձում է արևելահայերի մեջ ևս վառել նախանձախնդրության 
կրակը. «Պոլսո հայերն կամ Իզմիրու հայերն՝ տաճկաց ձեռի մեջ՝ որ այսքան կա-
րողացան անել և լինել, մեր կողմին հայերը ռուսաց քաղցր հովանավորության 
ներքո ինչի՞ չեն կարող» [2]:  

Ըստ Գ. Պատկանյանի` գրագիտության հարցը Եվրոպայում լուծվեց երկու 
ճանապարհով՝ եկեղեցու մեջ գրով աղոթք անելով և լրագիր կարդալով, և կարծես 
ինքն էլ է ցանկանում այդ հարցը լուծել «Արարատ»-ի միջոցով, որն, իր խոսքով, 
ո´չ օրագիր է, ո´չ լրագիր, այլ «լոկ ընթերցանելի, և սորա մէջի նիւթերն ո´չ թէ մեր 
սակավաթիւ ուսելոց զարմացնելու համար են, այլ բազմաթիւ չ'ուսելոց համար. 
որոց հարկավոր է պարզ լեզու. և այն լեզուաւ գրվին թեթև բաներ»6:  

Խմբագիրը խոստովանում է, որ ընթերցողները պահանջում են՝ շաբաթա-
թերթը որդեգրի «Բազմավեպ»-ի, «Արշալույս Արարատյան»-ի և այլ հայտնի պար-
բերականների քաղաքականությունը, սակայն Թիֆլիսը Պոլիս, Կալկաթա, Վենե-
տիկ չէր, քանի որ ուսյալները դեռևս շատ բան պետք է սովորեին՝ հասնելու այն-
տեղի չուսյալներին:  

Առաջին համարից սկսած՝ թերթի բոլոր համարներում վերջին էջում խմբա-
գիրը, հրատարակիչը իր շնորհակալության խոսքն է ուղղում այն մարդկանց, 
որոնք դրամական օգնություն են ցուցաբերել տպարանը բացելու համար («Տպա-
րանս նորոգեցավ օգնութեամբ Գերապատիվ և ազգասէր իշխանի Նախիջևանայ 
Նահանգական Ուսումնարանի պատուանուն Վերատեսչի Աղայ Ավետիքի 
Գալստեան Տէր Գրիգորեանց»): Փաստորեն, այստեղ նկատելի են հովանավորչա-
կան ազդի սաղմերը, որի ավանդույթները սկիզբ են առնում հին ժամանակներից: 
Ինչպես նկատում է Գ. Անանյանը, 5-րդ դարում հայոց մեջ մեկենասությունը ար-
դեն կայուն ավանդույթ էր, որը ծագում էր դեռևս նախաքրիստոնեական շրջանից: 

                                                                 
4 Արարատ, 1850, N2: 
5 Արարատ, 1850, N15: 
6 Արարատ, 1850, N14: 
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5-րդ դարի «մեզ հասած գրեթե բոլոր նշանակալից երկերը ստեղծվել են որևէ 
հայտնի անձի հովանավորությամբ» [1, 191]:  

«Արարատ»-ում քիչ չեն այն նյութերը, որոնք խմբագիրը վերցրել է այլ հան-
դեսներից կամ թերթերից և հղում տալով դրանց՝ ներկայացնում է նաև իր ընթեր-
ցողներին: Իսկ թերթի 20-րդ համարում ներկայացված են հայկական թերթերի 
գները և տպագրման վայրերը: Այս երևույթը կարող ենք դիտարկել որպես ինտե-
գրման՝ մասերի ամբողջականության փաստ, քանի որ համագործակցում են 
տարբեր ԶՀՄ-ներ, որոնք չունեն ընդհանուր սեփականատեր, սակայն փոխանակ-
վում են թերթերի տարածությամբ, նյութերով, մեկը մյուսին հղում տալիս կամ 
միմյանց գործունեության մասին տպագրում են նյութեր, որոնց մեջ որոշակի գնա-
հատողական մեկնաբանություններ կան [6, 58]: Օրինակ՝ թերթի 27-րդ համարում 
տպագրված է հայտարարություն, որում նշվում է, որ Կոստանդնուպոլսի Սուրբ 
Սահակյան ազգային դպրոցի աշակերտները սկսել են տպագրել «Բուրաստան» 
հանդեսը: Տալով թերթի բնութագիրը՝ նաև որոշակի, հիմնականում դրական գնա-
հատական կա ՝ որոշ առումով նաև տպավորիչ ազդեցություն թողնելու նպատա-
կով: Փաստորեն, հայկական պարբերականները սկզբնական շրջանում ունեին ոչ 
թե տեղական, այլ համազգային նշանակություն:  

«Արարատ» շաբաթաթերթի էջերում քննարկվում էին «ազգային զարթոնքին 
բնորոշ խնդիրներ, բարձրացվում դրանք ապահովող գործնական պահանջներ. 
այն է՝ նոր, գրական աշխարհաբարի մշակման հարցը, աշխարհիկ գրականու-
թյան և բանասիրության զարգացման պահանջը, դպրոցական ցանցի ստեղծման 
խնդիրը, բնական գիտությունների պրոպագանդումը, պայքարը նախապաշա-
րումների և սնահավատության դեմ: Վերջին տեղում չէր գտնվում նաև անցյալի 
պատմական դասերով ազգը դաստիարակելու խմբագրի մտահոգությունը» [2]:  

Այս ամենը հիմք էր դառնալու, որ գաղափարները հետագայում մասնատվեն 
և առարկայացվեն, իսկ հետո նաև զանգվածային բնույթ ստանան. միմյանցից 
սկսում են օտարվել սպառողն ու արտադրողը, իսկ գաղափարը և նրա բաղադրիչ 
տարրերը՝ որպես նյութական արժեքներ, շուկայում ստեղծում են պահանջարկ և 
դառնում ազդի զարգացման նախահիմքեր: Ասվածը կարող է վկայել այն փաստը, 
որ «Արարատ»-ից հետո լույս տեսնող հայկական պարբերականներում արդեն 
ավելանում է գիտական և գեղարվեստական գրքերի, երգարանների և դասագրքե-
րի գովազդային հաղորդագրությունների թիվը: Ստացվում է, որ արժեհամակարգ 
ձևավորող ընդհանուր գաղափարները նախադրյալներ են ստեղծում իրենց ապ-
րանքայնացման (կոմոդիֆիկացիայի) համար, քանի որ իդեալիստական համա-
դրականությունը (սինկրետիկությունը) սոցիալական գովազդի շնորհիվ, որը մեր 
ուսումնասիրության դեպքում ավելի շատ արտահայտվում էր հրապարակախո-
սական հոդվածներում, հետագայում սկսում է մասնատվել և առարկայնացվել:  

Գ. Պատկանյանը տպագրել է թերթի 35 համար, քանի որ «նորաստեղծ հայ 
մամուլի ճակատագիրն այսպիսով կախված էր և´ Կովկասի փոխարքայության 
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վարչարարների «մեծահոգությունից», և´ ֆեոդալական ժամանակներից ժառան-
գություն մնացած դոգմատիկ հասկացությունների դեմ մղվելիք պայքարի ելքից» 
[3]: Պատճառն այն էր, որ 1849թ. Պատկանյանը դիմում է Նախիջևանի բարեկամ-
ներին՝ իրեն Նախիջևան կանչելու խնդրանքով: Պատկանյանի յուրայինները քա-
ղաքագլուխ Խալիբյանի ստորագրությամբ համապատասխան դիմում են կազ-
մում և ուղարկում կաթողիկոսին: «Սակայն մեկ տարի անց, երբ արդեն սկսվել էր 
քահանայի երկար տարիների բաղձանք «Արարատ»-ի հրատարակությունը, երբ 
նա վերջապես ստանձնել էր Ներսիսյան դպրոցի տեսչությունը, այլևս չէր կամե-
նում տեղափոխվել Նախիջևան: Եվ հենց այդ ժամանակ, պատրվակ բռնելով մի 
անախորժ դեպք, կաթողիկոսը մտաբերում է մեկուկես տարի առաջ ստացած 
խնդրագիրը և փութով ճամփում Գաբրիելին Նոր Նախիջևան» [3]: 

Այսպիսով` կարող ենք փաստել, որ Գ. Պատկանյանի «Արարատ» շաբաթա-
թերթը, որը տպագրվում էր խմբագրի հիմնած տպարանում, իր արտադրական 
ծախսերը փակում էր միայն բաժանորդագրություների և հովանավորչության 
հաշվին: Առևտրային գովազդային հաղորդագրություններ պարբերականում չեն 
տպագրվել, սակայն բավականին լավ էր ներկայացված ինքնագովազդը, ինչը 
պայմանավորված էր Ռուսական կայսրությունում գործող օրենքներով ու 
որոշումներով, ինչպես նաև խմբագրի ծրագրային քաղաքականությամբ: Փոքր 
շուկայի և աշխարհագրական տեսակետից խիստ բաժանվածության պայմաննե-
րում սկզբնական շրջանում հայկական պարբերականները ինտեգրված էին 
միևնույն համակարգի մեջ և համագործակցելով օգնում էին մեկը մյուսին հանուն 
ձեռնարկած գործի հաջողության: «Արարատ» շաբաթաթերթում նշմարվում են 
նաև սոցիալական գովազդի տարրեր, որոնք արտահայտվում են հրապարակա-
խոսական հոդվածներում:  
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Еженедельная газета Г. Патканяна «Арарат» в статье рассматривается как ме-
диапродукция. Еженедельник, который печатался в типографии, основанной ре-
дактором, свои производственные расходы покрывал только за счет подписчиков и 
спонсоров. Коммерческие рекламные сообщения в еженедельнике не публикова-
лись, однако, в нем довольно хорошо представлена самореклама, что было обуслов-
лено действующим законодательством и постановлением Российской империи, а 
также программой самого редактора. Первоначально, в условиях небольшого рынка 
и крайней географической разобщенности, армянская пресса была интегрирована в 
одну и ту же систему и, тесно сотрудничая, помогла друг другу во имя успеха 
предпринятого дела. В еженедельной газете «Арарат» проскальзывают также эле-
менты социальной рекламы, которые выражаются в публицистических статьях. 

 
 
 

THE EXPRESSION OF ADTHE EXPRESSION OF ADTHE EXPRESSION OF ADTHE EXPRESSION OF ADVERTISING MESSAGESVERTISING MESSAGESVERTISING MESSAGESVERTISING MESSAGES    
IN G. PATKANYAN’S WEIN G. PATKANYAN’S WEIN G. PATKANYAN’S WEIN G. PATKANYAN’S WEEKLY “ARARAT”EKLY “ARARAT”EKLY “ARARAT”EKLY “ARARAT”    

Santoyan Santoyan Santoyan Santoyan Aren Aren Aren Aren     
Danielyan Danielyan Danielyan Danielyan Taron Taron Taron Taron  

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: G. Patkanyan, “Ararat” weekly, news, advertisement, self-advertisement. 
In the article G. Patkanyan’s “Ararat” weekly is viewed as media product. The 

periodical, which was published in editor’s founded publishing house, closed its 
productive expenses only on the account of subscription and sponsorship. Commercials 
were not published in the periodical, but the self-advertisement was presented enough 
well, which was connected with active laws and decisions in Russian Empire, as well 
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system and assisted each other for the sake of the undertaken work by cooperation. 
Elements of social advertsare also noted in “Ararat” weekly, which are expressed in 
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ԱՆԱՀԻՏԱՆԱՀԻՏԱՆԱՀԻՏԱՆԱՀԻՏ    ՊԱՐՍԱՄՅԱՆԻՊԱՐՍԱՄՅԱՆԻՊԱՐՍԱՄՅԱՆԻՊԱՐՍԱՄՅԱՆԻ    ԵՐԵՔԵՐԵՔԵՐԵՔԵՐԵՔ    ՎԻՊԱԿՆԵՐԸՎԻՊԱԿՆԵՐԸՎԻՊԱԿՆԵՐԸՎԻՊԱԿՆԵՐԸ    
Սանթոյան Սանթոյան Սանթոյան Սանթոյան ՄելսՄելսՄելսՄելս        

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... պատմական-սրբախոսական երկեր, պատմություն և 

արդիականություն, հավատի նվիրյալ, վարքագրություն, կերպարի վերամարմ-
նավորում:  

Հրատարակվել են Անահիտ Պարսամյանի երեք վիպակները` «Շուշան-Վար-
դենի» (Էջմիածին, Մայր աթոռ Ս. Էջմիածնի հրատարակչություն, 2007), «Օշինդրի 
բույրը կամ սուրբ Վահան Գողթնացի» (Էջմիածին, Մայր աթոռ Ս. Էջմիածնի հրա-
տարակչություն, 2010) և «Աշոտ Երկաթի խաչը» (Էջմիածին, Մայր աթոռ Ս. Էջ-
միածնի հրատարակչություն, 2013), որոնք բոլորն էլ ըստ էության սրբագրական-
վարքագրական վիպակներ են, իսկ վերջինը կարող ենք համարել նաև պատմա-
կան վիպակ: Ստեղծագործությունների ծնունդը պատահական չէ. սրանցից յու-
րաքանչյուրը ներկայացնում է պատմական որոշակի ժամանակահատվածում 
իրենց կյանքը հայոց երկրին ու հավատքին նվիրաբերած պատմականորեն հա-
վաստի անձանց, ովքեր հաստատել են Եղիշե պատմիչի ձևակերպած «վասն հայ-
րենյաց, վասն հավատո» կարգախոսը: Նրանք չեն մնացել իրենց ապրած ժամանա-
կի ու եկեղեցու պատմության մեջ, այլ նաև մերօրյա ներկայություն են, արդիական 
ու սպասված նաև մեր հանրության ու եկեղեցու համար, քանի որ «այսօր հավատի 
մեր ծառը նույն խնամքի կարիքն ունի օտարադավան զանազան տարափոխիկ 
հողմերի ու հարձակումների դեմ: Ոսկեսեր գործակալներ` կրոնական ասպա-
տակությունների միտող, փորձում են շեղել մեզ մեր պապերի սուրբ հավատից, որ 
դարեր շարունակ զորավիգ է եղել մեզ` մեծախորհո՛ւրդ և անշփոթելի» [1, 10]: 

Վարքագրության ժանրը դրսևորվել է հայ հին ու միջնադարյան գրականու-
թյան մեջ, սակայն իր շարունակական արտահայտությունը չի ունեցել մեր նոր և 
նորագույն գրականության մեջ (թերևս յուրահատուկ բացառություն է Մուրացա-
նի «Անդրեաս երեց» վիպակը), այս պատճառով էլ Ան. Պարսամյանի հիշատակ-
ված երկերը ասես էականորեն լրացնում են այդ բացը:  

Շուշան-Վարդենին Վարդանանց պատերազմի հերոս և նահատակ Վարդան 
Մամիկոնյանի դուստրն է, վրաց Աշուշա բդեշխի հարսը, հաջորդած բդեշխ Վազ-
գենի կինը: Հեղինակը, հիմք ընդունելով «Շուշանիկ. վկայաբանութիւն սրբոյն Շու-
շանկան դստեր մեծին Վարդանայ» երկը, պատկերում է սովորական մարդու` 
վասն հավատի նահատակության պատմությունը, նրա սրբանալու ընթացքը: 
Ստեղծագործությունն այնպես է հյուսվել, որ նրանում տեղ են գտել և՛ սրբախո-
սականը, և՛ վարքագրականը, և՛ պատմականը, և՛ կենցաղայինն ու արկածայինը, 
սակայն առաջին հերթին ուշադրություն է դարձվում Շուշանիկի` իր հավատին 
հաստատ կանգնելու, այն չուրանալու, սրբանալու հոգեբանական հիմնավորմա-
նը: Շուշանը այն հավատի ու հաստատակամության կրողն է, որ նրան է փո-
խանցվել իր ծնողներից: Շուշանը Վարդան Մամիկոնյանի գործի շարունակողն է: 
Շուշանի ամուսինն ուրացել է քրիստոնեից հավատը, հանուն իր նպատակների 
իրականացման փորձում է հավատափոխել նաև կնոջը, մազդեզաց սովորությամբ 
կին է նվեր ստացել պարսից Պերոզ արքայից, բայց և անտարբեր չէ իր դստեր 
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հանդեպ, ամեն կերպ փորձում է հավատափոխել նաև իր զավակներին` հայոց 
սրբազնագույն կաթողիկոս Սահակ Պարթևի ծոռներին, հայոց սուրբ սպարապետ 
Վարդան Մամիկոնյանի թոռներին: Ձևավորում է դաժանագույն բռնակալի կեր-
պար, որին էլ հակադրվում է Շուշան-Վարդենին, այդ պատճառով էլ տեղ հասած 
գույժին` «Քո ամուսինը ուրացավ քրիստոնեությունը և ատրուշանները երկրպա-
գեց` պարսից կրոնն ընդունելով» [1, 18], հակադրում է իր որոշումը. «Եվ արդ, Տեր 
Հիսուս Քրիստոս, ինձ ու իմ որդիները հանձնում եմ քեզ, դու ես Տեր ու Աստված, 
իսկ ես պատրաստ եմ չարչարանքներ կրելու և մեռնելու քո սուրբ անվան համար, 
որովհետև դու Աստված ես ճշմարիտ, և քեզ է վայել երկրպագություն ու փառք 
հավիտյանս հավիտենից» [1, 19]: Ուրացողի` մոգերի, մոգպետների, կանանոցի, 
սպասավորների ու զինվորների, ատրուշանների հետ Ցուրտավ հասնելուց հետո 
Շուշանիկը մեկուսանում է անշուք, հողաշեն մի քողտիկում և յոթ տարի շարու-
նակ աղոթքով, ապաշխարությամբ, այլոց բժշկելով, մաքրագործվելով, անգամ 
հարազատ զավակների ուրացությունն ու կորուստը (միակ Մանե դստեր և Սա-
հակ որդու) տեսնելով, զրկանքներ կրելով, բռնության ենթարկվելով ու մեկուսաց-
մամբ գնում է իր վերջին հանգրվանին: Նրա կողքին մարդիկ կան, որ ուղեկից և 
օգնական են եղել` Բրաբիոն դայակը, սենեկապանուհի Էթերին, սակայն մահու 
դեղ տալով` նրանց հեռացնում և Շուշանիկին մեկուսացնում են: Բայց Շուշանիկ 
տիկինը իր հավատքի ուժով կարողանում է ոչ միայն զորանալ, այլև բուժել ան-
բուժելի հիվանդների, մարդատեսքի բերել անգամ նրանց, ովքեր գործիք էին իր 
ամուսին Վազգենի ձեռքին: Այդպիսին է Սև Հոռոփը, որ իր հոգու խորքում պահել 
է մաքրության մի փոքրիկ փշուր. «Զարմանալի՛ հոգեփոխության էր ենթարկվել 
Սև Հոռոփը. էլի՛ անփոփոխելի տգեղ, սակայն արցունքից թաց նրա աչքերում խո-
րունկ, անփարատ վշտի այնպիսի անկեղծ արտահայտություն կար, որ դիմացինի 
հոգու մեջ էր թափանցում» [1, 193]: Ֆեյրուզ խանումը, որ Վազգենի կինն է և Պե-
րոզ արքայի զոքանչը, այցելում է Շուշանիկին, և «Ֆեյրուզի կանաչափայլ-դեղնա-
վուն, նշաձև աչքերում հիացումի հետ համախառն սոսկանքի մի արտահայտու-
թյուն երևաց» [1, 183]: Յոթ տարվա տառապագին կյանքն աստիճանաբար սրբաց-
նում է Շուշանիկին: «Քրիստոնեական կրոնի և նրա պատգամած լավի, ճշմար-
տության, առաքինության խորհրդանիշ դարձավ Շուշան-Վարդենին; Ցուրտավն 
իր կենդանի, տառապող սրբուհին ունեցավ և հպարտանում էր նրանով: Միայն 
Ցուրտավինը չէր, ողջ Վրաստանինն էր: Քաղաքային գունագեղ բառուբանի մեջ 
ավելի ու ավելի հաճախ կարելի էր հանդիպել Շուշան տիկնոջ անվանը: Այսպես. 
«Ի՛նչ է, Սուրբ Շուշանից ավելի՞ հավատասեր դարձար», «Սուրբ Շուշանի մոտ 
պիտի տանել երեխային, վաղո՜ւց խոսելու ժամանակն է», կամ էլ այսպես. «Այդ 
ամբարիշտն այնպես է կնոջ հոգին հանում, ինչպես Վազգեն բդեշխը` Շուշանի»» 
[1, 191]: 

Շուշանի հետ նույն քաղաքում են ապրում նաև քրիստոնեական հավատքի 
ներկայացուցիչներ` Սամվել, Հոհան, Ափոց եպիսկոպոսները, Հակոբ երեցը: 
Վերջինս էլ, ըստ հեղինակային մտահղացման, վարքագրությունը գրի առնողն է: 
Նրանք ուզում են օգնական և նեցուկ լինել Շուշանին, բայց Շուշանն ընտրել է իր 
ճանապարհը, և բոլորն էին հասկանում, որ Շուշան-Վարդենին գնում է, ավելի 
շուտ` սրբանում իր նահատակությամբ:  
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Հեղինակը ձևավորում է ոչ միայն հոգեբանական, այլև իմաստասիրական 
այն «միջավայրը», ուր ամբողջանում է Շուշանիկ տիկնոջ կերպարը: Նա 
իմաստավորում է կյանքի ու մահվան խորհուրդը. «Կյանքի գոյությունը մահվան 
մյուս բևեռն է պարզապես: Գոյության երկու նժարներն են Կյանքն ու Մահը: Թող 
օրհնյալ լինի Կյանքը, քանի որ կա Մահը: Թող ընդունելի լինի մահը, քանի որ կա 
Կյանքը: Մահվան ստույգ օրը չէ՜, որ մեռնում ենք. դրանից առաջ մեռած ենք 
լինում բազմի՜ցս… 

Լքումը մահ է: 
Կսկիծը մահ է: 
Մոռացությունը մահ է: 
Ոչ ոք չգիտե, թե որքա՜ն երկար է հույսի ճամփան մինչ հանգրվանն 

ամենայնի» [1, 207]:  
Շուշանիկ-Վարդենին հայոց սրբախոսական գրականության երևելի 

դեմքերից է, նրա կերպարը սիրվել ու ընդունվել է ոչ միայն ժողովրդի, այլև հայոց 
առաքելական եկեղեցու կողմից, և հայոց Քաղոց ամսի տասնյոթին նա անցավ 
հավերժության սահմանը` մարդկանց երկրում մնալով որպես հավատքի համար 
նահատակված սրբուհի: Պատահական չէ, որ հայոց եկեղեցու տոնացույցով սեպ-
տեմբերի 22-23-ին այլ սրբուհիների հետ նշվում է նաև Շուշանիկի օրը, և կարդաց-
վում է նրա վարքը:  

 «Օշինդրի բույրը կամ սուրբ Վահան Գողթնացի» սրբախոսական վիպակը 
վերաշրջանառության մեջ է դնում 8-րդ դարի հայ իրականության ընդգծված դեմ-
քերից մեկին` Վահան Գողթնացուն, որի վարքը պահպանվել է Արտավազդ վա-
նականի հեղինակությամբ: Իր ապրած օրերից հետո քրոջ` Խոսրովիդուխտ Գողթ-
նացու կողմից հյուսվել է «Շարական Վահանայ Գողթնացւոյն» երկը: Ան. Պար-
սամյանն ավելի հավատարիմ է մնացել վարքագրությանը:  

8-րդ դարի դեպքերն են ընկած այս պատումի հիմքում: Սակայն հեղինակը 
որպես պատումն իրացնող սյուժետային միջոց ընտրել է վերհուշը: Վահան Գողթ-
նացին որդին է Գողթն գավառի իշխան Խոսրով Գողթնացու, ում 703-ին այրեցին 
արաբները հարյուրավոր այլ իշխանների, ազնվականների, ազատների հետ 
Նախիջևանում և Խրամում: Այս ժամանակ չորս տարեկան երեխա է եղել Վահան 
Գողթնացին, և նրան գերեվարել, հավատափոխել ու տարել են արաբները: Վա-
հանին Վահապ անունով մեծացնում են խալիֆի հովանու տակ: Նա տարբերվում 
է իրեն շրջապատող երեխաներից իր խելքով, շնորհներով, լեզուների իմացու-
թյամբ` ապահովելով ապագայի մեծ հնարավորություններ: Նա ուսուցիչ ունի` 
Համմադ ար-Ռավիան, որ որոշակի հարգանքով է մոտենում Վահանին ոչ միայն 
որպես աշակերտ ու մարդ, այլև որպես այլազգի մի պատանի, ում ազգությունը, 
այդ ազգության ստեղծած մշակույթն ու լեզուն նույնպես հարգանքի են արժանի: 
Սա է պատճառը, որ ուսուցիչն ընդառաջ է գնում աշակերտի` նախնիների լեզուն 
սովորելու ցանկությանը, և Վահանը հայերեն սովորում է հավատուրաց մի հայի 
մոտ: Վահանն անընդհատ հիշում է ճակատագրական դիպվածը` հոր և հարա-
զատների նահատակությունը: Վահանը արդեն հասել է արքունի դիվանապետի 
աստիճանին, նրա հետ հույսեր է կապում խալիֆը` ենթադրելով պետական ծա-
ռայության այլ աստիճաններ, սակայն սեփական ինքնության փնտրտուքն ու այդ 
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ինքնությանը վերադառնալու անհագ ձգտումը ի վերջո հանգեցնում են նրան, որ 
Վահանը Ոմառ (Օմար) խալիֆի թույլտվությամբ վերադառնում է հայրենի Գողթն 
գավառ որպես կառավարիչ. «Քանի որ Աստված քաղցրացրեց ձեր գութն իմ հան-
դեպ, արձակեցեք, որ տեսնեմ իմ հայրենի երկրի ավերածությունների որչափու-
թյունը և ձեր հրամանով գործակալ նշանակվելով` վերադառնամ ձեզ մոտ» [2, 47]: 
Սակայն Ոմառի մահից հետո Վահանը «որոշեց չվերադառնալ հայրենիքից», ոչ 
միայն չվերադառնալ, այլև վերադառնալ իր նախնի հավատքին, և «չէր թաքցնում 
քրիստոնեական ուխտի մեջ վերահաստատվելու հանգամանքը»: Սակայն արաբ-
տաճիկների կողմից սա գիտակցվելու է դավաճանություն. «Տաճիկները սովորա-
բար շուտ էին զգում դավաճանության հոտը, իսկ դավաճանների հետ շատ դա-
ժան էին վարվում, մանավանդ երբ խոսքն ալլահին դավաճանելու մասին էր» [2, 
48]: Վահանը հասկանում է, որ իրեն ինքնություն տված ազգն ու երկիրը կարող 
են տուժել իր «հավատուրացության» պատճառով, և որոշում է հեռանալ ու 
ապաստանել Հունաց աշխարհում` թողնելով իր որջ կարողությունը, կնոջը, հա-
րազատներին: Բայց շրջապատի մարդիկ այլ գնահատական են տալիս. «Իրա-
վամբ տիրելով հայրենիքիդ` մեզ ևս մեծ հույս էիր: Այժմ, տեսնելով մտադրու-
թյունդ, երես ենք դարձնում քեզնից, և դու մեզ համար ո՛չ կենդանի ես, ո՛չ մեռած» 
[2, 50-51]: Իսկ միակ հավատարիմ թվացող մարդը նրան չմատնելուն ի գին պա-
հանջում է Վահանի երիվարը: Մնում է այսուայնտեղ ապաստանելը, ապա նաև 
դիմում է խելահեղ մի քայլի. «Գնաց հասավ այնտեղ, ուր տաճկաց (արաբների) իշ-
խանն էր, և իր հավատի համար թույլտվություն խնդրեց, մանավանդ որ ծանոթ էր 
Սուրբ Գրքին և քաջահմուտ` իմայելական առասպելաբանությանը: Ոչ թե 
հանդգնորեն դեպի մահ էր գնում, այլ իր ճշմարիտ հավատին հաստատություն և 
նրանց ստությունից հրաժարվել էր ցանկանում»: 

Մի քանի օր բանտում և իր հավատի մեջ հաստատ մնալուց հետո Վահան 
Գողթնացին նահատակվում է, «ահաբեկվում սուսերով»` դասվելով հայոց նահա-
տակների շարքում: Հայոց եկեղեցու տոնացույցով հունվարին նշվում է Վահան 
Գողթնացու հիշատակության օրը: 

Ի տարբերություն Շուշանիկ-Վարդենիի և Վահան Գողթնացու` Աշոտ երկա-
թը բազմաթիվ անգամներ է դարձել հայ գրականության մեջ պատկերման առար-
կա: Հիշենք Ղևոնդ Ալիշանի հայտնի տաղը, պատմավիպասան Բագրատ Այվազ-
յանի համանուն վեպը, անպայմանորեն` Մուրացանի «Գևորգ Մարզպետունի» 
պատմավեպը: Ահա և հրապարակի վրա է Անահիտ Պարսամյանի «Աշոտ Երկա-
թի խաչը» պատմական վիպակը, որ իր մեջ նաև սրբախոսական տարրեր ունի:  

Ժամանակի ու պատմության մեջ մարդու ստացած մականունը երբեմն ավե-
լի բնորոշ ու վճռական է դառնում: Քչերին է վիճակված ստանալու այնպիսի բնո-
րոշում, որ կուղեկցի մարդուն իր կյանքի բոլոր հանգրվաններում: Երկաթ մակա-
նունը բնորոշում է Աշոտին մի շարք կողմերից` որպես մարդու ամուր, պինդ լի-
նելը, ասպետականությունը, անկոտրում ոգին: Վիպակի հեղինակը քիչ է հեռացել 
Մուրացանի վեպի առանձին դետալներից, առանձին դեպքերում էլ նոր վիպական 
պայմանականություններ է ստեղծել: Այսպես. եթե Մուրացանը, օգտագործելով 
Հովհ. Դրասխանակերտցու մի նախադասությունը` «Եւ ի կրունկն դարձեալ Շա-
հանն կոչեցեալ շահ` խաղայ գնայ անդէն ’ի սիրեցեալն իւր յՈւտի գաւառ» («Եվ 
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Շահան կոչված շահը ետ է դառնում ու այնտեղից շարժվում գնում է իր սիրած 
Ուտի գավառը») [4, 320-321], այն «փոքր-ինչ սխալ է թարգմանում»` «գնում է Ուտի 
գավառը` իր սիրեցյալի մոտ» և սրանով իսկ սկզբնավորում հայ գրականության 
անկրկնելի կերպարներից մեկին` Ասպրամին, որը մեզ ներկայանում է 
անընդհատ միջնորդավորված, և որի հետ կարող ենք զուգահեռել միայն 
բակունցյան Տիգրանուհուն, ապա Պարսամյանը ստեղծում է Ասպրամի իր հա-
մարժեքը` Դորիս պարմանուհուն, ով «սեփական ձեռքով Աշոտի վիզն էր անցրել 
արծաթյա համեստ մի խաչ` զուսպ, ինչպես վայել էր ճակատագրի իրիրիրիր դժվարին 
ուղին սկսող զինավառ արքայորդուն» [3, 6]: Փոքրիկ այս դետալը էական դերա-
կատարություն ունի վիպակի հյուսվածքում: Հոր` Սմբատ արքայի նահատակու-
թյունից և եղբոր` Մուշեղի մահից հետո հայրենյաց գահը ժառանգած Աշոտը իր 
խաչն է համարում նաև հայրենիքի փրկության և ազատագրության գործը, գի-
տակցում, որ կա մահերից լավագույնը. «Իսկ մահերից լավագույնը հայրենի հողի 
համար զոհվելն է. երանելի, երազելի մահ, ՄահՄահՄահՄահ----պարգևպարգևպարգևպարգև» [3, 63]: Աշոտի համար 
ողբերգություն է անզավակ հեռանալը, այդ պատճառով էլ որդեգրում է պատանի 
Սմբատիկին և նրան նվիրում իր խաչին հար և նման մի խաչ: Վճռական ճակա-
տամարտից առաջ կիսանիրհի մեջ հայտնված Աշոտին տեսիլք է հայտնվում. 
«Տե՜ր իմ, Աշոտի կիսանիրհ վիճակը չխանգարեց ճանաչելու Աստվածամորը: Հե-
զանուշ, տխուր աչքերով նայում էր, հետո բարձրացրեց աջ ձեռքը… Ուղեցույցի 
նման ձեռքը շարժում էր առաջ ու վեր, դեպի անդունդի այն կողմը, ուր արդեն 
մթնած երկնքով մեկ լույս էր ճառագում բարձրադիր, արծաթափայլ մի խաչ: Աստ-
վածամայրը ձեռքով ցուցանում էր այդ խաչը` էլի ու էլի…» [3, 69]:  

Աշոտը հավատարիմ մնաց իր պարտքին ու գործին, իր երկրին ու հավատ-
քին, ասել է` իր խաչին: Սրա շնորհիվ էլ նրա 14-ամյա գահակալությունը հիշվում 
է որպես հաղթանակների ու վեհացումների շրջան:  

Ան. Պարսամյանի այս վիպակները անթերի չեն: Կարելի է տեսնել պատումի 
հատվածայնություն, երբեմն էլ հաջորդաբար ներկայացվող իրողությունները ան-
միջական կամ տրամաբանական կապի մեջ չեն, առանձին դեպքերում փոքրիկ 
մեղանչումներ կան պատմական փաստի հանդեպ (ասենք` Սահականույշը մի 
դեպքում գիտակցվում է Շուշան-Վարդենիի մայր, այլ դեպքում` տատ, Վարդենին 
նահատակվել է 43 տարեկան հասակում, այնինչ ասում է, թե Վազգենի հետ ապ-
րել է 40 տարի, և այլն): Սակայն որպես նպատակադրված ամբողջություն այս վի-
պակները ծառայում են մի հիմնական նպատակի` հայոց քրիստոնեական հավա-
տի ամրապնդմանն ու զորացմանը: 
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Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:    историко-агиографические произведения, история и совре-
менность,  мученик веры,  житие, перевоплощение образа. 

В статье анализируются три недавно опубликованные историко-агиографи-
ческие повести Анаит Парсамян: «Шушан-Вардени», «Благоухание полыни, или 
Святой Ваан Гохтнеци» и «Крест Ашота Железного», исследуются различные 
связующие особенности образной системы с речевой характеристикой, повествова-
нием, историческими фактами и логикой изложения. Отмечается, что этими 
средствами автор как бы восполняет те лакуны, которые с жанрово-тематической 
точки зрения образовались в нашей новой и новейшей литературе. 

 
 
 
 

THE THREE NOVELETTES BY ANAHIT PARSAMYANTHE THREE NOVELETTES BY ANAHIT PARSAMYANTHE THREE NOVELETTES BY ANAHIT PARSAMYANTHE THREE NOVELETTES BY ANAHIT PARSAMYAN    
    

Santoyan Santoyan Santoyan Santoyan MelsMelsMelsMels        
SummarySummarySummarySummary    

Key Key Key Key words:words:words:words:    historical and hagiographical works, history and present, martyr of 
belief, life, transformation of an image. 

The article traces the three recently published historical novelettes by Anahit 
Parsamyan: “Lily-Rose Tree”, “Scent of Wormwood or St. Vahan of Goghtn”, “The Cross 
of Ashot the Iron”. 

The author discusses the connection between their narration, historical facts and 
their logical interpretation, character system and other peculiarities. It is worthwhile 
mentioning that the author strives to address the gap existing in the field of modern and 
contemporary literature in terms of genre and theme.  
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ԺԱՌԱՆԳՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸԺԱՌԱՆԳՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸԺԱՌԱՆԳՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸԺԱՌԱՆԳՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ        
ԱԱԱԱՎԱՆԴՈՒՅԹԻՎԱՆԴՈՒՅԹԻՎԱՆԴՈՒՅԹԻՎԱՆԴՈՒՅԹԻ    ՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐՈՒՄՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐՈՒՄՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐՈՒՄՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐՈՒՄ    

    
ՓիլոյանՓիլոյանՓիլոյանՓիլոյան    ՎՎՎՎալերիալերիալերիալերի        

 
ԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքային    բառերբառերբառերբառեր.... տարվա եղանակ, բանաստեղծական ավանդույթ, 

ժառանգորդություն, կայուն մակդիր:  
 
Տարվա եղանակների հերթագայությունը ցիկլային ժամանակի արտահայ-

տություն է, որ տարբեր ժողովուրդների նախապատմության ընթացքում դարձել է 
ամենատարբեր միֆերի հիմք և հումք: Այդպես են ձևավորվել հին հույների առաս-
պելը Պերսեփոնեի մասին, հին եգիպտական Օզիրիսի, հրեաների շրջանում 
Հիսուս Քրիստոսի, հայկական Արա Գեղեցիկի առասպելները: Ընդհանրապես 
մեռնող-հառնող աստծո պաշտամունքի հիմքում ենթադրվում է ու կա ցիկլային 
ժամանակի հանգամանքը: 

Տարվա եղանակների հերթագայությունը, Դմ. Լիխաչովի դիտարկմամբ 
[11,162], միջնադարյան ռուս գրականության և քրիստոնեական գաղափարաբա-
նության համակարգում ունեցել է երկակի իմաստ: Ձմեռը խորհրդանշել է ժամա-
նակ, որ նախորդել է Քրիստոսի մկրտությանը, գարունը` մկրտության ժամանա-
կը, որ մարդու կյանքի շեմին նորոգում է նրան, դրանից զատ գարունը խորհրդա-
նշում է Քրիստոսի հարությունը, ամառը հավերժական կյանքի խորհրդանիշն է, 
աշունը` Ահեղ դատաստանի. դա բերքի ժամանակն է, որ կհավաքի Քրիստոսը 
աշխարհի վերջին օրերին: Չորս եղանակները խորհրդանշել են չորս ավետարա-
նիչներին, տասներկու ամիսները` տասներկու առաքյալներին և այլն: «Տեսանելին 
իմաստավորվում է անտեսանելիով, անտեսանելին` տեսանելիով: Տեսանելի աշ-
խարհն ու անտեսանելի աշխարհը միավորված են խորհրդանշանային հարաբե-
րություններով` գրի միջոցով բացահայտվող» [11, 162]: 

Տարիների հերթագայությանը անդրադառնում են տարբեր ժողովուրդներ ու 
գիտություններ: Երևույթի նկատմամբ այլազան մոտեցումներ ու մետաֆորներ են 
ձևավորվում, որոնք հարկ է կապել ոչ թե կրոնական պատկերացումների, այլ 
տվյալ ժողովրդի գենետիկ զգացողությունների հետ: 

Տարվա եղանակների հերթագայություն+կայուն մետաֆոր պայմանաձևը 
փորձենք դիտարկել հայ գրականության ընձեռած նյութի հիման վրա` խոսքը 
մասնավորելով կոնկրետ օրինակներով` առնված հայ գրականության ավանդույ-
թից: 

17-րդ դարի հայ միջնադարյան ժողովրդական երգերի շարքում դրսևորված 
«Տաղ չորս տարերաց` գարնան, ամռան, աշնան և ձմռան» երկը ձեռագրերում 
գտել և հրատարակել է Կ. Կոստանյանցը [5, 16-18]: Տաղը վերահրատարակել է 
Աս. Մնացականյանը [6, 265-267]: Եվ ահա «Լուսաբեր» վերնագրված դասագրքերի 
շարքում հրատարակվում է Հովհ. Թումանյանի «Նորից եկան էն հավքերը» սկս-
վածքով փոխադրություն-մշակումը` գրված, հավանաբար, 1900-ականներին: 

Երկուսն էլ բաղկացած են չորսական բանաստեղծական տներից, և եթե ժո-
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ղովրդական տաղում տունը կազմված է 13 տողից, ապա Թումանյանի երկում` 9 
տողից:  

 Ալվայ եկին ան հաւերն, 
 Նոլվայ եկին ան հաւերն, 
 Կենէ եկին ան հաւերն, 
 Որ ամեն գարուն կու գային. 
 Հագեր են կանաչ կապայ, 
 Հագեր են կանաչ կապայ, 
 Հագեր են կանաչ կապայ, 
 Ի վրայ կանչին շուրջ կու գան: 
 Սօյլէ՛, պուլպուլո՛ւմ, սօյլէ՛, 
 Սօյլէ՛, քեքլիկո՛ւմ, սօյլէ՛, 
 Ես քո ձայնիդ խև եղայ, 
 Քո ստեղծողին եմ ծառայ:  
Հաջորդ տան մեջ դրսևորվում են երեք փոփոխություններ. գարունի փոխա-

րեն` ամառ, կանաչի փոխարեն` կարմիր, կանչի (կանաչի-կանաչեղենի) փոխա-
րեն` վարդ: Երրորդ տան մեջ` աշուն, դեղին, ղէզալ (խազալ-խաշամ), չորրորդ 
տան մեջ` ձմեռ, ճերմակ, պաղ: 

Բոլոր տներն էլ ավարտվում են «Ես քո ձայնիդ խև եղայ, /Քո ստեղծողին եմ 
ծառայ» երկտողով, որ և՛ ինքնադատություն է (խև եղայ), և՛ աստվածային արար-
չագործությունը, ներդաշնությունն ու հավերժահունչն ընդունելու աներկբա խոս-
տովանություն («Քո ստեղծողին եմ ծառայ»): 

Հեղինակի` այլ հեղինակից կրած ազդեցությունը բնական է ու անխուսափե-
լի հատկապես ձևավորման ընթացքում: Այդ ազդեցությունը չհաղթահարելու 
դեպքում հեղինակը հայտնվում է նմանակողի ու կրկնողի դերում, հաղթահարե-
լու դեպքում դրսևորվում են ժառանգորդություն ու շարունակական ընթացք: Այս 
դեպքում նախորդածը դառնում է պարարտ հող, որ սնում է եկածին: Եվ ժառան-
գորդաբար փոխանցվածը հասնում է որակական նոր աստիճանի` դրսևորելով 
ընդհանուրի ու մասնավոր-անհատականի յուրօրինակ սինթեզ: Այդպիսին է Թու-
մանյանի փոխադրություն-բանաստեղծությունը: 

 Թումանյանի տաղի առաջին տունը. 
 Նորից եկան էն հավքերը, 
 Հեռվից եկան էն հավքերը, 
 Որ գարնանը կուգային: 
 Կանանչ կապա են հագել, 
 Կանանչ ճամփա են եկել, 
 Կանանչ մարգին ման կուգան: 
 – Կանչե՛, հավիկը՛ս, կանչե՛, 
 Կանչե՛, լավիկը՛ս, կանչե՛, 
 Կանչե՛, կանչիդ ես ղուրբան [3, 246]:  
Թերևս աշխատանքի պայմանականությանը ավելի համահունչ է ինչպե՞ս-ի 

պատկերացումն ու բացահայտումը, քան վերջնարդյունքի իմաստավորում-արժե-
քավորումը: Թումանյանը հրաժարվել է մասնավոր բարբառային բառերից, օտա-
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րաբանություններից, «Հագեր են կանաչ կապայ» տողի եռակի կրկնության փոխա-
րեն ընդարձակել է գեղարվեստական տող-պատկերի տարողությունը «Կանանչ 
կապա են հագել, /Կանանչ ճամփա են եկել, /Կանանչ մարգին ման կուգան» երեք 
տողերով: Համարյա նույնությամբ պահպանվել են առանձին տողեր. «Նոլվայ 
եկին ան հաւերն» – «Նորից եկան էն հավքերը», «Հագեր են կանաչ կապայ» - 
«Կանանչ կապա են հագել»… Սակայն Թումանյանը կարևորել է տողերի տաղա-
չափական կառույցը` ձևավորելով ռիթմի յուրահատկություն: Առաջին երկու տո-
ղերն ունեն 8-ական վանկ` 4 (2+2)+4 կիսատողերով, ապա դրսևորվում են 7-ական 
վանկերով տողեր` 4+3 հատածներով, իսկ եզրափակող երեք տողերն ունեն ընդ-
գծված երեք անդամ` 2+3+2:  

Թումանյանական տարբերություններից մեկն էլ այն է, որ «սօյլէ» բառի փո-
խարեն յուրաքանչյուր տան մեջ օգտագործում է ըստ էության իրար հոմանիշ, 
բայց ոչ նույնական չորս տարբեր բայեր` կանչել, երգել, խոսել, ձայնել: Եթե առա-
ջին տան «Կանանչ մարգին ման կուգան» տողի համարժեքը երրորդ տան մեջ «Ու 
խաշամին ման կուգան», չորրորդում` «Ճերմակ ձյունին ման կուգան» տողերն են, 
ապա երկրորդ տան մեջ տեղ է գտել «Կարմիր վարդին ձեն կուտան» տողը: 

Առաջին տան գարուն-կանաչ-կանաչ (բուսականություն) եռյակը մի փոքրիկ 
փոփոխությամբ է դրսևորվում` գարուն-կանաչ-մարգ, ամառ-կարմիր-վարդ, ա-
շուն-դեղին-խաշամ եռյակները նույնական են, իսկ ձմեռ-ճերմակ-պաղ-ի մեջ 
միայն պաղն է փոխվել ձյունով: Ըստ էության նույնական են տարվա եղանակնե-
րը բնորոշող գունանունները և խորհրդանիշ առարկաները` մարգը, վարդը, խա-
շամը, ձյունը: Ասել է` Թումանյանը դրսևորել է առավելագույն հարազատություն 
ժողովրդական երգին» (կարծում ենք` ժողովրդական ստեղծագործության ռիթմը, 
տաղաչափությունը, խստագույն կանոնակարգումը հուշում են սրա հեղինակա-
յին բնույթի մասին, սակայն հեղինակի ով լինելը չիմանալն է այն դասել տալիս 
ժողովրդականների շարքում»): Թումանյանի «Քաջ Նազարի» վերաբերմամբ Ն. 
Աղբալյանի խոսքում դիտարկում կա, որ բնութագրում է հեղինակի անցած ստեղ-
ծագործական ճանապարհը. «Այդ ճանապարհն է. տոգորվել մեր ժողովրդի զգա-
ցումով ու մտածումով, ըմբռնել նրա հանճարը և գուշակել նրա իդեալը գեղեցիկի 
աշխարհում, և իր անհատական մտքերն ու զգացումները ապրել նրա ստեղծած 
հավերժապես գեղեցիկ, հզոր ու հոյակապ կառուցումների մեջ: Սրանով բարձրա-
նում է ինքը և բարձրացնում մեր ժողովրդին, որովհետև արվեստի ամեն մի գործ 
մեկնությամբ ու վերապրումով է մեծանում» [1,57]:  

Փաստորեն խոսքը վերաբերում է ոչ միայն «Քաջ Նազարին» ու հեքիաթների 
այլ մշակումների, այլև բանահյուսական ցանկացած միավորի մշակմանն ու «վե-
րապրումին», այդ թվում նաև «Նորեն եկան էն հավքերը» սկսվածքով բանաստեղ-
ծությանը:  

Վերադառնալով երկու երկերի զուգահեռմանը` նշենք, որ առարկա (եղա-
նակ») և մակդիր (այս դեպքում` գունանուն) զույգերը բացարձակապես նույնա-
կան են մնացել: Եվ եթե ածականը (որոշիչը) գոյականի (առարկայի) հագուստն է, 
ապա մակդիրը` այն հագուստը, որ առերես կարող է անգամ հակոտնյա լինել ար-
տաքինին, բայց ներքուստ էության հետ ներդաշնություն է: Այդ պատճառով էլ այն 
կարող է առարկայաբար հանդես գալ` ներառելով առարկան: Այս դիտարկումը 
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կարևորում ենք, քանի որ հայ գրականության ավանդույթ գիտակցվող ժառան-
գորդական նշված շղթան շարունակվել է, ի մասնավորի, Հ. Սահյանի և Հր. Սա-
րուխանի ստեղծագործությունների մեջ` իրենց յուրահատկություններով: 

Հ. Սահյանի «Իջավ սարյակը դաշտում» սկսվածքով բանաստեղծության մեջ 
դրսևորվում է բացարձակ հարազատություն նշված պայմանական զույգին. 

 Իջավ սարյակը դաշտում – ծիլ էր կտուցին,– 
 Շուրթիս վրա մի կանաչ տող էր թպրտում: 

 Արտից տատրակը թռավ – հասկ էր կտուցին,– 
 Շուրթիս վրա մի կարմիր տող էր թպրտում: 

 Ծիծառն անցավ երկնքով – ամպ էր կտուցին,– 
 Շուրթիս վրա մի դեղին տող էր թպրտում: 

 Կռռաց ագռավը ձորում – ձյուն էր կտուցին,- 
 Սրտիս վրա մի ճերմակ տող էր թպրտում [7, 291]: 

Եղանակն արտահայտվում է ոչ թե բառացի, այլ նրան բնութագրական իրո-
ղության մատնանշմամբ. գարունը` ծիլի, ամառը` հասկի, աշունը` ծիծառի անց-
նելու, ձմեռը` ձյան միջոցով: Հ. Սահյանն այս ամենը կապում է բանաստեղծի ան-
հատականության և ստեղծագործելու կարողության հետ: Բնություն-բանաստեղ-
ծի ստեղծագործելու կարողություն-կյանքի ընթացք շղթան դրսևորվում է կայուն 
մետաֆորի միջոցով, որ Սահյանից առաջ կար ժողովրդական համարվող երգում 
ու Թումանյանի մշակման մեջ, և որը դրսևորվում է Հր. Սարուխանի ստեղծագոր-
ծության մեջ: 

Հր. Սարուխանի ստեղծագործության համար բնութագրական է մեր բանաս-
տեղծության մեծերի ձգողականության (ազդեցության) հաղթահարումը: Այս 
իմաստով Թումանյանը և՛ էտալոն է, և՛ սահմանագիծ, և՛ մշտական ներկայու-
թյուն: Հիշենք «Լոռեցու պես», «Հ. Թ.», «Մեծամանկական», «Թումանյանական», այլ 
գործեր: Նաև Համո Սահյանը: 

Եղանակների հերթագայությանն է նվիրված Սարուխանի «Փոքրիկ դաս» 
փոքրիկ բանաստեղծությունը, որ ներառված չէ ժողովածուներում. 

 – Ի՞նչն է թաքնված 
 Գարնան ետևում: 
 – Իհարկե, ամռան առաջին օրը: 

  – Ի՞նչն է գլորվում  
 Ամռան ետևից: 
 – Աշնան խնձորը: 

 – Իսկ ի՞նչ է ծածկում 
 Մերկությունն աշնան: 
 – Ձմռան պսպղուն սավանն սպիտակ: 

 – Իսկ այդ սավանը 
 Ո՞ւր է չքանում: 
 – Մնում է գարնան ծաղկագորգի տակ [4]:  
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Այստեղ միայն եղանակների հերթագայությունը չէ, այլև յուրաքանչյուր եղա-
նակի «մանկությունն» ու «ծերությունը» (գարնան ծաղկագորգ և գարնան ետև, 
ամռան առաջին օր-ամռան ետև, աշնան խնձոր-մերկություն աշնան): Եվ «ման-
կությունից» «ծերություն» անցումը իրականանում է բանաստեղծական տնից 
տուն հերթագայության ընթացքում` չգրվելով, այլ դրսևորվելով: 

Բայց բանաստեղծական այս փոքրիկ գտածոն տղայական խաղ է թվում Հր. 
Սարուխանի «Էլեգիա չորս ձայնի, դաշնամուրի և թավջութակի համար» բանաս-
տեղծության համեմատությամբ. 

 Չգնամ, չանրջեմ դաշտերում, 
 Ճերմակ եմ` կանաչը չըողբա… 
 Հևասիրտ չշրջեմ դաշտերում,- 
 Դաշտերում ցոլցլանք ու ցող կա: 

 Չգնամ, չանրջեմ դաշտերում, 
 Ճերմակ եմ` կարմիրը չըողբա… 
 Խևասիրտ չշրջեմ դաշտերում,- 
 Դաշտերում շոգ շշուկ ու շող կա: 

 Չգնամ, չանրջեմ դաշտերում, 
 Ճերմակ եմ` դեղինը չըողբա… 
 Դևասիրտ չշրջեմ դաշտերում,- 
 Դաշտերում դալկություն ու դող կա: 

 Չգնամ, չանրջեմ դաշտերում, 
 Ճերմակ եմ` ճերմակը չըողբա… 
 Սևասիրտ չշրջեմ դաշտերում,- 
 Դաշտերում հողածին ու հող կա [9,50]: 

Եռավանկ բանաստեղծական ոտքերով այս խստագույն, համարյա զինվորա-
կան քայլարշավը բերում է իր հետ ռիթմի յուրահատկություն ու երաժշտականու-
թյուն: Եղանակների հերթագայությանը հավելվել է հեղինակային ես-ը («ճերմակ 
եմ»), ով իրեն տեսնում է բնության ներդաշնության հետ և ներդաշնությունից 
դուրս (չգնամ, չանրջեմ, որ…չողբա): Էլեգիա վերնագրի արդարացումն են «Ճեր-
մակ եմ»-ը և հևասիրտ-խևասիրտ-դևասիրտ-սևասիրտ գրադացիան, որ նաև ներ-
քին հանգի արտահայտություն է: 

Նորից բանաստեղծական չորս տուն, բայց քառատողեր: Մակդիրն ասես 
«ներառել է» եղանակի անվանումը` հայտնիանալով գոյականաբար: Եվ ժողո-
վրդական երգի ու Թումանյանի մշակման, Սահյանի բանաստեղծության հետ 
դրսևորվում է բացարձակ հարազատություն գունազգացողության իմաստով. կա-
նաչը գարունն է, կարմիրը` ամառը, դեղինը` աշունը, ճերմակը` ձմեռը: Միջանկ-
յալ նշեմ, որ այս չափն ունի նաև շատ տարիներ առաջ գրված «Հրաժեշտ» բանաս-
տեղծությունը. 

 Աչքերս բներ են ցավերի: 
 Լուսինը կարմիր է բարձրանում: 
 Երազս օրորվող նավերից 
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 Ընկնում է ու ցավից կարծրանում [8, 74]: 
Սակայն այստեղ այլ ռիթմական զգացողություն է արթնանում, և տարբեր է 

մեղեդին թերևս ներտողային, միջտողային դադարների ու շեշտադրման տարբե-
րությունների հաշվին: 

Եվ մակդիրն իր հերթին գոյ է պահանջում` որպես իրեն բնութագրական 
իրողություն. կանաչը` «ցոլցլանք ու ցող», կարմիրը` «շոգ շշուկ ու շող», դեղինը` 
«դալկություն ու դող», ճերմակը` «հողածին ու հող»: 

Հիմք ընդունելով արդեն իսկ եղած պատկերը` հեղինակը դիմում է վարիա-
ցիայի` ասելիքը հասցնելով նոր եզրագծերի:  

Երեք դեպքում էլ որպես պարտադիր պայման դրսևորվում է առարկա (եղա-
նակ), մակդիր (գունանուն), առարկան բնութագրող ու մակդիրով պայմանավոր-
ված ածանցյալ: 

Եվ որպեսզի պատահական չթվա պատկերի ժառանգորդական շարժման 
այս ընթացքը, շեշտենք, որ կանաչ-կարմիր-դեղին-սպիտակ մակդիրների այս 
շղթան արդեն հեղինակի համար կայուն անգիտակցական նախասիրություն է 
դարձել, որ դրսևորվում է նաև համեմատաբար վերջերս հրատարակված «Եվ իմ 
հանգերգն այս, որպես գոհություն» քերթվածում. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Թող կանաչ-կարմիր ու դեղին հագնեմ 
Զղջանքներիս հետ, մինչ ճերմակը ձյան… 
Ես այն ոչ ու փուչ նույն հեղինակն եմ  
«Յոթ մահացու մեղք» բանաստեղծության [2]: 
Եթե ավանդույթը բնորոշվում է որպես մշակութային հիշողության «ներկա-

յություն» ստեղծագործության մեջ (Էսալինեկ Ա.) [10, 574], ապա հայ գրականու-
թյան ժառանգորդաբար փոխանցվող ավանդույթն այսպես է դառնում առարկա-
յական ու տեսանելի:  
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НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ В КНАСЛЕДСТВЕННОСТЬ В КНАСЛЕДСТВЕННОСТЬ В КНАСЛЕДСТВЕННОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИИОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИИОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИИОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИИ    

Пилоян Пилоян Пилоян Пилоян ВВВВалерийалерийалерийалерий        
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: погода, поэтическая традиция, преемственность, прочный 
эпитет. 

Чередование времен года является выражением циклического времени, к 
которому обращаются разные народы, что формирует многообразные подходы и 
метафоры. В рамках статьи на материале армянской литературы метафора-формула 
«чередование + неизменность» времен года рассматривается в контексте армянской 
средневековой народной песне 17 века, в переложении-обработке Ов. Туманяна 
«Прилетели снова птицы…», в стихотворениях А. Сагияна «Спустился скворец на 
поле…» и Г. Сарухана «Элегия для четырех голосов, фортепиано и виолончели». Во 
всех четырех случаях в качестве основного условия проявляются предмет (время 
года), эпитет (колороним), дериваты, обусловленные эпитетом и характеризующие 
предмет, которые абсолютно идентичны, и генетически переданное доходит до 
качественно нового уровня, проявляя своеобразный синтез общего и частно-
индивидуального. Если традиция характеризуется как «присутствие» культурной 
памяти в творчестве (А. Эсалинек), то в армянской литературе генетически 
передаваемая традиция становится предметной и видимой. 
 
 
 

INHERITAGE IN THE COINHERITAGE IN THE COINHERITAGE IN THE COINHERITAGE IN THE CONTEXT OF TRADITIONNTEXT OF TRADITIONNTEXT OF TRADITIONNTEXT OF TRADITION    
Piloyan Piloyan Piloyan Piloyan VVVValerialerialerialeri        

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: the weather, the poetic tradition, succession, lasting epithet. 
The alternation of the year seasons is the expression of the cyclic time. Many 

peoples refer to this and as a result of it a number of points of view and metaphors are 
formed. Within the framework of this article, on the basis of the Armenian Literature 
material, the succession +stable metaphor structure is regarded as a word, specifying the 
medieval Armenian folk song of the 17th century. It is revealed in H. Tumanyan’s “Again 
Came those Hawks”, H. Sahyan’s “The Starling Landed in the Field”, H. Sarukhan’s “Four 
Voice Elegy, for Piano and Violoncello”.  

In all these four creations we came across a referent (weather), epithet and a 
derivative determined by a referent and epithet. They are all identical and the successive 
transference regains a new quality, representing a specific synthesis of the common and 
private. 

If the tradition is regarded as a presence of cultural recollection in a creation, then 
the successively transferred tradition becomes visible and conspicuous in this way. 
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ՈՒՍԱՆՈՂՈՒՍԱՆՈՂՈՒՍԱՆՈՂՈՒՍԱՆՈՂ    ----    ԴԱՍԱԽՈՍԴԱՍԱԽՈՍԴԱՍԱԽՈՍԴԱՍԱԽՈՍ    ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ        
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ    ՏԵՍԱԿԱՆՏԵՍԱԿԱՆՏԵՍԱԿԱՆՏԵՍԱԿԱՆ    ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ        

ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ    ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ    ՄԵՋՄԵՋՄԵՋՄԵՋ    
    

Կոստանդյան Կոստանդյան Կոստանդյան Կոստանդյան ՆՆՆՆունեունեունեունե        
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... կարգավիճակ, կառավարում, մեխանիզմներ, փոխազ-
դեցություն, վարքագիծ, մոտիվացիա, դինամիկա, հաղորդակցում, դիրքորոշում, 
հիմնադրույթ: 

 
Ուսումնադաստիարակչական գործընթացում ուսանող-դասախոս հարաբե-

րությունները կազմավորելու և դրանք որպես գործունեության որոշակի մեխա-
նիզմների վերածելու հիմքում ընկած են մի շարք մանկավարժահոգեբանական, 
սոցիալ-հոգեբանական, բարոյաիրավական և այլ օրինաչափություններ, առանձ-
նահատկություններ: Որպես հոգեբանական օրինաչափություն այդ հարաբերու-
թյունները բարենպաստ ազդեցություն են թողնում ուսանողի ուսումնական և սո-
ցիալական ակտիվության և դասախոսի աշխատանքային գործունեության ար-
դյունավետության վրա, եթե նախ և առաջ հստակեցված է թե՛ մեկի, թե՛ մյուսի 
անձնային կարգավիճակը (ստատուսը): Այդ կարգավիճակի հոգեբանական հիմ-
նավորմանը լուրջ ուշադրություն է դարձրել անվանի հոգեբան Բ.Գ. Անանևը [2, 
98-99], որը գտնում է, որ այն ստեղծված է հասարակական հարաբերությունների, 
սոցիալական գոյացությունների համակարգի կողմից, որոնք օբյեկտիվորեն 
որոշում են սոցիալական կառուցվածքում անձնավորության տեղը: Անձնավորու-
թյան կարգավիճակի հասկացությունը, ըստ Անանևի, կարող է լրացվել անձնա-
վորության դիրք հասկացությամբ, որը բնութագրում է նրա անձնային (սուբյեկ-
տիվ) գործնական կողմը այդ կառուցվածքում:  

Ուսանող-դասախոս և ցանակացած միջանձնային և միջխմբային հարաբե-
րությունները կարող են ճիշտ կառուցված և արդյունավետ լինել միայն այն դեպ-
քում, երբ հարաբերակցվող կողմերը հստակ պատկերացնում են իրենց իրա-
վունքներն ու պարտականությունները, դրանց իրականացման սահմանները և 
մեխանիզմները, որոնցով ղեկավարվելով նրանք կարգավորում են սեփական 
վարքագիծը, ղեկավարում սեփական ակտիվությունը և ուրիշի վարքն ու գործու-
նեությունը: Ըստ Բ.Գ. Անանևի «անձի վարքի ցանկացած մակարդակի և ցանկա-
ցած բարդության դեպքում գոյություն ունի փոխկապակցվածություն.  

ա) մարդկանց միջև ինֆորմացիայի և նրանց փոխհարաբերությունների 
միջև, 

բ) հաղորդակցության և շփման ընթացքում մարդու արարքների ինքնակար-
գավորման միջև, 

 գ) բուն անձնավորության ներաշխարհի վերափոխումների միջև:  
Մարդու վարքը հանդես է գալիս ոչ միայն որպես սոցիալական գործունեու-

թյան տեսակների բարդ համալիր, որոնց օգնությամբ առարկայացվում է նրան 
շրջապատող բնությունը, այլև սոցիալական տարբեր կառուցվածքներում որպես 
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շփում, հաղորդակցում, մարդկանց միջև պրակտիկ փոխազդեցություն [3, 158]: 
Մարդու գործունեության տարբեր տեսակների (խաղ, ուսուցում, աշխա-

տանք, շփում և այլն) կազմում Բ. Անանևը առանձնահատուկ տեղ է հատկացնում 
շփմանը, հաղորդակցմանը: Վերջինիս գործունեության հատուկ և գլխավոր բնու-
թագիրը նա համարում է այն, որ շփման միջոցով մարդը կառուցում է իր հարաբե-
րությունները այլ մարդկանց հետ: 

Հանգամանորեն վերլուծելով շփման կառուցվածքային բոլոր բաղադրամա-
սերը որպես հոգեբանական գործընթաց, Բ. Անանևը շփման բազմաթիվ միջոցնե-
րից ելնելով առանձնացնում է նրա ներքին կողմը՝ շփման մասնակիցների փոխա-
դարձ ճանաչումը, միջանհատական հարաբերությունները, ստացված գիտելիք-
ների հաշվառման հիման վրա մարդու արարքների ինքնակարգավորումը, շփմա-
նը մասնակցող անձանց ներաշխարհի վերափոխումները և այլն, որոնք գտնվում 
են փոխադարձ կապի և փոխպայմանավորվածության մեջ: Շփման գործընթա-
ցում նա կարևոր տեղ է տալիս մարդու դրդապատճառներին՝ բացահայտելով 
դրանց ներգործությունը շփման ընտրողականության, ծավալի, լայնության և ակ-
տիվության վրա: Ամենակարևորը,– ընդգծում է Բ. Անանևը, շփման ընթացքում 
ընտրողականության չափանիշները՝ դրդապատճառներն են, որոնցով որոշվում է 
դրդվելիության ծավալը …Մի իրադրության մեջ մարդը հաղորդակցվող է լինում, 
իսկ մյուսում՝ ինքնամփոփ, մեկուսացած: Դա ամբողջովին որոշվում է նրա գոր-
ծունեության դրդապատճառներով [2, 68]: Դիտարկելով շփումը ուսումնական 
գործընթացի տարբեր իրադրություններում, նա նշում է, որ մի կողմից մանկա-
վարժը կարող է ակտիվացնել սովորողների մտավոր ունակությունները, նրանց 
զգացմունքներն ու հույզերը դարձնել ստենիկ, գործունեությունը ակտիվացնող, 
համատեղ ջանքերը, իսկ մեկ այլ դեպքում ճնշել դրանք, նրանց մեջ առաջացնել 
բացասական ապրումներ, կազմալուծել կամային ջանքերը, իր նկատմամբ նրանց 
մեջ առաջացնել անվստահություն և անհարգալից վերաբերմունք:  

Բուհական ուսուցման համակարգում ուսանող-դասախոս հարաբերություն-
ների զարգացման դինամիկայի առանձնահատկությունների իմաստավորման և 
հոգեբանական հիմնավորման տեսական մոտեցումներ են մշակված Վ.Ն.Մյա-
սիշչևի աշխատություններում [10, 44-47], որտեղ հատուկ հետաքրքրություն են 
ներկայացնում անձի հոգեբանության ուսումնասիրությունները և հատկապես 
հարաբերությունների հայեցակարգը: Շրջապատող իրականության նկատմամբ 
մարդու բարդ և առավել դինամիկ հարաբերությունները արտահայտվում և ար-
տացոլվում են նրա հոգեկան գործունեության մեջ: Ցանկացած օբյեկտիվ հոգեբա-
նական հետազոտություն անիմաստ է առանց այդ հարաբերությունների ուսում-
նասիրության, քանի որ ձեռք բերելով գիտակցված բնույթ՝ դրանք դրսևորվում են 
ոչ միայն նրա արտաքին վարքագծում, այլև այդ փորձի հիման վրա ձևավորված 
մարդու ներաշխարհում: Ելնելով դրանից, Վ.Ն. Մյասիշչևը մարդու հարաբերու-
թյունների իր հոգեբանական հիմնադրույթներում զարգացնում է այն թեզը, որ 
«մարդու հոգեբանական հարաբերությունները իրենց զարգացած տեսքով ներկա-
յացնում են օբյեկտիվ իրականության տարբեր կողմերի նկատմամբ անձի ընտրո-
ղական գիտակցված կապերի ամբողջական համակարգ, որոշում են նրա գործո-
ղությունները և ապրումները» [10, 44-47]: Միաժամանակ Վ. Մյասիշչևը ընդգծում 
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է, որ մարդու հարաբերությունները այլ մարդկանց, իրականության նկատմամբ 
պայմանավորված են հասարակական պատմական փորձով, որը նրա հարուստ 
ներաշխարհի հիմքն է հանդիսանում: Ուսումնական պարտականությունների 
նկատմամբ ջանքերը Վ.Ն.Մյասիշչևը համարում է մարդու ջանքերի, ձգտումների 
մասնավոր (անհատական) ձև, որը բխում է սեփական պարտականությունների 
նկատմամբ անհատական վերաբերմունքից և բնութագրում է մարդու բարոյա-
իրավական հարաբերությունները: Ձևավորվելով մարդկանց փոխազդեցության 
գործընթացում (ծնողների, մանկավարժների, դասախոսների, ղեկավարների պա-
հանջների կատարումը) սեփական պարտականությունների նկատմամբ պա-
տասխանատու վերաբերմունքը հետզհետե վերաճում է այնպիսի գոյացություն-
ների, ինչպիսիք են պարտքը, խիղճը: Ներքին հոգեկան գործընթացը հանգեցնում 
է արժեքային հարաբերությունների կազմավորմանը, որոնցով պայմանավորվում 
են և որոշվում մարդու արարքների և ապրումների բարոյական, գեղագիտական, 
իրավական և այլ չափանիշներ:  

Մեր կողմից ուսումնասիրվող հարցի համար խիստ կարևոր է, թե հարաբե-
րակցվող կողմերը՝ ուսանողները և դասախոսները, ինչպես են ընկալում իրար, 
որպես անձնավորություն` միաժամանակ հանդես գալով, որպես իմացության, 
ճանաչման օբյեկտ և սուբյեկտ: Այս տեսանկյունից ուսումնասիրության տեսա-
կան հիմնաքարերից է Ա.Ա. Բոդալյովի կողմից մշակվող մարդու ընկալման և ճա-
նաչման հիմնադրույթները: Հենվելով Բ.Գ. Անանևի կողմից հիմնադրված, մարդու 
ձևավորումը որպես աշխատանքի, իմացության և հաղորդակցության արդյունք 
տեսության վրա։ Ա.Ա. Բոդալյովը բացահայտել է մարդու կողմից մարդու ընկալ-
ման, ճանաչման հոգեբանական օրինաչափությունները և դրանք ենթարկել բազ-
մակողմանի վերլուծության: Մարդու կողմից մարդու ճանաչումը, նշում է Ա.Ա. 
Բոդալյովը, հանդիսանում է նրա փոխազդեցության պարտադիր կողմը և նրանից 
յուրաքանչյուրի սեփական վարքագծի կարգավորման պայմանը, որոնք համա-
պատասխանում են ստեղծված հանգամանքներին և փոխազդեցության ընթաց-
քում լուծվող խնդիրներին: Ընկալման պատկերները, գաղափարները և այլ մարդ-
կանց նկատմամբ անհատի մեջ ձևավորվող պատկերացումները հավաքագրելով 
իր մեջ, որպես լրատվություն այդ մարդկանց մասին նրանցից յուրաքանչյուրի 
նկատմամբ նպատակահարմար գործելու հնարավորություն է տալիս [7, 194]:  

 Ա.Ա.Բոդալյովը առանձնացնում է գործունեության այն ոլորտները, որոնց 
համար խիստ կարևոր է մարդու կողմից այլ մարդկանց կերպարի և վարքագծի 
ընկալումը, որոնք էական նշանակություն են ձեռք բերում մանկավարժի, բժշկի, 
կոլեկտիվի ղեկավարի, քննիչի աշխատանքում: Կոնկրետ մարդկանց աշխա-
տանքներն ու արարքները, նրանց ողջ վարքագիծը տարբեր հանգամանքներում, 
նշում է Ա.Բոդալյովը, առանձին մարդու համար հանդես են գալիս որպես գիտե-
լիքների ձևավորման աղբյուր նրանցից յուրաքանչյուրի մասին, միաժամանակ 
վերջին հաշվով այդ գիտելիքների ու գնահատականների ճշտության, անվրեպու-
թյան ցուցանիշներ են դառնում: Մարդկանց շփման, համատեղ աշխատանքի և 
կյանքի պրակտիկան այսպիսով հանդիսանում է ոչ միայն իրար ճանաչելու, ըն-
կալելու աղբյուր և ոչ միայն մարդկանց մասին անհատի կուտակված գիտելիքնե-
րի գործածության ոլորտ, այլև դրա հետ մեկտեղ այդ պրակտիկան կատարում է 
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օբյեկտիվության, անաչառության չափանիշի գործառույթ:  
 Խոսելով անձի և նրան շրջապատող մարդկանց վարքագծային և անձնային 

դրսևորումների հարաբերակցության մասին, Ա. Բոդալյովը ընդգծում է, որ մար-
դու բնավորության մեջ այնպիսի գծերի առկայությունը, ինչպիսիք են վստահու-
թյունը, դյուրահավատությունը, անկեղծությունը, շփվողականությունը, կամ թե՛ 
կասկածամտությունը, կեղծավորությունը, անազնվությունը, ներպարփակվածու-
թյունը: Սա էլ վկայում է այն մասին, թե ինչ կարգի մարդիկ են գերիշխում մարդու 
մերձակա միջավայրում և մարդկային հոգեբանության մասին իրենց արարքնե-
րով նպաստում նրա մեջ համապատասխան ընդհանրացված պատկերացումների 
ձևավորմանը և այդ պատկերացումներին համարժեք վարքի եղանակների զար-
գացմանը [7, 194]: Հաղորդակցման գործընթացում մարդկանց ընկալման պատ-
կերները, նրանցից յուրաքանչյուրի՝ անձնավորության մասին պատկերացումնե-
րը, մասնակցելով ընկալող անձի գործողությունների կարգավորմանը, կատա-
րում են այն գործոնի դերը, որը պայմանավորում է այլ մարդկանց նկատմամբ՝ 
նրա մեջ վարքագծի որոշակի ձևերի մշակումը և էականորեն նպաստում նրա 
բնավորության և անձնային այլ որակների ու հատկանիշների ձևավորմանը: Բա-
ցի դրանից, նշում է Ա. Բոդալյովը, սեփական մարմնական (սոմատիկ) կազմված-
քի մասին մարդու պատկերացումները, շրջապատողների վրա իր արտաքինի բա-
րոյական և գեղագիտական ազդեցության գիտակցումը և առաջին հերթին սեփա-
կան հնարավորությունների գնահատականի կազմավորումը որպես անձնավո-
րություն, նույնպես մշտապես մասնակցում են ուրիշ մարդկանց հանդեպ նրա 
վարքի կազմակերպմանը՝ միաժամանակ ներգործելով ինչպես նրա արարքների 
ձևի վրա, այնպես էլ բովանդակության վրա [7, 194]:  

Ուսանողների և դասախոսների փոխհարաբերությունների հոգեբանական 
մեխանիզմների ուսումնասիրությունը հենվում է միջանձնային հարաբերություն-
ների հոգեբանական հիմնադրույթի տեսական հիմքերի վրա, որը մշակվել է Ա.Վ. 
Պետրովսկու և նրա աշակերտների կողմից: Ընդհանրացված ձևով այդ տեսությու-
նը անվանվում է խմբային ակտիվության ստրատոմետրիական հիմնադրույթ: 
Միջանձնային հարաբերությունները, ըստ Ա.Վ. Պետրովսկու [12, 85-90], մարդ-
կանց միջև փոխադարձ կապի սուբյեկտիվ ապրում է: Դրանք օբյեկտիվորեն 
դրսևորվում են համատեղ համատեղ գործունեության և շփման գործընթացնե-
րում, նրանց իրար վրա թողած փոխադարձ ներգործությունների բնույթում և 
եղանակներում: Միջանհատական հարաբերությունները դիրքորոշումների, 
կողմնորոշումների, սպասումների և ստերեոտիպների և այլ դիսպոզիցիաների մի 
համակարգ է, որոնց միջոցով մարդիկ իրար ընկալում և գնահատում են: Այս դիր-
քորոշումները միջնորդավորվում են համատեղ համատեղ գործունեության բո-
վանդակությամբ, նպատակներով, արժեքներով և կազմակերպմամբ և հանդես են 
գալիս որպես կոլեկտիվում սոցիալ – հոգեբանական մթնոլորտի ձևավորման 
հիմք:  

Հետազոտելով միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանական մեխա-
նիզմները, Ա.Պետրովսկին բացահայտել է միջանձնային ընտրության մոտիվա-
ցիայի դինամիկայի առանձնահատկությունները, այսինքն՝ մոտիվացիոն ընտրու-
թյան միջուկը, հիմքը: Ըստ նրա՝ դա դրդապատճառների մի համակարգ է, որը 
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կազմավորում է անհատական նախընտրության, նախապատվության հոգեբանա-
կան հիմքը: Միջանձնային ընտրության մոտիվացիայի շուրջ կատարված հետա-
զոտությունների վերլուծությունը Ա.Պետրովսկուն հնարավորություն է տվել 
պարզելու այն հոգեբանական պատճառները, որոնց համաձայն անհատը պատ-
րաստ է իրացնելու իր հուզական և գործնական կապերը խմբի որոշ անդամների 
հետ և անտեսելու մյուսներին: Տարբեր (ուսանողական, աշխատանքային և այլն) 
կոլեկտիվներում միջանձնային հարաբերությունները գլխավորապես պայմանա-
վորված են դրանց համար ընտրված օբյեկտի բարոյական և գործնական որակնե-
րի կողմնորոշումով, այսինքն նրա անձնային այն առանձնահատկություններով, 
որոնք ձևավորվում և դրսևորվում են համատեղ գործունեության ընթացքում:  

Մի շարք անվանի հոգեբաններ (Բ. Անանև, Բ. Լոմով, Ա. Բոդալյով և ուրիշ-
ներ) մարդկանց միջև շփումը, հաղորդակցումը դիտարկում են որպես յուրօրի-
նակ գործունեություն, որն ունի իր ուրույն հոգեբանական օրինաչափությունները: 
Մարդու գործունեությունը, ըստ Ա.Ն. Լեոնտևի [8, 82] ոչ թե հակազդեցություն է 
կամ հակազդեցությունների ամբողջություն, այլ համակարգ, որն ունի կառուց-
վածք, իր ներքին փոխանցումները և վերափոխումները, իր զարգացումը: Եվ քա-
նի որ մարդու հոգեբանությունը գործ ունի կոնկրետ անհատների գործունեության 
հետ, շրջապատող մարդկանց միջավայրում նրանց հետ համատեղ և նրանց հետ 
համազդեցության մեջ է, հետևաբար նա այն հետևությունն է անում, որ իր յուր-
օրինակության մեջ անհատի գործունեությունը հարաբերականորեն ինքնուրույն 
մի համակարգ է, որը ներգրավված է հասարակական հարաբերությունների հա-
մակարգում, առանց որի այդ գործունեությունը գոյություն ունենալ չի կարող:  

Քննարկելով գործունեության կառուցվածքային բաղադրամասերը, Ա. 
Լեոնտևը նշում է, որ յուրաքանչյուր գործունեություն (որի կազմում և մարդկանց 
միջև շփումը, նրանց փոխհարաբերությունները) ունի օղակաձև կառուցվածք, 
ելակետային աֆերենտացիա, էֆեկտորային գործընթացներ, որոնք առարկայա-
կան միջավայրի հետ հետադարձ կապերի միջոցով իրականացնում են ելակետա-
յին աֆերենտացվող կերպարի շփում և հարստացում [8, 82]: Հավանական է, որ 
նույնպիսի հոգեբանական օրինաչափություններով էլ կազմավորվում են ուսա-
նող-դասախոս հարաբերությունները: Վերջիններիս տեսական հիմքերը ավելի 
հստակ կլինեն, եթե առանձին հոգեբանական հետազոտության առարկա դառնա-
յին դասախոսի գործունեությունը, դրա բաղադրամասերը:  

Ուսանող-դասախոս հարաբերությունների հոգեբանական հիմնախնդրի 
ուսումնասիրության հաջորդ և ամենաէական տեսական հիմքն է կազմում հոգե-
բանական դիրքորոշման տեսությունը, որը հիմնադրել է անվանի վրաց հոգեբան 
Դ.Ն. Ուզնաձեն և որը հաջողությամբ մշակվել է նրա բազմաթիվ աշակերտների 
կողմից: Ըստ դասական բնութագրման դիրքորոշումը անգիտակից մի հոգեֆիզիո-
լոգիական ամբողջական վիճակ է, որը կանխագծում է հոգեկան գործունեության 
ցանկացած ձևերի ծավալումը: Դիրքորոշումը հանդես է գալիս որպես գործողու-
թյան նկատմամբ ակտիվացման, ներքին մոբիլիզացիայի, պատրաստակամու-
թյան վիճակ, որը պայմանավորված է սուբյեկտիվ պահանջմունքների և դրա բա-
վարարման համար համարժեք իրադրության առկայությամբ: 

Գիտակցական գործընթացներից բացի, գտնում է Դ.Ուզնաձեն, մարդու մեջ 
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կատարվում են այնպիսի հոգեկան երևույթներ, որոնք չեն հանդիսանում գիտակ-
ցության բովանդակությունը, բայց որոշակի չափով որոշում են դրա ուղղվածու-
թյունը, և գիտակցական գործընթացների հիմքում են: Նա այդ երևույթը համարում 
է դիրքորոշում, որը փաստացի դրսևորվում է յուրաքանչյուր կենդանի էակի մեջ 
իրականության հետ նրա փոխհարաբերությունների գործընթացում: Թեկուզ և 
դիրքորոշումն ընթանում է գիտակցությունից դուրս, այնուամենայնիվ վճռական 
ներգործություն է թողնում մարդու հոգեկան կյանքի բովանդակության վրա:  

Դիրքորոշման տվյալ պատկերացումները, ըստ Գ.Մ. Անդրեևայի [12, 85-90], 
ուղղակիորեն կապված չեն անձնավորության վարքագիծը պայմանավորող սո-
ցիալական գործոնների, սոցիալական փորձի յուրացման և դետերմինանտների 
այն բարդ փոխենթակայության (հիերարխիայի) հետ, որոնք որոշում են ստեղծ-
ված սոցիալական իրադրության բնույթը:  

Հենվելով դիրքորոշման տեսության վրա, Վ.Ա. Յադովը [13, 20-22] մշակել է 
անձնավորության սոցիալական վարքի կարգավորման դիսպոզիցիոն հիմնա-
դրույթը, ըստ որի մարդը տիրապետում է տարբեր դիսպոզիցիոն զգայություննե-
րի բարդ համակարգի, որոնք կարգավորում են նրա վարքագիծը և գործունեու-
թյունը:  

Ուսումնասիրելով սույն խնդիրը Շ.Ա. Նադիրաշվիլին ընդգծում է, որ« սո-
ցիալական վարքագիծը ե ինչպես և անձի ցանկացած ակտիվություն սկսում է 
նրա պարտականությունից, դիրքորոշումից, որում արտահայտվում են նրա սո-
ցիալական ձգտումները, նպատակները, պահանջները, սպասումները [11, 173]:  

Բուհական ուսումնասիրության ընթացքում ուսանողի և դասախոսի միջև 
ստեղծված հարաբերությունների հիմքում, ըստ դասական և սոցիալ-հոգեբանա-
կան մեկնաբանությունների, ընկած են համարժեք սոցիալական դիրքորոշումներ: 
Դասախոսի նկատմամբ ուսանողի մեջ ձևավորվում է որոշակի սոցիալական 
դիրքորոշում, որն արտացոլում է նրա գիտելիքները, մտավոր կարողությունները, 
անձնային որակները և այլն:  

Քննարկելով երեխաների սոցիալական վարքագծի ձևավորման տեսական 
հարցերը Ս. Ջ. Արզումանյանը [6, 88-91 առանձնացնում է հետևյալ 4 մակարդակ-
ները.  

1. սոցիալական դիրքորոշման թաքուն կամ լատենտ մակարդակ, երբ այն 
կարելի է որակել որպես ընդհանուր անձնային հոգեվիճակ դրական կամ բացա-
սական հուզական երանգավորմամբ,  

2. դրական կամ բացասական հուզական դիրքորոշման առաջացումն անձի 
և նրա վարքագծի նկատմամբ, 

3. վերբալ կամ խոսքային դիրքորոշման առաջացման մակարդակն է,  
4. ձևավորված դիրքորոշման գործուն մակարդակ: 
Ուսանող-դասախոս հարաբերությունները բուհական կրթական և դաստիա-

րակչական համակարգի կարևոր բաղադրամասն է: Դրանց ուսումնասիրումը, 
մեխանիզմների բացահայտումը, ձևավորումը ու կառավարումը ավելի արդյու-
նավետ կդարձնի այդ հարաբերությունները, բուհական կրթության և դաստիարա-
կության գործընթացը:  

Ժամանակակից հոգեբանության մեջ ուսանող - դասախոս հարաբերու-
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թյուններում առավել կարևորվում է շփումը և սոցիալ - հոգեբանական փոխազդե-
ցությունը: Որպես մանկավարժական շփման մասնագիտական կարևոր որակներ 
առանձնացվում են. 

1. հետաքրքրությունը մարդկանց և նրանց հետ աշխատելու հանդեպ, պա-
հանջմունքները, շփման կարողությունը, հաղորդակցման որակները, 

2. հուզական էմպաթիան և մարդկանց հասկանալու կարողությունը, 
3. ճկունությունը, օպերատիվ - ստեղծագործական մտածողությունը, որը 

ապահովում է արագ փոփոխվող իրադրության և շփման պայմաններում արագ և 
ճիշտ կողմնորոշվելու կարողությունը, ուսանողների անհատական առանձնա-
հատկությունների պայմաններում արագ փոփոխվող խոսքային ազդեցությունը, 

4. շփման հակադարձ կապի պահպանման կարողությունը, 
5. իրեն, իր հոգեկան վիճակը, իր մարմինը, ձայնը, միմիկան, սեփական 

վարքագիծը, մտքերը կառավարելու կարողությունը, 
6. սպոնտան հաղորդակցելու ունակությունը, 
7. բավարար վերբալ ունակությունների առկայությունը. կուլտուրա, խոս-

քային զարգացվածություն և այլն [14, 99-102]:  
Վերը նշված մանկավարժական շփման որակները, որոնք կարելի է անվերջ 

շարունակել, խիստ կարևորվում են և դրվում ուսանող-դասախոս հարաբերու-
թյունների հիմքում: Միաժամանակ պետք է նշել, որ նշված հարաբերությունները 
բոլորովին էլ կատարյալ չեն և գտնվում են անընդհատ փոփոխման և կատարելա-
գործման փուլում:  
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В статье представлены теоретические подходы и подтверждения о педагого-
психологических, социально-психологических и морально-правовых особенностях, 
лежащих в основе формирования взаимоотношений студент-преподаватель учебно-
воспитательном процессе. 

Взаимоотношения студент-преподаватель являются важным компонентом 
системы образования университетов и их формирование и управление, соответст-
венно, зависит от эффективности функционирования национальной системы обра-
зования, особенно от полного использования его различных управленческих меха-
низмов. В современных условиях одной из наиболее существенных проблем, обу-
славливающих кризис национального образования является то, что до сих пор уп-
равление в этой системе пока еще не сформировалась как самостоятельная деятель-
ность, пока еще не имеет свои самоуправленческие, профессиональные, социально-
культурные и психологические основы. 

Взаимоотношения студент-преподаватель и любые межличностные и меж-
групповые отношения могут быть правильно построенными и эффективным 
только в том случае, когда соотносящиеся стороны четко представляют свои права 
и обязанности, их реальную границу и механизмы. В статье представлены взгляды 
советских психологов: Б.Г.Ананьева, А.А. Бодалёва, А.В.Петровского и др. 
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The paper presents theoretical approaches and corroborations about pedagogical-
psychological, social-psychological and moral-legal features of student-lecturer 
relationship in educational and tutorial process. 

Student-lecturer relationship is a significant component of educational system of 
universities and the design and management of it respectively depends on the effective 
function of national educational system, especially on the complete usage of its various 
managerial mechanisms. In present conditions one of the essential problems in the crisis 
of national education is that till now the management in that system has not been 
formed as a substantive activity and does not have self-governing professional, social-
cultural and psychological basis. 

Any interpersonal and intergroup relationship between students and lecturers can 
be effective and correctly built only in case when the relative sides clearly understand 
their rights and responsibilities, their margins and mechanisms. This paper presents the 
types of Soviet psychology: B.G. Ananev, A.A. Bodalyov, A.V. Petrovski, etc.    
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Ղարաքեշիշյան Ղարաքեշիշյան Ղարաքեշիշյան Ղարաքեշիշյան Մելինե Մելինե Մելինե Մելինե     
    

 ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... միգրացիոն հոսք, միգրացիոն ցանց, միգրացիոն հոս-
քերի պատմական ձևավորման մեխանիզմներ, միգրացիոն ցանցերի ժամանակա-
կից ձևավորման մեխանիզմներ: 

 
Աշխատանքը նվիրված է Վանաձորի՝ որպես նախկին հզոր արդյունաբերա-

կան քաղաքի միգրացիոն հոսքերի առանձնահատկությունների ուսումնասիր-
մանը: Միգրացիոն հոսքերի ուղղությունները և ձևավորման մեխանիամները վեր 
են լուծվում 2013թ.-ի գարնանը իրականացված քանակական հարցման և համա-
լիր որակական հարցման տվյալների հիման վրա: Աշխատանքում առանձնաց-
վում են նաև միգրացիոն հոսքերի ձևավորման «պատմական» և «ժամանակակից» 
մեխանիզմները, առանձնահատկությունները, տարբերությունները, ինչպես նաև 
միգրացիոն ցանցեր ձևավորող «լատենտ» և «բացահայտ» ենթակառուցվածքների 
տարբերությունները: 

ԽՍՀՄ-ը, որն ավելի քան յոթանասուն տարի փակ է եղել գլոբալ միգրացիոն 
գործընթացներից «երկաթյա վարագույրով», իր փլուզումով առաջացրեց միգրա-
ցիոն լիովին նոր իրավիճակ: Ազգայնականությունը և անջատողականությունը 
ծնեցին բազմաթիվ էթնիկ կոնֆլիկտներ, քաղաքացիական պատերազմներ, որոնք 
իրենց հերթին հիմք հանդիսացան միգրացիայի տարբեր ձևերի առաջացման, 
միգրացիոն հոսքերի արագացման, այդ թվում՝ փախստականների մեծ հոսքերի 
ստեղծման: 1990-ականներին հարկադրված փախստականները սկսեցին միգրա-
ցիայի դիմել ԱՊՀ երկրների շրջանակներում՝ վերադառնալով իրենց պատմական 
հայրենիք: Նախկին սովետական տարածաշրջանի ազգայնական քաղաքականու-
թյունը ստիպում էր տարբեր էթնիկ խմբերի (հայեր, թաթարներ, ուկրաինացիներ 
և այլն) վերադառնալ իրենց հայրենի երկիր: Սակայն այս քաղաքական ծրագիրը 
շատ կարճ ժամանակահատված տևեց և հիմնված էր տնտեսական և քաղաքա-
կան գործոններով: ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո միգրացիայի ամենակարևոր գոր-
ծոններից էին անհատների անապահովությունը և նախկին սովետական ազգայ-
նականների ճնշումը: Այս ժամանակաշրջանում ԱՊՀ երկրների արդյունաբերա-
կան արտադրանքը գրեթե կիսով չափ նվազեց, ներդրումները պակասեցին երեք 
անգամ, պաշտոնական գործազրկության թիվը հասավ 3,5 միլիոնի, և կտրուկ 
նվազեցին աշխատավարձերը [4]: Տնտեսական վատթարացումը հիմք հանդիսա-
ցավ հետագա միգրացիոն հոսքերի ձևավորման համար: Մարդիկ սկսեցին միգ-
րացիայի դիմել և՛ ԱՊՀ երկրների շրջանակներում, և՛ դրանցից դուրս՝ առավել 
լավ կենսապայմաններ փնտրելու նպատակով: Արմատական հասարակական 
փոփոխությունները հիմք հանդիսացան աշխատանքային միգրացիոն հոսքերի 
աճի: Սոցիալապես ակտիվ և շարժունակ անհատները սկսեցին նոր փոփոխու-
թյուններ կատարել: Արդյունքում աշխատանքային միգրացիան նախկին ԽՍՀՄ 
տարածքում դարձավ ամենակարևոր կարգավորիչ գործոններից մեկը, որը կրճա-
տեց աղքատությունը և կրթված ու մասնագիտացված անհատների համար ստեղ-
ծեց նոր հնարավորություններ:  
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Խորհրդային Միությունում կենտրոնացված պլանավորված տնտեսության 
հետևանքով ապրանքների և ծառայությունների արժեքները, ինչպես նաև տվյալ 
տարածքում բնակչության կենսամակարդակի բարվոքության աստիճանը պետա-
կանորեն էին որոշվում: ԽՍՀՄ կառավարման համակարգը, որոշակի բացառու-
թյուններ հաշվի չառնելով, ձգտում էր հավասար կենսապայմաններ ստեղծել: 
Արդյունաբերությունը ևս կենտրոնացված չէր մի տարածքում. այնպես էր բաշ-
խումն իրականացված, որ կապ ստեղծվեր տարբեր տարածաշրջանների միջև, 
քանի որ մի քանի տարածքներում գործող գործարանների ապրանքների միավոր-
ման արդյունքում կարող էր ստեղծվել մեկ ապրանք, ինչպես նաև մի գործարանի 
արտադրանքը բաշխվեր գրեթե ողջ ԽՍՀՄ-ի տարածքով: 1992 թ.-ից միասնական 
կառավարման համակարգը տապալվեց՝ ծնելով գործազրկության բարձր մակար-
դակ, տարածաշրջանների միջև խորը անհավասարություն, որն էլ միգրացիոն 
բազմաթիվ հոսքերի աջառացման հիմք հանդիսացան [3, 76-79]: 

 Նմանատիպ արդյունաբերական քաղաքներից էր նաև Վանաձորը (նախկին 
Ղարաքիլիսա, Կիրովական), որտեղ 1978թ.-ին գործում էին 27 ձեռնարկություն-
ներ («Ավտոգենմաշ», «Ավտոմատիկա», «Քիմպրոմ», «Պոլիմերասոսինձ», «Տրիկո-
տաժ») և մի շարք այլ գործարաններ և գիտաարտադրական միավորումներ, 
որոնց մեծ մասը վերը նշված գործընթացների հետևանքով փակվեց: Այս ամենին 
միավորվեց նաև 1988թ.-ի Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժը և Ղարաբաղյան հա-
կամարտությունը, որոնք Վանաձորից հսկայական միգրացիոն հոսքերի առա-
ջացման հիմք հանդիսացան: Այսօր Լոռու մարզը դասվում է միգրացիոն ամենա-
բարձր ակտիվություն ունեցող տարածաշրջանների շարքին [1,24]: 

Վանաձորյան աշխատանքային միգրացիոն հոսքերի վերաբերյալ պատկե-
րացում կազմելու համար 2013թ.-ի գարնանը իրականացվել է համալիր սոցիոլո-
գիական հետազոտություն, ինչպես քանակական, այնպես էլ որակական մեթոդ-
ների կիրառմամբ: Հետազոտության նպատակն էր պարզել վանաձորյան միգրա-
ցիոն հոսքերի ձևավորման մեխանիզմները և առանձնահատկությունները: 

Ինչպես վկայում են հետազոտության տվյալները, Վանաձորում առկա են մի 
շարք կայուն հոսքեր, որոնք ունեն ձևավորման պատմական արմատներ, և այդ 
հոսքերը աստիճանաբար սկսում են ստանալ տրանսազգային բնութագրեր: Նմա-
նատիպ հոսքերը անվանենք «պատմականորեն ձևավորված միգրացիոն հոսքեր»: 
Այդ հոսքերը ուղղված են հիմնականում Մոսկվա (40.8%), Կրասնոդար (3.8%), 
Ռոստով (4.2%), Վորոնեժ (1.5%), Օմսկ (0.7%), Օդեսա (1.1%), Սուրգութ (1.5%), 
Կրասնոյարսկ (2.8%), Սարատով (1.2%), Տուլա (1%), Կալուգա (1.3%), Իվանովո 
(0.9%): Խորհրդային Միության ժամանակաշրջանում Վանաձորում գործող ձեռ-
նարկությունները, որոնք զբաղվել են նավթաքիմիական, նավթավերամշակման 
գործունեությամբ, մեքանաշինությամբ, տեքստիլ արտադրությամբ, պոլիմերային 
սոսնձի, լամպերի արտադրությամբ և մի շարք այլ արտադրական և գիտահետա-
զոտական գործընթացներով, կապ են ունեցել վերը նշված քաղաքների հետ: Օրի-
նակ՝ Վանաձորի «Ավտոգենմաշ» գործարանի արտադրանքը արտահանվել է Վո-
րոնեժ, Օդեսա, Օմսկ և մի շարք այլ քաղաքներ, տեքստիլի արտադրության գոր-
ծարանը մշտական կապ է ունեցել Իվանովո, Ռամենսկոյե, Կրասնոդար, Սուր-
գութ և մի շարք այլ քաղաքների հետ, «ԳԻՊԿ»-ի գործարանը՝ Կրասնոյարսկի, 
«Ավտոմատիկա» գործարանը՝ Նալչիկ, Օրենբուրգ, Տվեր, Կրասնոյարսկ և մի 
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շարք այլ քաղաքների հետ: Ինչպես վկայում են հետազոտության տվյալները, այս 
քաղաքները համարվում են վանաձորյան միգրացիոն ամենամեծ հոսքերի ուղ-
ղությունները: Այս ամենը խոսում է այն մասին, որ Խորհրդային Միության ժամա-
նակաշրջանից ձևավորված սոցիալական ցանցերը և ներքին միգրացիան ԽՍՀՄ-
ի փլուզումից հետո ձևավորեց կայուն արտաքին միգրացիոն հոսքեր, որոնք պահ-
պանվում են մինչև օրս: ԽՍՀՄ-ի փլուզումը հիմք հանդիսացավ նաև ներքին միգ-
րացիայի վերածմանը արտաքին միգրացիայի, քանի որ մինչև 1991 թ.-ը ՌԴ-ի և 
ԱՊՀ երկրների միջև միգրացիան համարվում էր ներքին միգրացիա, որը 1991թ-ից 
դարձավ արտաքին միգրացի [2, 40-46]: Այս ամենի հետ մեկտեղ բնակչության 
մոտ դեռևս պահպանվում են Խորհրդային Միության ժամանակաշրջանից միաս-
նականության գաղափարները, և շատ միգրանտներ, «արտասահման» ասելով, 
հասկանում են եվրոպական երկրները և ԱՄՆ՝ ՌԴ միգրացիան դիտարկելով 
որպես ներքին միգրացիա: 

Հետաքրքրության է արժանի այն հանգամանքը, որ «պատմականորեն ձևա-
վորված միգրացիոն հոսքերում» ընդգրկված հարցվող միգրանտների կեսից ավե-
լին նշել են, որ արտերկրում իրենց աշխատանքը գտել են տվյալ երկրում ապրող 
ծանոթների և բարեկամների միջոցով, իսկ մի զգալի մասն էլ՝ հայրենիքում առկա 
ենթակառուցվածքների միջոցով, որոնք ապահովում են համապատասխան երկ-
րում աշխատանքով, բնակության վայրով և այլն: Այս քաղաքաների միջև կապը 
պահպանվում է նաև համապատասխան երկրներում առկա ենթակառուցվածքնե-
րի միջոցով, որոնք ստեղծում են նոր միգրացիոն հոսքեր՝ առավել «էժան աշխա-
տուժ» ձեռք բերելու նպատակով: 

Վանաձորյան միգրացիոն հոսքերի հաջորդ տեսակը անվանենք «ժամանա-
կակից միգրացիոն հոսքեր»: Նմանատիպ ուղղություններ են հատկապես ԱՄՆ, 
Կանադա, Ֆրանսիա և Գերմանիա ուղղված միգրացիոն հոսքերը: 

«ժամանակակից միգրացիոն հոսքերում» ընդգրկված միգրանտների զգալի 
մասը ունի բարձրագույն կրթություն, իսկ «պատմականորեն ձևավորված միգրա-
ցիոն հոսքերում» ընդգրկված միգրանտները՝ միջնակարգ և միջին մասնագիտա-
կան կրթություն: Հարկ է նաև նշել, որ միգրացիոն հոսքերի այս երկու տեսակների 
ձևավորման գործընթացները ևս տարբեր կերպ են ընթանում: «ժամանակակից 
միգրացիոն հոսքերը» մեծամասամբ ի սկզբանե կազմված են լինում երկարաժամ-
կետ միգրանտներից, իսկ «պատամականորեն ձևավորված միգրացիոն հոսքերը»՝ 
ճոճանակային և սեզոնային միգրանտներից, որոնք Վանաձորում մշտական միգ-
րացիայի վերածման միտում են ձեռք բերել: Վանաձորյան «ժամանակակից միգ-
րացիոն հոսքերի» լայնացման վրա ևս մեծ ազդեցություն ունեն իրավական 
դաշտի փոփոխությունները, սոցիալական ծրագրերը, որոնք միգրացիան դարձ-
նում են իրավական, ինչպես նաև մեխանիզմներ են մշակում հոսքերը ապահովե-
լու համար: Օր.՝ ԱՄՆ-ի, Կանադայի, Պրահայի, Չեխիայի և մի շարք այլ երկրների 
կողմից Վանաձորում իրականացվող ծրագրերը, որոնց շնորհիվ լավագույն աշա-
կերտները և ուսանողները մեկ կամ մի քանի ամսով ընդգրկվում են կրթական 
համապատասխան ծրագրերի մեջ: Հետագայում ՀՀ վերադառնալուց հետո համա-
պատասխան երկրներից ստանում են տվյալ երկրում աշխատելու հրավեր և արդ-
յունքում ձևավորում «ուղեղների» և «մասնագետների» արտահոսք: 

Խոսելով Վանաձորի՝ որպես արդյունաբերական քաղաքի միգրացիայի ուղ-
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ղությունների մասին՝ չենք կարող չանդրադառնալ հսկայական հոսքին դեպի Թուր-
քիա: Գործարանների մեծ մասի փլուզման հետևանքով Վանաձորի բնակչության 
մեծամասնության հիմնական եկամտի աղբյուրը դարձավ առևտուրը: Այն, որ Հա-
յաստան- Թուրքիա առևտրային կապը գոյություն ունի, դա գաղտնիք չէ , սակայն 
այն, որ սկսել են մշտական միգրացիայի դիմել Վանաձորից դեպի Թուրքիա, հա-
մարվում է նոր միտում: Ընտանիքներով մեկնում են մշտական բնակության, ստա-
նում քաղաքացիություն և ստեղծում միգրացիոն ցանցեր: Հետաքրքրության է ար-
ժանի այն հանգամանքը, որ այս ցանցերը շատ հաճախ ձևավորվում են վանաձոր-
յան կին միգրանտերի կողմից, որոնք սկզբնական շրջանում որպես ճոճանակային 
միգրանտներ են սկսում հանդես գալ, հետագայում մշտական բնակություն են հաս-
տատում Թուրքիայում և ընտանիքի անդամներին տեղափոխում այնտեղ: Ընդ 
որում՝ շատ հաճախ այդ ցանցերի ձևավորմանը նպաստում են հենց Վանաձորում 
գործող ենթակառուցվածքները, որոնց շնորհիվ կին միգրանտները գտնում են աշ-
խատանք և կացարան՝ այնտեղ բնակություն հաստատելու համար: Դեպի Թուրքիա 
մշտական միգրացիայի մեկնում են մեծամասամբ երիտասարդները և երիտասարդ 
ընտանքիները, որոնք ունեն միջին և միջինից ցածր կրթական մակարդակ, և որոնց 
մեծամասնությունը այնտեղ կատարում է ցածրակարգ աշխատանք: Միգրացիայի 
այս ուղղության պարագայում կրկին գործում է սոցիալական ցանցերի, մասնավո-
րապես՝ բարեկամական կապերի դերը, և այլս հոսքը կրկին կարելի է դասել «պատ-
մականորեն ձևավորված միգրացիոն հոսքերի» շարքին: 

«Ժամանակակից միգրացիոն հոսքերը» և «պատմականորեն ձևավորված 
միգրացիոն հոսքերը» տարբերվում են նաև իրենց ուժգնության մակարդակով: 
Խորհրդային միության փլուզումից որքան շատ ժամանակ է անցնում, այնքան 
ԱՊՀ երկրների և ՌԴ-ի միջև տարբերությունները, միասնական գաղափարախո-
սությունը ավելի են թուլանում, սակայն մինչև օրս էլ «պատմականորեն ձևավոր-
ված միգրացիոն հոսքերը» ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ Վանաձորում չեն կորցնում 
իրենց ուժգնությունը: Այս հոսքերը այնքան խորը արմատներ ունեն և այնքան մեծ 
թվով միգրացիոն ցանցեր են ստեղծել, որ միգուցե անհրաժեշտ է կա՛մ կտրուկ 
փոփոխություններ, կա՛մ շատ ավելի հզոր մեխանիզմներ, կա՛մ ավելի երկար ժա-
մանակահատված նորերի ուժգնացման համար: 

«ժամանակակից միգրացիոն հոսքերը» ավելի ինտենսիվ են ազդում երիտա-
սարդ սերնդի վրա: Եթե անգամ այն չի դրսևվորովում անմիջական միգրացիայի 
տեսքով Վանաձորից դեպի ՌԴ, ապա կարող է դրսևորվել «տրանզիտային» միգրա-
ցիայի տեսքով՝ «Վանաձոր – Երևան – համապատասխան երկրներ» կամ «Վանա-
ձոր – ՌԴ – այլ երկրներ» երթուղով: Միևնույն ժամանակ «ժամանակակից միգրա-
ցիոն հոսքերի» կողմից ձևավորված միգրացիոն ցանցերը այդքան էլ մեծ թվաքա-
նակ չեն կազմում և հետևաբար դեռևս այդքան ուժգին չլինելով Վանաձորում, թվա-
քանակով քիչ լինելով՝ ավելի փոքրաթիվ մարդկանց են ներգրավում այդ հոսքերի 
մեջ: Սակայն պետք է նշենք նաև, որ այս հոսքերը փոքրաթիվ, բայց կրթված և վերա-
արտադրող սերնդին են ավելի շատ ընդգրկում միգրացիոն հոսքերի մեջ, որը կա-
րող է շատ ավելի հզոր ազդեցություն ունենալ ծավալների մեծացման հետևանքով: 

Այսպիսով՝ Վանաձորը, լինելով նախկին հզոր արդյունաբերական քաղաք, 
ժամանակի ընթացքում ձևավորել է միգրացիոն ցանցեր դեպի ՌԴ արդյունաբե-
րական քաղաքներ: Այդ միգրացիոն ցանցերը շարժման մեջ են դրվել դեռևս 
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Խորհրդային Միության ժամանակաշրջանում և շարունակում են գործել մինչև 
օրս՝ ներքին միգրացիայից վերածվելով արտաքին միգրացիայի: Ըստ այդմ՝ կարող 
ենք առանձնացնել միգրացիոն հոսքերի երկու հիամնական տեսակներ՝ ըստ 
ձևավորման ժամանակաշրջանի. 

• «Պատմականորեն ձևավորված միգրացիոն հոսքեր» 
• «Ժամանակակից միգրացիոն հոսքեր» 
 Ձևավորման մեխանիզմների տեսանկյունից կարող ենք առանձնացնել 

հետևյալ տեսակները. 
• Ներքին ենթակառուցվածքների միջոցով ձևավորվող միգրացիոն հոսքեր: 

Տվյալ միգրացիոն տեսակին պատկանում են երկրի ներսում գործող ոչ ֆորմալ կազ-
մակերպությունները, անհատ ձեռներեցները, որոնք ձևավորում են բրիգադներ, 
կազմակերպում են անհատների՝ միգրացիոն հոսքերի մեջ ընդգրկման մեխա-
նիզմներ, լուծում են տեղափոխման, աշխատանքի հետ առնչվող, բնակության և մի 
շարք խնդիրներ՝ համապատասխան երկրում միգրացիոն հոսք ապահովելու համար:  

• Արտաքին ենթակառուցվածքների միջոցով ձևավորվող միգրացիոն հոս-
քեր: Միգրացիայի այս տեսակին պատկանում են այն միգրացիոն հոսքերը, որոնք 
ձևավորվում են արտերկրյա կազմակերպությունների և անհատ ձեռներեցների 
կողմից, որոնք նպաստում են Վանաձորից «աշխատուժի», «մասնագետների» և 
«ուղեղների» արտահոսքին:  

Երբեմն այս երկու տեսակները փոխկապակցված են լինում: 
Կարելի է առանձնացնել նաև միգրացիոն հոսքերի ձևավորմանը նպաստող 

ենթակառուցվածքներ. 
• Լատենտ ենթակառուցվածքներ, որոնց հիմնական նպատակը չի համար-

վում միգրացիոն հոսքերի ստեղծումը, սակայան իրենց գործունեությամբ դրդում 
են այդ հոսքերի առաջացմանը: Օր.՝ կրթական որոշ ծրագրեր, ծառայություններ, 
որոնք տեղափոխումը դարձնում են առավել մատչելի, կրճատում են միգրացիոն 
ռիսկերը: 

• Բացահայտ ենթակառուցվածքներ, որոնց հիմնական նպատակն է միգրա-
ցիոն հոսքերի առաջացումը: Օր.՝ արտերկրյա կազմակերպությունների և Վանա-
ձորում գործող կազմակերպությունների միջև պայմանագրերի առկայությունը, 
որով ձեռք են բերում «էժան աշխատուժ», «միջնորդների ինստիտուտի» առկայու-
թյունը, որոնք մարդկանց ընդգրկում են միգրացիոն գործընթացների մեջ, իրավա-
կան դաշտում փոփոխությունները, որոնք ավելի են հեշտացնում իրավական ար-
տագաղթի հնարավորությունները, մի շարք սոցիալական ծրագրերի առկայու-
թյունը և այլն: 

Այսպիսով՝ գալիս ենք այն եզրակացության, որ Վանաձրում առկա են միգ-
րացիայի և՛ պատմականորեն ձևավորված, և՛ ժամանակակից միգրացիոն հոս-
քեր, որոնք ցանցային բնույթ են ստացել, տարբեր ենթակառուցվածքների միջոցով 
ապահովում են միգրանտների և ոչ միգրանտների արտահոսքը: Այդ միգրացիոն 
ցանցերը ձևավորվում են տարբեր մեխանիզմներով և պահանջում են համապար-
փակ, խորը և ժամանակակից մեթոդներով ուսումնասիրություններ՝ այն որոշ չա-
փով կառավարելի և կանխատեսելի դարձնելու համար: 
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Работа посвящена изучению особенностей миграционных процессов в Ванад-

зоре, как в бывшем индустриальном городе. На основе качественных и количест-
венных опросов, проведенных весной 2013г., анализируются направления и осо-
бенности формирования миграционных потоков. В работе разделяются «историчес-
кие» и «современные» механизмы формирования миграционных потоков, их осо-
бенности, а также различия «латентных» и «явных» инфраструктур, которые обра-
зуют миграционные сети.  
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migration storms, contemporary formation mechanisms of the migration nets. 
The article touches upon some considerations on the study of the Vanadzor 

migration city storms pecularities. The migration storms directions and formation 
mechanisms have been analysed on the base of the quantitative and qualitative complex 
inquiries, organized in spring, 2013. Migration flows formation so-called historical and 
contemporary mechanisms, pecularities, differences, as well as differences of the "latent" 
and "obvious" structures formeing migration nets are especially focused on the given 
article.        
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ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ    ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ    ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    

ԴՐԱՆՑԴՐԱՆՑԴՐԱՆՑԴՐԱՆՑ    ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ    
    

ՄիրզոյանՄիրզոյանՄիրզոյանՄիրզոյան    ՎանանեՎանանեՎանանեՎանանե        
ՄուրադյանՄուրադյանՄուրադյանՄուրադյան    ՄերինեՄերինեՄերինեՄերինե        

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... ամուսնություն, ամուսնական դիադա, դեստրուկտիվ 

հարաբերություններ, դեպրեսիա, հոգեբանական համատեղելիություն:  
 
Մարդկության զարգացման պատմության ընթացքում պարզվել է, որ մինչև 

այժմ էլ ոչ մի հասարակություն չի կարողացել գոյատևել առանց ընտանիքի: Ըն-
տանիքը, ամուսնական հարաբերությունները եղել և մնում են տարբեր գիտու-
թյունների` փիլիսոփայության, հոգեբանության, մանկավարժության, սոցիոլո-
գիայի և ժողովրդագրության ուսումնասիրության օբյեկտ: Ընտանիքի, ամուսնա-
կան հարաբերությունների պահպանման հարցը կարևորվում է նրանով, որ.  

1. ընտանիքը հասարակության համար յուրահատուկ ֆունկցիա է կատա-
րում. այն ապահովում է ազգաբնակչության ֆիզիկական և հոգևոր վերարտադ-
րումը, 

2. օրեցօր ավելանում է ամուսնալուծությունների թիվը, նվազում է ծնելիու-
թյունը, հայտնվում են այսպես կոչված «խնդրահարույց» ընտանիքներ, որոնք չեն 
կարողանում զբաղվել երեխաների դաստիարակությամբ:  

Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այսօր ընտանիքում տեղի են 
ունեցել տեղաշարժեր. փոխվել են ընտանիք կազմելու դրդապատճառները, երի-
տասարդների արժեհամակարգը, հայտնվել են «միասեռ» ընտանիքներ և այլն: 
Նախկինում երիտասարդներն առաջնային էին համարում մասնագիտական գոր-
ծունեության և կարգավիճակի բարելավման հետ կապված, ինչպես նաև հոգևոր, 
բարոյահոգեբանական արժեքները: Այժմ մեծամասնության մոտ առաջնային են 
դարձել նյութական ու կենցաղային արժեքները, ինչն էլ բացասաբար է անդրա-
դառնում ընտանիքի հոգեբանական մթնոլորտի, կայունության, ամուսնական 
զույգի փոխհարաբերությունների վրա:  

Ընտանիքը ամուսնության փաստացի պաշտոնական գրանցման հիման վրա 
ստեղծված սոցիալական փոքր խումբ է, հասարակության հիմնական «բջիջը», որը 
կազմված է ամուսիններից, նրանց երեխաներից և այլ ազգականներից [1, էջ 86]:  

Ամուսնական «դիադա» հասկացությունը կարելի է սահմանել որպես երկու 
մարդկանց միջև այնպիսի փոխգործունեություն, փոխազդեցություն, որն ունի իր 
ստեղծման որոշակի ընթացակարգը և կարգավորվում է բարոյական սկզբունքնե-
րով [1]: 

Ամուսնության ներդաշնակ զարգացումը ենթադրում է ամուսնական զույգի 
կողմից ընտանիք հասկացության արժևորում, գիտելիքներ ընտանիքի հոգեբա-
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նության ոլորտից, ինչպես նաև ապրումակցման, հանդուրժողականության և այլ 
հոգեբանական որակների առկայություն:  

Ամուսնական կյանքը հնարավոր չէ պատկերացնել առանց հակասություն-
ների, բախումների և վեճերի, սակայն հաճախակի կրկնվող բախումները, որպես 
կանոն, վկայում են ամուսնական դեստրուկտիվ հարաբերությունների մասին և 
բացասաբար են անդրադառնում ամուսնական կապի ամրության վրա: Կնոջ և 
տղամարդու միջև դեստրուկտիվ հարաբերությունների պատճառներ կարող են 
հանդիսանալ.  

1. Կնոջ և տղամարդու ֆունկցիաների անհավասար բաշխումը:  
Ընտանիքի վերակառուցումը հանգեցրել է նրան, որ այսօր տեղի է ունեցել 

ընտանեկան հարաբերությունների դեմոկրատացում, այսինքն եթե նախկինում 
ընտանիքի իշխանությունն ամբողջությամբ պատկանում էր տղամարդուն, ապա 
այսօր կինը տղամարդուն հավասար դիրք է գրավում, իսկ որոշ դեպքերում նույ-
նիսկ ավելի շատ գործառույթներ է կատարում, քան տղամարդը:  

2. Աղոտ պատկերացումներն իրական ամուսնական կյանքի մասին:  
Խնդիրն այն է, որ ժամանակակից որոշ երիտասարդների մոտ ընտանիքի 

մասին ունեցած պատկերացումները չեն համապատասխանում իրականությանը. 
դրանք իդեալականացված են: Երիտասարդների կարծիքով ամուր և կայուն ըն-
տանիքի հիմքը միայն սերն է: Իրականում միայն սերը չի կարող երաշխավորել 
ընտանիքի ամրությունն ու կայունությունը: Կարևոր հանգամանք է այն, թե ինչ 
չափով է զույգը ծանոթ և պատրաստ կատարելու իր պարտականությունները, 
պատասխանատվություն կրելու ընտանիքի մյուս անդամի համար, հաղթահարե-
լու ամուսնական կյանքի առաջացող դժվարությունները և լուծելու մի շարք այլ 
խնդիրներ:  

3. Զուգընկերոջ նկատմամբ հետաքրքրության անկումը:  
Ներդաշնակ, երջանիկ ամուսնական հարաբերությունները բնութագրվում 

են որպես բարիդրացիական հարաբերություններ, ընդհանուր հետաքրքրություն-
ներով, ապրումակցման ընդունակությամբ, հանդուրժողականությամբ, ներողա-
մտությամբ, մեծահոգությամբ: Այն դեպքում, երբ ամուսինները գտնվում են զար-
գացվածության տարբեր մակարդակներում, չունեն նշված որակները, հոգեբանո-
րեն համատեղելի չեն, ապա խոսք անգամ չի կարող լինել փոխըմբռնման և համե-
րաշխ ընտանիքի մասին:  

Ապացուցված է, որ կոնֆլիկտների հիմնական պատճառը զույգընկերոջ 
մտադրությունների, գործողությունների, վարքի սխալ ըմբռնումն ու մեկնաբանու-
թյունն է:  

4. Սեռական պահանջմունքի անբավարարվածությունը:  
Սեռական ոլորտում առկա խնդիրերի հիմնական պատճառը կնոջ և տղա-

մարդու հոգեբանական և ֆիզիոլոգիական գիտելիքների, միմյանց առանձնա-
հատկությունների, ինչպես նաև սեռական հարաբերությունների վերաբերյալ գի-
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տելիքների պակասն է: Տգիտությունն ու անտեղյակությունը առաջ են բերում 
բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք հանգեցնում են հարաբերությունների վերջական 
քայքայմանը:  

5. Ընտանեկան դերերի սխալ բաշխումը:  
Կնոջ հասարակական ակտիվությունը, նրա մասնակցությունը աշխատան-

քի տարբեր ոլորտներում հանգեցրել է նրան, որ բացի իր ավանդական դերերից 
վերջինս սկսել է կատարել նաև այլ դերեր` բյուջե տնօրինել, հանգիստ կազմա-
կերպել և այլն: Լիակատար իրավահավասարությունը հասարակական կյանքում 
մի կողմից նպաստել է կնոջ հոգևոր զարգացմանն ու հետաքրքրությունների 
շրջանակների ընդլայմանը, մյուս կողմից փոխել նյարդային և ֆիզիկական ծան-
րաբեռնված վիճակում հայտնված կնոջ վերաբերմունքը զուգընկերոջ, ընտանիքի 
հանդեպ: Ընտանիքը, որը կնոջ համար բոլոր ժամանակներում եղել է առաջին 
պլանում, այսօր իր տեղը զիջել է աշխատանքին:  

6. Կենցաղային ոչ բավարար պայմանները:  
Ցանկացած մարդու կյանքում բացի հոգևոր, բարոյական արժեքներից 

կարևոր տեղ են գրավում նյութական արժեքները: Նյութական բարեկեցությունը 
հնարավորություն է տալիս մարդուն ապրելու հարմարավետ պայմաններում, 
լուծելու տարրական կենցաղային խնդիրներ, խուսափելու կոնֆլիկտներից:  

7. Ֆինանսական խնդիրները:  
Օրեցօր աճող գործազրկության, թանկացումների հետևանքով ընտանիքի 

գոյատևումը դարձել է կենսական խնդիր: Մարդը, որպես բանական, գիտակից 
էակ, կենդանիներից տարբերվում է նրանով, որ ձգտում է բավարարել ոչ միայն 
իր բնական, այլ նաև հոգևոր, մշակութային պահանջմունքները, որոնք, սակայն, 
անմիջականորեն կապված են նյութական միջոցների հետ: Ընտանիքի սակավ 
բյուջեն հնարավորություն չի տալիս ամուսնական զույգին ապրելու լիարժեք 
կյանքով:  

Ֆինանսական խնդիրներ են առաջ գալիս նաև այն ժամանակ, երբ կինն 
ամուսնուց շատ է վաստակում և ինքն է տնօրինում բյուջեն, կամ էլ երբ տղամար-
դը կատարում է միայն գումար վաստակողի դեր, որի արդյունքում մի կողմից 
թուլանում է նրա կապը կնոջ հետ, փոխվում է ընտանիքի հոգեբանական մթնո-
լորտը, մյուս կողմից մեծանում է հոգեբանական ճնշումն այն մտքից, որ ինչ որ 
մեկն իրենից ֆինանսական կախվածության մեջ է գտնվում:  

8. Կնոջ և տղամարդու անհամապատասխանությունը հոգեբանական տե-
սանկյունից:  

Երկու անձանց համատեղ կյանքը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ 
նրանք հոգեբանորեն համատեղելի են: Հոգեբանական համատեղելիությունը 
դրսևորվում է գիտելիքների, արժեհամակարգի, աշխարհայացքի, հետաքրքրու-
թյունների, բնավորության, խառնվածքի և նույնիսկ ճաշակի մեջ: Օրինակ, մեծ է 
հավանականությունը, որ խոլերիկներից կազմված զույգը կլինի անհամատեղելի 
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և այդ կապը չի հարատևի. կլինեն մշտական պոռթկումներ, տարաձայնություն-
ներ, վեճեր և այլն: Սակայն բավականին ներդաշնակ զույգ կարող են կազմել 
սանգվինիկ ամուսինն ու մելանխոլիկ կինը:  

Որպես կանոն, այն դեպքերում, երբ վերոհիշյալ պատճառներն ընտանիքում 
արագ չեն լուծվում, երբ ընտանիքի արագ վերակառուցում տեղի չի ունենում, 
զույգն ամուսնալուծվում է: 

Մեր իրականության մեջ, որտեղ մեծ նշանակություն ունի հասարակական 
կարծիքը, շատ զույգեր քննադատությունից, մեղադրանքներից խուսափելու նպա-
տակով ամուսնալուծվելու փոխարեն գերադասում են ապրել ոչ լիարժեք կայն-
քով, անառողջ հոգեբանական մթնոլորտում: Նման ընտանիքներում առաջանում 
են տարաբնույթ խնդիրներ, որոնք ազդում են անձի ֆիզիկական և հոգեկան 
առողջության վրա: Տեղին է ներկայացնել, թե ինչպես են դեստրուկտիվ հարաբե-
րություններն ամուսնական զույգի մոտ ամենահաճախակի հանդիպող բացասա-
կան հոգեվիճակի` դեպրեսիայի պատճառ դառնում:  

Դեպրեսիան այնպիսի վիճակ է, որն ուղեկցվում է տխուր զգացմունքներով, 
թուլությամբ, ճնշվածությամբ, վատ ինքնազգացողությամբ, որևէ բան անելու ցան-
կության բացակայությամբ, տեղի ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ ան-
տարբերությամբ, անպետքության զգացումով [3, էջ 134]: 

Ոմանք գտնում են, որ դեպրեսիան միայն ողբերգական վիճակների արդ-
յունք է, մինչդեռ այն կարող է առաջանալ կյանքի տարբեր պայմաններում:  

Դեպրեսիվ վիճակ կարող է ստեղծվել օրինակ ամուսնական փոխհարաբե-
րությունների խախտումների, ամուսնուց կախվածության, սեռական պահանջ-
մունքի չբավարարման, անտեսված, արհամարված լինելու և այլ դեպքերում:  

Անհրաժեշտ ենք համարել ուսումնասիրել հայ ընտանիքներում դեստրուկ-
տիվ հարաբերությունների առաջացման պատճառներով դրանց հետևանքները 
ամուսնական դիադում: Այդ նպատակով 40 ամուսնական զույգի հետ, ովքեր 
ունեցել են 10 և ավելի տարիների ամուսնական կյանքի փորձ, իրականացրել ենք 
հարցում, որն ուղղված էր դեստրուկտիվ հարաբերությունների պատճառների 
բացահայտմանը: Հարցման արդյունքների վերլուծությունը ցույց տվեց, որ դեստ-
րուկտիվ հարաբերությունների պատճառներից հայ ընտանիքում ամենից հաճախ 
հանդիպում են. 

1. սեռական պահանջմունքի անբավարարվածությունը, 
2. դավաճանությունը, 
3. ամուսնական զույգի անհամատեղելիությունը, 
4. ամուսինների միջև փոխըմբռնման բացակայությունը, 
5. ամուսնական կյանքից անբավարարվածությունը, 
6. նյութական ոչ բավարար պայմանները, 
7. ամուսնու ոչ հոգատար վերաբերմունքը կնոջ նկատմամբ, 
8. երրորդ անձի միջամտությունը ընտանեկան խնդիրների լուծմանը:  
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Հարցման արդյունքում բացահայտվեց նաև այն, որ դեստրուկցիան առկա է 
նույնիսկ այն հարաբերություններում, որոնք կազմավորվել են սիրո հիման վրա
Հասկանալու համար, թե ինչպես է դեստրուկցիան անդրադառնում
ցություն է ունենում ամուսնական հարաբերությունների վրա, մենք իրա
րեցինք հետազոտություն:  

Հետազոտության ժամանակ կիրառեցինք Վ.Վ. Ստոլինի «
թյունը ամուսնությունից» հարցարանը [4, էջ 208] և Վ.Ա. Ժմուռովայի դեպրեսիայի 
մակարդակի ախտորոշման մեթոդիկան [6]:  

Ըստ Վ.Վ. Ստոլինի «Բավարարվածությունը ամուսնությունից
արդյունքների հետազոտությանը մասնակցած ամուսնական զույգերի 
վարարված չէ ամուսնությունից:  

 
 

    
ՆկարՆկարՆկարՆկար    1.1.1.1. Ամուսնությունից բավարարվածության մակարդակը

 
Վ.Վ. Ստոլինի մեթոդիկայից կարելի է եզրակացնել, որ 45%

նական հարաբերություններում առկա են բախումներ, բացասական
վածություն, հաղորդակցման խախտումներ, ինչ էլ հանգեցնում է

Ըստ Վ.Ա. Ժմուռովայի դեպրեսիայի մակարդակի ախտորոշման
յի արդյունքների, հետազոտության մասնակիցների 73%-ի մոտ
դեպրեսիա:  

 
Նկար 2-ում զետեղված են «Բավարարվածությունը ամուսնությունից

ցարանի և դեպրեսիայի մակարդակի ախտորոշման մեթոդիկայի
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Մասնակիցներ 45% 55%

որ դեստրուկցիան առկա է 
որոնք կազմավորվել են սիրո հիման վրա: 

թե ինչպես է դեստրուկցիան անդրադառնում և ինչ ազդե-
մենք իրականաց-

«Բավարարվածու-
Ժմուռովայի դեպրեսիայի 

Բավարարվածությունը ամուսնությունից» հարցարանի 
յունքների հետազոտությանը մասնակցած ամուսնական զույգերի 45%-ը բա-

 

մակարդակը  

45%-ի մոտ ամուս-
բացասական հույզեր, լար-

է դեպրեսիայի:  
ախտորոշման մեթոդիկա-

մոտ արձանագրվել է 

ամուսնությունից» հար-
մեթոդիկայի արդյունքները:  
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-

 
    

ՆկարՆկարՆկարՆկար    2.2.2.2. Ամուսնությունից բավարարվածության և անբավարարվածության 
ցուցանիշները դեպրեսիայի առկայության դեպքում 

 
Այսպիսով, 73% ամուսնական զույգերից, ում մոտ առկա է դեպրեսիա, 28%-ը 

բավարարված է ամուսնությունից, իսկ 45%-ը` ոչ:  
Ընդհանրացնելով կատարած աշխատանքի ընթացքն ու արդյունքները` կա-

րող ենք եզրակացնել, որ դեստրուկտիվ հարաբերությունները բացասական ազ-
դեցություն են ունենում ամուսնական հարաբերությունների վրա, առաջացնում 
ամուսնությունից անբավարարվածության զգացում, դժգոհություն, անվստահու-
թյուն, անհանդուրժողականություն միմյանց նկատմամբ, հիասթափություն, դեպ-
րեսիա: Ամուսնական դեստրուկտիվ հարաբերությունները վտանգավոր են ոչ 
միայն այն պատճառով, որ ոչ միայն քայքայում են ընտանիքը, այլ նաև առաջաց-
նում են տհաճ հոգևիճակներ, որոնք բացասաբար են անդրադառնում ինչպես ան-
ձի հոգեկան, այնպես էլ ֆիզիկական առողջության վրա:  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ДЕСТРУКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ДЕСТРУКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ДЕСТРУКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ДЕСТРУКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ    
В СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЕ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯВ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЕ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯВ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЕ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯВ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЕ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ    

Мирзоян Мирзоян Мирзоян Мирзоян ВВВВананэ ананэ ананэ ананэ     
Мурадян Мурадян Мурадян Мурадян ММММеринэ еринэ еринэ еринэ         

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: супружество, супружеская диада, деструктивные отноше-

ния, депрессия, психологическая совместимость. 
За последнее время повысился интерес к проблемам семьи и брачно-семей-

ным отношеням. Внимание к этим вопросам обусловлено несколькими причинами: 
увеличением числа разводов, снижением уровня рождаемости, демократизацией 
внутрисемейных отношений. Брак – это специфическое социальное отношение 
между мужчиной и женщиной. Процесс развития супружеских отношений не всег-
да бывает плавным и гармоничным. Различные факторы могут оказать существен-
ное влияние на этот процесс и привести к деструктивным отношениям. Дес-
труктивные отношения могут возникнуть из-за отсутствия у брачных партнёров 
знаний о психологических особенностях мужчин и женщин, неравного распреде-
ления семейных функций и объязанностей, бытовых и финансовых проблем и т.д. 
В тех случаях, когда деструктивные отношения не перерастаþт в конструктивные, 
то супружеская пара либо постоянно испытывает сильнейшее эмоциональное пот-
рясение, чувство ненависти к партнёру, либо постоянно находясь в неблагоприят-
ной психологической атмосфере начинает проявлять симптомы депрессии, причём 
депрессия может проявиться как у жены, так и у мужа.  

    
    

THE PSYCHOLOGICAL REASONS AND CONSEQUENCESTHE PSYCHOLOGICAL REASONS AND CONSEQUENCESTHE PSYCHOLOGICAL REASONS AND CONSEQUENCESTHE PSYCHOLOGICAL REASONS AND CONSEQUENCES    
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Mirzoyan Mirzoyan Mirzoyan Mirzoyan VVVVananeananeananeanane        
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SummarySummarySummarySummary 
Key words:Key words:Key words:Key words: marriage, matrimonial dyad, destructive relations, depression, 

psychological compatibility. 
Recently the interest for the problems of family and marriage relations has risen. 

The attention to these problems is related to the increase of the number of divorces, the 
decrease of the birth rate, the democratization of the relations inside the family. 
Matrimony is a specific social relation between a man and a woman. The development 
process of matrimonial relations isn′t always smooth and harmonious. Various factors 
may affect the process and lead to destructive relations such as lack of psychological 
knowledge about marriage, unequal distribution of marriage functions and duties, 
everyday necessities and financial problems, etc.  

If destructive relations don′t grow into constructive ones, the married couple 
either constantly suffers the greatest emotional symptoms, the feeling of detestation 
towards the partner, or is continually in the unfavourable psychological atmosphere and 
begins to show the symptoms of depression, moreover both the wife and the husband 
fall into depression.  
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ՀԱՄԱՑԱՆՑԻՀԱՄԱՑԱՆՑԻՀԱՄԱՑԱՆՑԻՀԱՄԱՑԱՆՑԻ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆԶԱՆԳՎԱԾԱՅԻՆ    ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ        
ԴԵՐԸԴԵՐԸԴԵՐԸԴԵՐԸ    ՀԱՅՈՑՀԱՅՈՑՀԱՅՈՑՀԱՅՈՑ    ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ        
ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆ    ՀԱՐՑՈՒՄՀԱՐՑՈՒՄՀԱՐՑՈՒՄՀԱՐՑՈՒՄ    

    Եթիմյան Եթիմյան Եթիմյան Եթիմյան Գագիկ Գագիկ Գագիկ Գագիկ     
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    քաղաքակիրթ աշխարհ, զանգվածային սպանություն, 
համացանց, անդառնալի կորուստ    

    
Հայոց Մեծ եղեռնը հիրավի հայ ժողովրդի մի հատվածի անդառնալի մեծա-

գույն կորուստի փաստն է, անդարմանելի ցավը: Անմոռանալի պատմական իրո-
ղություն, որ չի ջնջվի ժամանակի մեջ, չի վերանա մեր հիշողությունից:  

Եղեռնը իր կնիքը դրեց մեր հետագա պատմության ընթացքի վրա, կորցրե-
ցինք հայրենիքի մեծագույն մասը, ավերվեցին բնակավայրերը, մեծաթիվ մշակու-
թային հուշարձանները, կոտորածից մազապուրծ եղած ժողովուրդն էլ ցիրուցան 
եղավ աշխարհով մեկ: Առաջացավ հայկական մի նոր հանրություն՝ սփյուռք: 

Այս ամենը տեղի ունեցավ քաղաքակիրթ աշխարհի աչքի առջև, որն իր «քա-
ղաքակիրթ» նորագույն մեթոդներով սանձազերծել էր 1-ին համաշխարհային պա-
տերազմը՝ բազմաթիվ ավերածություններով ու զոհերով: Ժողովրդավար Եվրո-
պան և Ամերիկան զբաղված էին աշխարհի վերաբաժանումով և չէին տեսնում 
ամենաթողություն ստացած Թուրքիայի քստմնելի քաղաքականությունը հայերի 
նկատմամբ, չէին լսում հարյուր հազարավոր հայերի ողբն ու հառաչը, մինչև որ 
արյունարբու սուլթանը, երիտթուրքն ու կարմիր հեղափոխական Աթաթուրքը չա-
վարտին իրենց եղեռնագործությունը: 

Ֆրիտյոֆ Նանսենը 1915թ-ին գրում էր, որ մարդկության պատմության մեջ 
չկա մի բան որ իր հավաարն ունենա 1915թ-ին սկսած ջարդերի հետ: «Աբդուլ 
համիդի ջարդերը չնչին են այսօրվա թուրքերի արածի համեմատ»,- նշում էր մեծ 
մարդասերը [2]: 

1917 թ-ին Վալերի Բրյուսովն էլ շեշտում էր թէ թուրքերը շարունակում են 
իրենց վաղեմի քաղաքականությունը, նրանք չեն դադարի իրագործել զանգվածա-
յին և չափազանց սարսափելի ջարդերը, որ նույնիսկ Լենկ Թեմուրը չէր համար-
ձակվի անել [2]: 

Իհարկե առանձին քաղաքական գործիչներ, դիվանագետներ, հումանիստ-
ներ իրենց բողոքի ձայնն էին բարձրացնում ի լուր աշխարհի, սակայն քաղաքա-
կիրթ աշխարհը ականջալուր չեղավ, իսկ մեծ պետությունները փոքր ժողովուրդ-
ներին ու պետություններին ռազմավարի ու մանրադրամի նման բաժանում էին 
միմյանց միջև: 

Հայը դիմեց նաև զենքի, ինքնապաշտպանությունը Մուշում ու Սասունում, 
Վանում ու Մուսալեռում, հերոսամարտերի անկրկնելի օրինակներ են, սակայն 
ուժերն անհավասար էին, օգնության հույս էլ չկար: Սարսափելի էին հետևանքնե-
րը, սահմռկեցուցիչ արդյունքները: Եղեռնին և նրան հաջորդած թուրքական ար-
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շավանքներին զոհ գնաց 2 միլիոն հայ, դատարկվեց Արևմտյան Հայաստանը, 
գաղթի ճանապարհը բռնեցին տասնյակ հազարավոր ընտանիքներ, համաճարա-
կից, սովից ու զրկանքներից մահացան հսկայական թվով մարդիկ:  

Ցավոք մեր ճակատագրով ու օրինակով հաստատագրվեց մարդկության 
պատմության մեջ 1-ին մեծագույն ոճիրը՝ ցեղասպանությունը, որի անտեսումն ու 
չդատապարտելը բերեց նոր հանցագործությունների՝ հրեաների զանգվածային 
ոչնչացմանը՝ հոլոքոստին, այս անգամ արդեն քաղաքական նոր հրեշի՝ Հիտլերի 
ու նրա գաղափարական կուսակցության՝ ֆաշիզմի ձեռքերով:  

Քաղաքակիրթ աշխարհը, թեև ուշացումով, բայց հասկացավ, որ անհրա-
ժեշտ է միջազգային իրավունքի սահմաններում պայքարել զանգվածային սպա-
նությունների ու ջարդերի դեմ պատահական չէր, որ Միավորված Ազգերի Կազ-
մակերպությունը 1948թ. դեկտեմբերի 9-ին գլխավոր ասամբլեայի որոշմամբ ըն-
դունեց բանաձև ցեղասպանության դատապարտման վերաբերյալ, որում հստակ 
տրվում էին գենոցիդի սահմանումը, տարրերը [1, 9]: 

Հայոց Մեծ եղեռնի վերաբերյալ մեծաթիվ են ժամանակակիցների վկայու-
թյունները, աշխատությունները, պաշտոնական գրագրութ-յունները: Բայց ցե-
ղասպանության վերաբերյալ բոլոր նյութերը թերևս ավելի քիչ հասանելի կլինեին 
առաջադեմ մարդկությանը, եթե ժամանակին իրենց խիստ ու անաչառ հոդվածնե-
րով տեղեկատվություններով, լուսանկարներով հանդես չգային տարբեր երկրնե-
րի լրագրողներ, կինո-ֆոտո վավերագրողներ, թղթակիցներ: 

Եղեռնի վերաբերյալ բազմաթիվ փաստագրական նյութեր կան արաբատառ, 
անգլերեն, ֆրանսերեն, գերամաներեն լեզուներով պարբերականներում: Այդ ժա-
մանակ հատկապես ակտիվ էր անգլիախոս մամուլը: Արդեն 1915 թ-ի օգոստոսի 
6-ին «Նյու-Յորք Թայմսը» արձագանքեց զանգվածային ջարդերին: «Հայերի սար-
սափներն ահագնանում են» հոդվածում թերթը մեջբերում էր Մեծ Բրիտանիայի 
Լորդերի պալատում Ջեյմս Բրայսի հրապարակումն այն մասին, որ հաստատված 
է տեղեկատվությունը, թէ Էնվեր փաշան իր եղբորն ուղարկել է Վան հայերին 
վերջնականապես ծնկի բերելու համար[3]: 

 Իսկ օգոստոսի 18-ի համարում էլ «Հայերին աքսորում են անապատում մեռ-
նելու» հոդվածում կրկին Լոնդոնից ստացված տեղեկատվությամբ նշվում էր որ 
Կոստանդնուպոլսից «Դեյլի Նյուսի» թղթակիցը մանրամասն ներկայացնում է հա-
յերի նկատմամբ անմարդկային արարքները [4]:  

1915թ-ին սեպտեմբերի 24-ի «500.000 հայեր մեռնում են» հոդվածում Նյու 
Յորք Թայմզը տեղեկացնում էր, որ Վաշինգտոնը խնդրում է դադարեցնել քրիս-
տոնյաների զանգվածային ջարդերը թորքերի և քրդերի կողմից: Հոդվածում 
պատմվում էր «Լոնդոն, Մորնինգ, Փոստի» հատուկ գծով ստացած հաղորդագրու-
թյունը, որ բրիտանացի դիտորդները Ուրֆայում եղած ժամանակ պատշաճ ըն-
դունելության չեն արժանացել, ականատես են եղել մասշտաբային սպանդի, 
այնուհետև նրանց ուղեկցել են գիշերելու հայկական վանքում, որի բոլոր սպասա-
վորները արդեն դաժանորեն սպանված են եղել [3]: 

1915 թ-ի սեպտեբերի 27-ին «Ինդեփենդենտ» թերթը «հայերի բնաջնջումը» 
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հոդվածում խոսում էր նրանց նկատմամբ իրականացված խոշտանգումների, աք-
սորի մասին, տեղեկացնում էր, որ թուրքական վստահելի աղբյուրներից հայտնի 
է դարձել, որ կատարվածները ոչ թե ուղղակի տարածքային խնդիրներ էին, այլ 
նպատակաուղղված, կանխամտածված քայլեր հայ ազգը արմատախիլ անելու 
համար [4]: 

«Ինդեփենդենտ»-ը 1915 թ-ի հոկտեմբերի 18-ի համարում էլ «Մի ցեղի սպա-
նություն» հոդվածում քննարկում էր հայ ազգի հույսերի և նրան սպասվող ճակա-
տագրի հարցը: Հոդվածագիրը չհիմնավորված լավատեսությամբ նշում էր, որ 
ԱՄՆ-ը հույս է հայտնում, որ Փոքր Ասիան կազատվի թուրքական բռնապետա-
կան կարգերից և այստեղ ոչ մուսուլման ազգերը առաջին անգամ այս դարաշրջա-
նում կկարողանան վարել հանգիստ կյանք և կկարողանան զարգացնել առողջ 
տնտեսություն [4]:  

Տեղին է հիշել նաև ԱՄՆ Նախագահ Թեոդոր Ռուզվելտի 1918 թ-ի մայիսի 11-
ին Կլիվլենտ Դոջին ուղղված նամակը, որն ավելի ռեալ է ներկայացնում մռայլ 
իրականությունը: «Հայկական եղեռնը,- գրում էր Ռուզվելտը, պատերազմի ամե-
նամեծ ոճիրն էր և Թուրքիային դեմ գործելու ձախողումը նրա մեղքերին թողու-
թյուն տալ էր, ձախողում, որը հիմնովին առնչվել է Թուրքական սարսափների 
հետ, նշանակում է, որ ապագայում աշխարհի խաղաղության երաշխավորման 
բոլոր խոսակցությունները չարաճճի հիմարություններ են [2]:  

Թերևս սա տվյալ ժամանակի ավելի ճիշտ գնահատականն է , քան վերոհիշ-
յալ թղթակցության ոչնչով չբացատրվող սպասելի դրական փոփոխությունները: 

Ամերիկյան նշանավոր «Նաշնլ Ջիոգրաֆիկ» ամսագիրը 1915 թ-ին հոկտեմ-
բերի համարը գրեթե ամբողջությամբ նվիրել էր Հայաստանին ու նրա պատմու-
թյանը: Ամսագրում մանրամասն անդրադարձ է կատարվել հայոց եկեղեցուն, 
հայկական ընտանիքին ու նրա արժեհամակարգին: Ծավալուն անդրադարձ է 
կատարվել նաև հայկական ջարդերին [4]: 

Եղեռնի ոճրագործությունների խոսուն վկաներն են նաև կինո-լուսանկար-
չական մեծաքանակ նյութերը: Իսկապես պետք է լինել շատ համարձակ ու գործին 
նվիրված լրագրող, որպեսզի այդ զարհուրելի տարիներին առանց վախենալու 
հետևանքներից, թուրքական հետապնդումներից՝ փաստագրել եղելությունը 
թեկուզ և կարճամետրաժ, բայց այնքան շեշտված կինոկադրերով ու լուսանկար-
ներով, որոնք հասել են մեր օրերը և բազմաթիվ այլ վավերագրերի հետ լրջագույն 
մեղադրական նյութեր են դարձել Թուրքիային՝ ստիպելու ցեղասպանությունը ըն-
դունելու հարցում: Օսմանյան Թուրքիան այն ժամանակ թույլ չէր տալիս լրագ-
րողներին ու թղթակիցներին մեկնել ջարդերի շրջանները: Բռնագրավում էր 
նրանց ձեռք բերած նյութերը, վախեցնում նրանց կամ արտաքսում երկրից: Բայց 
թղթակիցների մեծ մասը՝ հավատարիմ իրենց կոչմանը, չերկնչեցին, չնահանջե-
ցին և շնորհիվ իրենց ջանքերի է, որ այսօր մենք ունենք բազմաթիվ անհերքելի 
փաստեր ու ապացույցներ թուրքական ոճրագործությունների վերաբերյալ: 

Այսպես ռուսական «Իսկրի», ամերիկյան «Նեշընըլ ջիոգրաֆիկ», «Արմյանսկի 
վեստնիկ» պարբերականները 1915 թ-ից սկսած տարբեր համարներում զետեղել 
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են մակագրված լուսանկարներ, որոնք պատմում են մեծ ոճիրի սարսափների 
մասին:  

Թուրք ոճրագործները երբեմն լկտի կեցվածքով ու ցուցադրաբար լուսա-
նկարվում էին իրենց զոհերի կտտանքների ենթարկված դիակների ու կախաղան-
ների ֆոնի վրա: Նպատակը ավելի քան պարզ էր՝ սարսափ տարածել երկրում ցի-
նիկաբար գովազդել Թուրքիայի անպարտելիությունը, հնազանդության մեջ պա-
հել կայսրության այլազգի բնակչությանը: 

Խորհրդային տարիներին, մինչև 60-70-ական թվականները համեմատաբար 
քիչ էին անդրադարձները հայոց եղեռնի թեմային: Առանձնապես մեծաքանակ 
չէին նյութերը նաև արտասահմանյան մամուլում: Թեև արդեն կենցաղ էր մտնում 
հեռուստացույցը, որը մի նոր հզոր միջոց էր զանգվածային լրատվության ոլոր-
տում, բայց այն պասիվ էր թե արտասահմանում, թե մեզ մոտ 1915թ դեպքերի լու-
սաբանման առումով: 

Մեծ եղեռնի 50-ամյա տարելիցը նոր լիցք հաղորդեց զանգվածային լրատվա-
միջոցների աշխատանքին, ինչին նպաստեց նաև Խորհրդային Հայաստանի պե-
տական կառույցների շրջադարձային դիրքորոշումը 1915թ-ի պատմական իրո-
ղությունը ժողովրդի լայն շրջաններին հասցնելու համար: Այս շրջանում էր, որ 
կառուցվեց նաև եղեռնի զոհերին նվիրված Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը: 
Հայաստանի 3-րդ հանրապետության հաստատումով ցեղասպանության միջազ-
գայնացման հարցը ամրագրվեց անկախության հռչակագրում և դարձավ մեր ար-
տաքին քաղաքականության կարևոր անկյունաքարերից մեկը: 

Վերաբերմունքը փոխվեց նաև արտասահմանում, ավելի մեծաքանակ հրա-
պարակումներ ու հոդվածներ սկսեցին տպագրվել՝ օգտագործելով նաև համա-
ցանցը: 20-րդ դարի վերջերին մասսայական լրատվության միջոցները թռիչքային 
զարգացում ստացան ի հաշիվ համակարգչային տեխնիկայի զարգացման և հա-
մացանցի հանդես գալուն: Պետությունների միջև տեղեկատվական խոչընդոտնե-
րի սահմաններն այլևս վերանում էին: Ավարտվում էր լրագրերի, ամսագրերի ու 
հեռուստատեսության մենաշնորհների դարը: Մարդկության նոր ձեռքբերումնե-
րի, հեռահաղորդակցության ու համացանցի ոլորտներում մատչելի են դառնում 
լայն զանգվածներին, վարկյանների ընթացքում ամենավերջին լուրերը հասնում 
են աշխարհի ամենահեռու անկյունները:  

Ֆրանսիական հեղինակավոր «Ֆիգարո» պարբերականի «Պատմություն» 
ամսագրի այս տարվա ապրիլյան համարում հրապարակվել է հոդված հայոց ցե-
ղասպանության վերաբերյալ «Հայաստան. մոռացված ցեղասպանություն» վերնա-
գրով, որի հեղինակը ֆրանսահայ պատմաբան Միքայել Նիշանյանն է: Նա 
մանրամասն ներկայացնում է Օսմանյան կայսրությունում հայերի ցեղասպանու-
թյան ժամանակագրությունը, դրան նախորդած Համիդյան ջարդերի պատմությու-
նը, թուրք ազգայնական գաղափարախոսությունը: Հեղինակը քննադատում է նաև 
այսօրվա թուրքական իշխանություններին՝ մերժողականության ու ժխտողակա-
նության կեցվածքի համար: Եվ որպես դրա ցայտուն օրինակ նշում է Գալիպոլիի 
ճակատամարտի հարյուրամյակի մեծարման հնարովի տարելիցի միջոցառումը 
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հենց ապրիլ 24-ին, որը սակայն թուրքական կառավարության սպասելիքները 
չարդարացրեց և չշեղեց միջազգային հանրության ուշադրությունը մեծ եղեռնից:  

2014թ. ապրիլի 24 Հունական «Զուգլա» էլեկտրոնային կայքում հայազգի 
լրագրող Մարի Եղիսեղյանի կողմից տպագրվել է «Եփրատը դեռ կարմիր է» հոդ-
վածը, որում նկարների սլայդների տեսանյութերի միջոցով ներկայացվում են 
1915թ-ի դեպքերը, իսկ հեղինակը եզրակացնում է, որ դրանք մարդկային պատ-
մության և քաղաքակրթուրյան դրամաներից թերևս ամենացավալին են [6]:  

2015 թ-ի մարտի 19-ին ֆրանսիական պարբերականը «Հայեր մեկ այլ ցեղաս-
պանություն» վերնագրով ծավալուն հոդվածով դարձյալ անդրադառնում է եղեռնի 
թեմային: Հայտնի վերլուծաբան, քաղաքագետ Ջերալդ Բեդադիյեն իր հոդվածում 
խոսում է ցեղասպանության նախապատրաստման և իրագործման փուլերի, 
նախքին Օսմանյան կայսրության տարածքում բնակվող հայերի և այլազգի փոք-
րամասնությունների նկատմամբ իրականացված կոտորածների վերաբերյալ [6]: 

«Թելեգրաֆ» թերթն էլ ներկայացնում է Փիթեր Բալակյանի «Այրվող Տիգրիս» 
գիրքը որպես Նյու Յորք Թայմսի կողմից կազմված բեստսելերների ցուցակի առա-
ջատար: Գրքում մանրամասն ներկայացված է Օսմանյան Թուրքիայի ոճրագոր-
ծությունները Առաջին աշխարհամարտի տարիներին հայերի նկատմամբ:  

Ֆրանսիական «Աֆրիկա, Ասիա» պարբերականը իր ապրիլյան համարում 
հրապարակել է բելգիացի հայտնի լրագրող ֆրանսուա Օթեի հոդվածը հայոց ցե-
ղասպանության վերաբերյալ, որում հեղինակը ներկայացնում է ցեղասպանու-
թյան պատմությունը հասնում մինչև մեր օրերը՝ ընդգծելով թուրքական իշխանու-
թյունների շարունակվող մերժողական քաղաքականությունը: Անդրադարձ է կա-
տարված նաև աշխարհասփյուռ հայության և Հայաստան կապերին [5]: 

Ավստրալական «Պատմություն» հեռուստաալիքը 2014 թ-ին պատրաստել և 
հեռարձակել է վավերագրական ֆիլմ, որում լուսաբանվել են 1915-1916 թթ-ի դեպ-
քերը իբրև ավելի քան մեկ միլիոն հայերի տեղահանություն և քաղաքական այլ 
նպատակներով սպանություններ: Հաղորդման մեջ եզրահանգվել է, որ այս դեպ-
քերը 20-րդ դարի ամենադաժան ցեղասպանությունն է մարդկության պատմու-
թյան մեջ: 

«Էլինիկ գրոմի» կայքում «Եվս մեկ հաղթանակ» հոդվածում ընթերցողներին 
տեղեկացվում է 2015 թ-ի փետրվարի 26-ին ԱՄՆ-ի Դակոտա նահանգի սենատի 
կողմից հայերի հույների և ասորիների ցեղասպանության ընդունումը [6]: 

Հունական «Պոնտոս Նյուս» լրատվական էլեկտրոնային կայքը 2015թ-ի 
փետրվարի 19-ի հոդվածում գրում է որ ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված 
Աթենքի Նեա Զմիռնի թաղամասում թաղապետարանի և հայկական համայնքի 
աջակցությամբ տեղի կունենա միջոցառումների շարք՝ ցուցահանդեսներ, 
համերգ, ասմունքի փառատոն [7]: 

«Ֆրանս Կուլտուր» ռադիոալիքը ապրիլի 13-18-ը հայտարարել է հատուկ 
շաբաթ՝ նվիրված հայոց ցեղասպանության զոհերին: Այդ ընթացքում ծրագրել են հե-
ռարձակեն մի շարք քաղաքական և մշակությային հաղորդումներ, ռադիոալիքն էլ 
կհամագործակցի «Լա Կռուա» պարբերականի և «Ֆրանս 5» հեռուստաալիքի հետ [7]:  
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Համաշխարհային ԶԼՄ-ները իրենց մոտեցումներով զգալիորեն տարբեր-
վում են Մեծ եղեռնի քաղաքական գնահատականներ տալու հարցում՝ ինչը 
երևում է ներքոհիշյալ ցանկից ու դրա վերլուծությունից: 

 
ԹերթերԹերթերԹերթերԹերթեր, , , , ամսագրերամսագրերամսագրերամսագրեր, , , , որոնք որոնք որոնք որոնք հենց սկզբից անդրադարձել ենհենց սկզբից անդրադարձել ենհենց սկզբից անդրադարձել ենհենց սկզբից անդրադարձել են    

եղեռնի դեպքերին եղեռնի դեպքերին եղեռնի դեպքերին եղեռնի դեպքերին (1915(1915(1915(1915----1922192219221922թթթթթթթթ.).).).)    
Նյու-Յորք Թայմս 
Միշընըրի Ռիվյու  
Լիթրարի Դայջեսթ  
Ինդեփենդենտ 
Նյու Ռեփաբլիք  
Աութլուք Մագըզին 
Աթլանթիկ Մանսլի 
Ամերիքըն Ռիվյու 
Սըրվեյ Մագըզին 
Լոնդոն Թայմս 
Իվնինգ Էյիջ [6]: 
 

Միջազգային խոշոր լրատվամիջոցներՄիջազգային խոշոր լրատվամիջոցներՄիջազգային խոշոր լրատվամիջոցներՄիջազգային խոշոր լրատվամիջոցներ, , , ,     
որոնք ժխտում են ցեղասպանության փաստըորոնք ժխտում են ցեղասպանության փաստըորոնք ժխտում են ցեղասպանության փաստըորոնք ժխտում են ցեղասպանության փաստը    

    
The Journal of Turkish Weekly 
Todays Zaman 
Anadolu Agency 
Taraf 
Hurriyet 
Radikal 
Zaman 
Իհարկե, ով, եթե ոչ թուրքական մամուլը առաջին հերթին պետք է մերժեր 

հայող ցեղասպանության հարցը: 
 

Չեզոք դիրքորոշում են գրավում և Չեզոք դիրքորոշում են գրավում և Չեզոք դիրքորոշում են գրավում և Չեզոք դիրքորոշում են գրավում և     
մինչ օրս ցեղասպանություն բառը չեն օգտագործումմինչ օրս ցեղասպանություն բառը չեն օգտագործումմինչ օրս ցեղասպանություն բառը չեն օգտագործումմինչ օրս ցեղասպանություն բառը չեն օգտագործում    

Hurriyet Daily News 
Financial Times 
BBC News 
The Guardian 
Fox News Channel 
Այս շարքում իրենց լիբերալ համարող այն թերթերն ու ամսագրերն են, 

որոնք մի կողմից փորձում են քարոզել արդարություն, մյուս կողմից էլ չեն ուզում 
նեղացնել իրենց բարեկամ թուրքերին: 
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Օգտագործել են ցեղասպանություն բառըՕգտագործել են ցեղասպանություն բառըՕգտագործել են ցեղասպանություն բառըՕգտագործել են ցեղասպանություն բառը,,,,    
սակայն Թուրքիային բաց չեն քննադատելսակայն Թուրքիային բաց չեն քննադատելսակայն Թուրքիային բաց չեն քննադատելսակայն Թուրքիային բաց չեն քննադատել    

Reuters 
The Independent 
Daily Mail 
The Economist 
Agence France-Presse AFP 
Al Jazeera 
Associater Press 
CNN 
Voice of America 
Սրանք էլ այն լրատվամիջոցներն են, որոնք պետական պաշտոնական քա-

ղաքականության թելադրմամբ անընդհատ լարվածության ու կախվածության մեջ 
են պահում թուրքիային արևմտյան դաշնակիցներից, մշտապես ցույց տալիս իր 
տեղը դաշինքում՝ ստիպելով ավելի հավատարիմ ծառայելու իրենց: 

 
Ընդունում և քննադատում են ցեղասպանության փաստըԸնդունում և քննադատում են ցեղասպանության փաստըԸնդունում և քննադատում են ցեղասպանության փաստըԸնդունում և քննադատում են ցեղասպանության փաստը    

The Wall Street Journal 
The New York Times 
Los Angeles Times 
The Washington Post  
The Boston Globe 
 Radio Free Europe/Radio Liberty 
Liberation 
La Monde 
La Figaro 
Arte 
Der Spiegel 
Xinhua News Agency 
Agos 
Marmara 
Information Telegraph Agency of Russian 
Argumenty I Fakty 
Russia Today 
The Jerusalem Post 
The Times of Israel 
Haaretz  
Arutz Sheva 
Ինչպես տեսնում ենք վերոհիշյալ ցանկից մեծ թիվ են կազմում հայոց 

ցեղասպանության փաստն ընդունող և Թուրքիային անաչառ քննադատող հա-
մաշխարհային ճանաչում ունեցող լրատվամիջոցները, որոնք ներկայացնում են 
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Արևմուտքի հզոր երկրներին: Նրանք մեծապես անկախ են իրենց կեցվածքով և 
ներկայացնում են հանրության մեծագույն մասի արդարացի կարծիքը: 

Հետաքրքրական է այն փաստը, որ ԱՄՆ-ի մարդասիրական ԶԼՄ-ների 
առաջացումը կապվում է 1915-1925թթ Արևմտյան Հայաստանի դեպքերի հետ: 
Փենսիլվանիայի համալսարանի պրոֆեսոր Ջաֆա Կապկան իր «Հայերի ցեղաս-
պանությունը և ժամանակակից մարդասիրական ԶԼՄ-ների ձևավորումը ԱՄՆ-
ում» ատենախոսությունում ներկայացնում է հակահայկական գործողություննե-
րը, ամերիկյան կամավորների այցերը հայկական տարածքներ, լրագրողների 
առանձին հրապարակումները ցեղասպանության մասին և հանգում այն եզրա-
կացության, որ ԱՄՆ-ի մարդասիրական լրատվամիջոցների առաջացումը պայ-
մանավորված է հայերի հանդեպ դաժանությունների մեկնաբանմամբ և լուսա-
բանմամբ [6]: 

Այդուհանդերձ ԶԼՄ-ների աշխատանքը ցեղասպանության միջազգայնաց-
ման հարցում պետք է լինի ավելի նպատակասլաց, ուղղորդված ու ավելի արդյու-
նավետ: Լրատվամիջոցները, որ հիրավի համարվում են 4-րդ իշխանություն, 
պետք է խոր մշակված ռազմավարությամբ հանդես գան աշխարհի առջև, փորձեն 
ուղղորդեն այլ երկրների ԶԼՄ-ների աշխատանքը՝ իրենց ժողովուրդներին Եղեռ-
նի ճշմարտությունը ներկայացնելու հարցում, համացանցը հեղեղեն բազմաթիվ 
նյութերով՝ աշխարհի բոլոր ժողովուրդների լեզուներով: Այս առումով մեծ աշխա-
տանքներ է տանում ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտը, որն իր պաշ-
տոնական կայքի միջոցով աշխարհի առավել տարածված 70 լեզուներով լուսա-
բանում է հայոց եղեռնի հետ կապված դեպքերը, իրողությունները, պաշտոնական 
փաստաթղթերն ու միջազգային կառույցների ընդունած բանաձևերը: 

Մեծ են նաև անելիքները արտաքին գործոց նախարարության լրատվական 
բաժինների կողմից: Փոխվել են լրատվության մատուցման ձևերը, մեթոդները: 
Պետք է դրանք լինեն ժամանակի պահանջներին հարիր, ունկընդրին հասանելի և 
ընդունելի: Սփյուռքն էլ իր ուրույն ձեռագրով պետք է շարունակի այս գործը՝ իր 
բոլոր կառույցներով, բոլոր կուսակցություններով միով բանիվ: 

Եվ վերջապես. այսօր էլ, երեկ էլ, միշտ էլ հաշվի են նստում ուժեղի հետ, ուժն 
է ծնում իրավունք: Պետք է լինել ուժեղ տնտեսությամբ, ուժեղ բանակով, ուժեղ ժո-
ղովրդով, ուժեղ պետություն՝ գոնե տարածաշրջանում՝ ինչն ավելի դյուրին 
կդարձնի մեծ եղեռնի միջազգայնացումն ու ճանաչումը համայն մարդկության 
կողմից: 

Խոսքս ուզում են ավարտել ֆրանսիացի մեծ մարդասեր Անատոլ Ֆրանսի 
այնքան լավատեսությամբ տոգորված բառերով, որ ասվել է 1916թ.՝ մեծ արհա-
վիրքի տարիներին: «Հայաստանը վերջին շունչն է փչում, բայց կվերածնվի: Այն մի 
փոքր արյունը, որ դեռ մնում է՝ թանկագին է ու դրանից մի հերոսական սերունդ է 
ծնվելու: Մի ժողովուրդ, որը չի ցանկանում մեռնել՝ չի մեռնի»: 
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ԶԼՄԶԼՄԶԼՄԶԼՄ----ների ների ների ների փոխկապակցվածությունըփոխկապակցվածությունըփոխկապակցվածությունըփոխկապակցվածությունը    
Մեծ եղեռնըՄեծ եղեռնըՄեծ եղեռնըՄեծ եղեռնը    բացահայտող նյութերիբացահայտող նյութերիբացահայտող նյութերիբացահայտող նյութերի    

հրապարակայինհրապարակայինհրապարակայինհրապարակային    լուսաբանման համարլուսաբանման համարլուսաբանման համարլուսաբանման համար    
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невосполнимые потери.  
Статья посвящена важности роли интернета и средств массовой информации 

в вопросе интернационализации армянского геноцида. В работе проанализированы 
ответы и реакции международных средств массовой информации, в первую 
очередь англоязычных, франкоязычных и арабских вариантов, на турецкие 
преступления непосредственно во время геноцида и в последующий его период. 
Далее приводятся периодичность и рост частотности подачи материалов, 
относящихся к геноциду, в наши дни, подчеркивается важность роли интернета в 
вышеупомянутом вопросе. В статье использовано большое количество материалов 
как из прошлых, так и нынешних средств массовой информации и интернета. 
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SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words:    civilized world, massacre, internet, a loss. 
The article is devoted to the importance of the role of the Internet and mass media 

in the problem of internationalization of Armenian genocide. The responses to the great 
Turkish transgression in different mass media, first of all English, French and Arabian 
variants, during and after the period of genocide, are analyzed in the work. Then we 
perform the periodicity and the rise of frequency of supply of materials concerning 
genocide in our days, as well as we underline the importance of the internet in that 
question. A great number of material both from past and current mass media and the 
internet are used in the article. 
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ԱՌՕՐԵԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԱՌՕՐԵԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԱՌՕՐԵԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԱՌՕՐԵԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ    ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ    ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ    
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ    ՀԱՅՈՑՀԱՅՈՑՀԱՅՈՑՀԱՅՈՑ    ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ    ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ    ՄԵՋՄԵՋՄԵՋՄԵՋ    

((((ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ    ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ    1936193619361936----1938 1938 1938 1938 ԹԹԹԹԹԹԹԹ. . . . ԿԻՐԱՌՎԱԾԿԻՐԱՌՎԱԾԿԻՐԱՌՎԱԾԿԻՐԱՌՎԱԾ    
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՔԱՂԱՔԱԿԱՆՔԱՂԱՔԱԿԱՆՔԱՂԱՔԱԿԱՆ    ԲՌՆԱՃՆՇՈՒՄՆԵՐԻԲՌՆԱՃՆՇՈՒՄՆԵՐԻԲՌՆԱՃՆՇՈՒՄՆԵՐԻԲՌՆԱՃՆՇՈՒՄՆԵՐԻ    ՆՅՈՒԹԵՐԻՆՅՈՒԹԵՐԻՆՅՈՒԹԵՐԻՆՅՈՒԹԵՐԻ    ՕՐԻՆԱԿՈՎՕՐԻՆԱԿՈՎՕՐԻՆԱԿՈՎՕՐԻՆԱԿՈՎ))))    

 
Ժամհարյան Ժամհարյան Ժամհարյան Ժամհարյան ԳագիկԳագիկԳագիկԳագիկ    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    առօրեականություն, քաղաքական բռնաճնշումներ, 

պատմության դասավանդման մեթոդիկա: 
    
 Առօրեականության պատմությունը հանդիսանում է պատմագիտական 

ուսումնասիրությունների առանձին ուղղություն` իր մեթոդոլոգիայով, խնդիրնե-
րով և աղբյուրագիտական բազայով: Այն էականորեն տարբերվում է ավանդական 
պատմագրությունից` այն իմաստով, որ կան որոշակի տարբերություններ հետա-
զոտության օբյեկտի, հետազոտական մոտեցումների և արդյունքների միջև: 
Առօրեականության պատմության ուսումնասիրության օբյեկտը սովորական 
մարդն է` իր կենցաղով, իր առօրյա հույզերով, պատմական իրադարձություննե-
րին, հասարակական կյանքի իրողություններին իր ունեցած վերաբերմունքով 
կամ մասնակցությամբ:  

Պատմություն առարկայի դպրոցական դասընթացը, որպես կանոն, չի նա-
խատեսում սովորական մարդկանց կյանքի պատմությունների ներկայացում կամ 
դրանց լուսաբանում: Լավագույն դեպքում ուսուցիչը դրանց բանավոր ձևով կա-
րող է անդրադառնալ հպանցիկ` ընդ որում շեղվելով նյութի մատուցման ծրագ-
րային պահանջից: Առօրեականության պատմությանը վերաբերվող նյութերը, 
որպես կանոն, չեն գտնվում պատմության ուսուցչի կողմից օգտագործվող օժան-
դակ նյութերի զինանոցում: Սրանց կիրառությունը կարող է պայմանավորված լի-
նել միայն ուսուցչի անհատական նախաձեռնությամբ: Պատճառն այն է, որ նմա-
նատիպ պատմություններով, առօրեականության պատմությանը վերաբերող 
նյութերով մատուցվող պատմական նյութն առավել հետաքրքիր, բովանդակալից 
ու պատկերավոր դարձնելու հնարավորությունը մեզանում դեռևս գնահատված 
չէ: Սույն հոդվածում կփորձենք ներկայացնել առօրեականության պատմության 
աղբյուրների օգտագործման մի շարք օրինակներ, որոնց կիրառությունը, մեր 
կարծիքով, կնպաստի Խորհրդային Հայաստանի 1920-30-ական թվականներին 
վերաբերող դասագրքային նյութն առավել հետաքրքիր և մատչելի դարձնելուն: 
Այս նպատակով կարելի է կիրառել մի քանի մոտեցում՝ արխիվային փաստա-
թղթերի ներկայացում, հարցազրույց և թեմատիկ կինոդիտում:  

Այսպես` հայոց պատմության` հումանիտար հոսքի 12-րդ դասարանի դա-
սագրքում Խորհրդային Հայաստանում ստալինյան վարչակարգի կողմից իրակա-
նացված քաղաքական բռնաճնշումները ներկայացված են մի քանի ենթահարցե-
րում, որոնք վերաբերում են կուսակցական մենատիրության հաստատմանը, ան-
հատի պաշտամունքի ձևավորմանը, բռնությունների կիրառմանն ու այդ բռնու-
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թյուններին զոհ գնացած մարդկանց ընդհանուր թվին [2, 101-104]: Տեղեկատվական 
առումով նյութը հագեցած է և բավարարում է նյութի մատուցման ծրագրային պա-
հանջներին: Բայց ակնհայտ է, որ նյութը պահանջում է նաև լրացուցիչ, այլընտ-
րանքային տեղեկատվություն` աշակերտի մոտ այս իրողությունների մասին 
առավել ամբողջական պատկերացում ձևավորելու համար: Այս առումով` 
կարծում ենք ճիշտ կլինի նաև աշակերտին ներկայացնել խորհրդային մարդկանց 
առօրյայում տեղի ունեցած մի շարք փոփոխություններ, որոնք անխուսափելի 
հետևանքն էին կիրառված բռնաճնշումների: Սրանք ներկայացնելով` ուսուցիչը 
պետք է հիմնավոր պատկերացում տա աշակերտներին, թե ինչու՞ էին այս բռնու-
թյունները համարվում զանգվածային, և ի՞նչ մեծագույն ողբերգության հասց-
րեցին: Դասագրքում այս բռնությունների զանգվածային լինելու փաստը ամրա-
գրված է միայն ձերբակալությունների վերաբերյալ թվական տվյալներով: Ընդ-
որում` գերազանցապես խոսվում է միայն պետական պաշտոնատար անձանց, 
մտավորականների հետապնդումների և ձերբակալությունների մասին [2, 103]: 
Աշակերտի մոտ բավարար պատկերացում չի ձևավորվում բռնաճնշումների հա-
սարակական ըդգրկվածության մասին: Մինչդեռ հայտնի է, որ 1936-1938 թթ. իրա-
գործված քաղաքական բռնաճնշումները ստեղծել էին բարոյահոգեբանական հի-
վանդ մթնոլորտ խորհրդային ողջ հասարակության մեջ, որ այս շրջանում եղան 
բացասական շատ երևույթներ (մատնություններ, հաճոյապաշտություն պետա-
կան մարմիններին, թուլամորթություն, հրաժարում ընտանիքից և այլն): Այս իրո-
ղությունները փաստող բազմաթիվ նյութերից ուսուցիչը կարող է առանձնացնել 
ամենաբնորոշ դրվագները տվյալ ժամանակաշրջանի առօրյա կյանքից: Օրինակ` 
արխիվային վավերագրերից մեկում խոսվում է այն մասին, թե ինչպես Երևանի 
պետհամալսարանի այգու աշխատողներից մեկին դուր չէր եկել այն փաստը, որ 
այգու տնօրենը բղավել էր իր վրա: Համալսարանի կուսակցական կոմիտեի 
քարտուղարի հետ համագործակցելով՝ վերջինս հայտնում է, թե տնօրենն ասել է, 
որ «Խանջյանին վրացիներն են սպանել»: Տնօրենին բանտարկում են հինգ տարով 
[1, 39]: Այս փոքրիկ դրվագը ներկայացնելով` ուսուցիչը պետք է տա որոշ մեկնա-
բանություններ, որոնք վերաբերում են Ա. Խանջյանի մահվանը, այդ իրադարձու-
թյան հասարակական արձագանքին և կուսակցության դիրքորոշմանը, որպեսզի 
աշակերտները պատկերացնեն, թե ինչպես «Խանջյանին վրացիներն են սպանել» 
արտահայտությունը կարող էր վնասել այգու տնօրենին: Այս պատմությունը 
խոսուն ապացույցն է նրա, որ ստալինյան բռնաճնշումների ժամանակ շատերը 
նաև անձնական հաշիվներ էին մաքրում` օգտվելով դրանց համար ստեղծված 
նպաստավոր պայմաններից: Այն հասարակության մեջ, որտեղ պետական մա-
կարդակով խրախուսվում էին մատնությունները, շատերը զրպարտում էին իրենց 
համար անցանկալի մարդկանց` դառնալով նրանց ողբերգության պատճառ: 
Նմանօրինակ արխիվային նյութեր կարելի է շատ ներկայացնել: Օրինակ` 
անձնական վրեժխնդրությունից դրդված նախկին ամուսնու վերաբերյալ սուտ 
մատնություն էր ներկայացրել Երևանի բնակիչ, բժիշկ Ղուկաս Ղուկասյանի 
կինը` Աննա Կոստանյանը, որը չէր կարողացել ամուսնուն ներել նրա երկրորդ 
ամուսնությունը [1, 52]: Շատերը մատնում էին իրենց հարևաններին նրանց հետ 
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կենցաղային վեճ ունենալուց հետո, շատերը փորձում էին ազատվել հարևանից 
նրա բնակարանը զբաղեցնելու նպատակով, շատերը մատնում էին` վախից 
դրդված, որպեսզի հեռացնեն իրենց վրա ծանրացած կասկածները ուժային 
կառույցների կողմից, շատերին կարող էր դուր չգալ իրենց վրա նետած հայացքը, 
իրենց բարևելու ձևը կամ չբարևելու փաստը և այլն: Այսօրինակ մանրամասների 
լուսաբանումը կարող է հարստացնել մատուցվող նյութը: 

Առօրեականության պատմության ուսումնասիրություններում մեծ կիրա-
ռում ունի հարցազրույցը: Իհարկե, այս ժամանակաշրջանի իրադարձությունների 
կենդանի վկաներ, ցավոք սրտի, գրեթե չկան: Կենդանի մնացած մարդիկ գտնվում 
են պատկառելի տարիքում, իսկ նշված ժամանակաշրջանը ընգրկում է նրանց 
մանկության և պատանեկության տարիները, հետևաբար շատ մանրամասներ 
նրանք հիշել ուղղակի չեն կարող: Սակայն արժեքավոր տեղեկություններ են պա-
րունակում նրանց կյանքի այն մանրամասները, որոնք պահպանվել են հիշողու-
թյան մեջ, և որոնցով նրանք մեծ պատրաստակամությամբ կիսվում են հարցա-
զրույցի ժամանակ: Աշակերտին ուսուցիչը կարող է պատրաստել հարցազրույցի` 
նրա առջև դնելով խնդիրներ, որոնց լուծման համար վերջինս կարող է ինքնու-
րույն հարցազրույց վերցնել իր պապիկից, տատիկից կամ էլ իր շրջապատում 
ապրող դեպքերի ժամանակակից այլ մարդկանցից: Նմանատիպ հարցազրույցնե-
րից մեկի ժամանակ, օրինակ, Վանաձոր քաղաքի բնակչուհի Էմմա Ղարագյոզյա-
նը հիշում էր, որ երբեմն հայրը մտահոգված գալիս էր տուն, հայտնում, որ իր այս 
կամ այն ծանոթին ձերբակալել են, բայց ինքը չի հասկանում ինչի համար: Նա 
պատմում էր, որ այդ մարդիկ, դատելով իր հոր ասածից, որևէ վատ բան չէին արել 
և արժանի չէին նման վերաբերմունքի1: Իսկ Ռաֆիկ Ղարագյոզյանը հիշում է, թե 
ինչպես էր հայրը այդ տարիներին գալիս տուն և հայտնում, որ այսօր աշխատան-
քի չէր ներկայացել իր այս կամ այն ընկերը, և, որ հավանաբար նրան արդեն ձեր-
բակալել են2: Վանաձորցի վաստակաշատ մանկավարժ Խաչիկ Սահակյանը 
նույնպես կարողացավ հարցազրույցի ժամանակ ստալինյան բռնաճնշումներին 
վերաբերվող հետաքրքիր մանրամասներ հիշել: Դրանցից մեկը վերաբերվում էր 
աքսորից վերադարձած իր բարեկամին, որին կնոջ մատնությամբ` Ստալինի կե-
նացը չխմելու համար նորից ձերբակալել էին և դատապարտել տաս տարվա աք-
սորի3: Կարծում ենք, նմանատիպ տեղեկությունները լավագույնս ցույց են տալիս 
համատարած անառողջ մթնոլորտը, որ հասարակության մեջ տիրում էր քաղա-
քական բռնաճնշումների տարիներին: 

 Ինչպես գիտենք՝ թեմատիկ ֆիլմերի ցուցադրությունը կարևոր նշանակու-
թյուն ունի ուսումնական գործընթացում: Հայտնի է, որ թեմատիկ կինոդիտումնե-
րը կարող են ունենալ ոչ միայն ուսուցողական նշանակություն, այլ կարող են նաև 
աշակերտների մոտ ձևավորել շահագրգռվածություն` առավելագույն շատ տեղե-
կատվությունը ինքնուրույն ստանալ ֆիլմում լուսաբանվող իրադարձությունների 

                                                                 
1 Հարցազրույց Էմմա Ղարագյոզյանի հետ, հեղինակի անձնական արխիվ 
2 Հարցազրույց Ռաֆիկ Ղարագյոզյանի հետ, հեղինակի անձնական արխիվ 
3 Հարցազրույց Խաչիկ Սահակյանի հետ, հեղինակի անձնական արխիվ 
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վերաբերյալ: Տպավորիչ ֆիլմը աշակերտի ինքնուրույն աշխատանքի համար 
կարող է արդյունավետ խթան հանդիսանալ: Այս առումով, կարծում ենք, 
ստալինյան բռնաճնշումների թեմատիկան լավագույնս մեկնաբանված է հայազգի 
հանճարեղ կինոբեմադրիչ Ֆրունզե Դովլաթյանի «Կարոտ» ֆիլմում, որտեղ 
պատմվում է, թե ինչպես Արևմտյան Հայաստանից գաղթած Առաքել Էլոյանը իր 
կորցրած հայրենիքի կարոտն առնելու համար հատում է խորհրդա-թուրքական 
պետական սահմանը, և թե ինչ տառապանքներ է կրում նա վերադառնալուց 
հետո: Ֆիլմում լավագույնս ներկայացված է խորհրդահայ գյուղի առօրյան այդ 
ժվար տարիներին4:  

 Ամփոփելով` նշենք, որ առօրեականության պատմության նկատմամբ, 
որպես պատմագիտական ուսումնասիրությունների այլընտրանքային ուղղու-
թյան, ավելի ու ավելի է մեծանում հետաքրքրությունը հայ պատմագրության մեջ: 
Այսօր դեռևս կան խնդիրներ այս ուղղության մեթոդոլոգիայի, նրա ուսումնասի-
րության օբյեկտի, նպատակաների որոշակիացման հարցում, սակայն համաշ-
խարհային պատմագիտական մտքի փորձը վկայում է, որ առօրեականության 
պատմությունը պատմագիտական հետազոտությունների հեռանկարային ուղղու-
թյուն է: Իսկ առօրեականության պատմության նյութերի օգտագործումը կարող է 
մեծապես նպաստել նաև պատմություն առարկայի դասավանդման ժամանակ: 
Ստորև փորձենք բերված փաստերի և օրինակների հիման վրա ընհանրացնել այն 
արդյունքները, որոնք կարելի է ակնկալել դասապրոցեսին որպես օժանդակ նյու-
թեր առօրեականության պատմության աղբյուրների օգտագործման ժամանակ:  

Ա) Պատմության դասերը կարող են անցնել առավել աշխույժ, կենդանի 
մթնոլորտում: Սրան կնպաստեն աշակերտների հնչեցրած բազմաթիվ հարցերը, 
որովհետև այն պատմությունները, մանրամասները, որոնք ներկայացվում են 
նրանց, առավել ընկալելի են և հեշտամարս: Եթե ավանդական մոտեցմամբ ներ-
կայացվող փաստական նյութը երբեմն դժավարամարսելի կարող է լինել աշա-
կերտի համար, ապա այսօրինակ նյութերը մատուցվում են առավել մատչելի` 
զերծ քաղաքագիտական, փաստագրական կամ վիճակագրական ավելորդ տեր-
մինաբանությունից: Չէ՞ որ, ինչպես արդեն նշվեց, առօրեականության պատմու-
թյան աղբյուրները առաջին հերթին մարդկանց կյանքի պատմություններ են: Եվ 
այս պատմությունները կարող են դասի ժամանակ բուռն քննարկումների հնարա-
վորություն տալ: 

Բ)Աշակերտների մոտ կձևավորվի մեծ հետաքրքրություն դասավանդվող 
նյութի հանդեպ: Հայտնի է, որ ավանդական պատմագրության հնարավորություն-
ները պատմական ժամանակաշրջանի ոգու արտահայտման տեսանկյունից 
խիստ սահմանափակ են: Կարևորագույն փաստերը ավանդական պատմագրու-
թյան մեջ զերծ են զգացմունքայնությունից, իրադարձությունների մասնակիցների 
հուզական գնահատականներից և այլն: Իսկ առօրեականության պատմության 
մեջ հուզական վերաբերմունքի դուրսբերումը հանդիսանում է հետազոտական 
խնդիրներից մեկը: Ինչպես նշում է առօրեականության պատմության ուսումնա-

                                                                 
4 Տես` Դովլաթյան Ֆ., «Կարոտ»  (ֆիլմ), Հայֆիլմ, 1990 թ. 
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սիրողներից մեկը` Նատալյա Պուշկարյովան, «առօրեականության պատմության 
հետազոտողի աշխատանքը` ուրիշի մտքերի և բառերի մեկնաբանությունը, ուրի-
շի հուզական խոսքի «թարգմանությունն» է5: Ակնհայտ է, որ հուզական արտա-
հայտչամիջոցներով մատուցվող նյութը կարող է աշակերտին նույնպես փոխան-
ցել որոշակի հուզական վերաբերմունք, ինչը կարող է հանդիսանալ նրա մոտ մա-
տուցվող նյութի նկատմամբ հետաքրքրության ձևավորման կարևոր չափանիշ: 

Գ)Առօրեականության պատմությունը կարող է աշակերտների մոտ ձևավո-
րել նաև ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքի հմտություններ: Հարցազրույ-
ցը լավագույն մեթոդներից մեկն է, որը կարող է աշակերտի մոտ ձևավորել փաս-
տերը գնահատելու, վերլուծելու և համադրելու ընդունակություններ: Պատճառն 
այն է, որ այստեղ նա սահմանափակված չէ իր ստեղծագործական մոտեցումնե-
րում: Նա կարող է մշակել ինքնուրույն հարցեր, կարող է դրանք տալ իր նախընտ-
րած հերթականությամբ, և որ պակաս կարևոր չէ, նա կարող է զրուցել` դուրս 
գտնվելով դասը սովորելու կամ պատասխանելու ստանդարտ ձևաչափից: Այս 
ամենը կզարգացնի նրա մոտ նաև լեզվական ու հոգեբանական հաղորդակցու-
թյան որակներ, նա կդառնա ավելի համարձակ, անկաշկանդ և ինքնավստահ: Իսկ 
սեփական հետազոտական աշխատանքի արդյունքում նրա մոտ կուտակված տե-
ղեկատվությունը ոչ միայն ավելի երկար կհիշվի, այլև կառաջացնի ցանկություն 
ավելի շատ բան իմանալ ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի մարդկանց և իրա-
դարձությունների մասին: 

Այսպիսով` առօրեականության պատմության աղբյուրների կիրառությունը 
որպես օժանդակ նյութեր չափազանց կարևոր և արդյունավետ կարող է լինել հա-
յոց պատմություն առարկայի որոշ թեմաների դասավանդման համար:  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ИСТОРИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ В ПРИМЕНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ИСТОРИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ В ПРИМЕНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ИСТОРИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ В ПРИМЕНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ИСТОРИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ В 
ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ АРМЕНИИ (НА ПРИМЕРЕПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ АРМЕНИИ (НА ПРИМЕРЕПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ АРМЕНИИ (НА ПРИМЕРЕПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ АРМЕНИИ (НА ПРИМЕРЕ    

МАТЕРИАЛОВ МАТЕРИАЛОВ МАТЕРИАЛОВ МАТЕРИАЛОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ    В 1936В 1936В 1936В 1936----1938 ГОДАХ1938 ГОДАХ1938 ГОДАХ1938 ГОДАХ    
ПРОВЕДЕННЫХ В СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИПРОВЕДЕННЫХ В СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИПРОВЕДЕННЫХ В СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИПРОВЕДЕННЫХ В СОВЕТСКОЙ АРМЕНИИ))))    

    
Жамгарян Жамгарян Жамгарян Жамгарян Гагик Гагик Гагик Гагик     

    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

KKKKлючевые слова:лючевые слова:лючевые слова:лючевые слова: повседневность, политические репрессии, методика препо-
давания истории. 

В статье рассматривается практическая значимость использования различных 
источников истории повседневности на уроках по предмету «История Армении». 
Автор не только приводит примеры таких источников, но и предлагает методы 
применения их в процессе преподавания отдельных тем предмета «История Арме-
нии». В статье на примере уроков посвященных политическим репрессиям, кото-
рые проводились в Советской Армении в 1936-1938 годах, обосновывается необхо-
димость более доходчивой и интересной подачи учебного материала с помощью 
освещения фрагментов повседневной жизни. 
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Zhamharyan Zhamharyan Zhamharyan Zhamharyan Gagik Gagik Gagik Gagik     
    

SummarySummarySummarySummary    
KKKKey wordsey wordsey wordsey words:::: everyday life, political repression, teaching methods of history. 
The article touches upon the practical significance of the usage of different 

resources of everyday life history during the teaching process of “Armenian History”. 
The author not only reveals examples of those resources but also offers methods to use 
them in the teaching process of separate topics of the subject “Armenian History”. The 
necessity to make the material most comprehensible and interesting is grounded by an 
example of lessons devoted to the political pressure existing in Soviet Armenia in 1936-38. 
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ՄԱՍՈՆՈՒԹՅԱՆՄԱՍՈՆՈՒԹՅԱՆՄԱՍՈՆՈՒԹՅԱՆՄԱՍՈՆՈՒԹՅԱՆ    ԹԵՄԱՆԹԵՄԱՆԹԵՄԱՆԹԵՄԱՆ    
ՌՈՒՍԱԿԱՆՌՈՒՍԱԿԱՆՌՈՒՍԱԿԱՆՌՈՒՍԱԿԱՆ    ՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄՊԱՏՄԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ    

 
Մովսիսյան Մովսիսյան Մովսիսյան Մովսիսյան ՖելիքսՖելիքսՖելիքսՖելիքս        

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    Մասոնություն, «ազատ քարտաշ», օթյակ, վարպետ, 

մասոնական արարողակարգ, պատմագիտական գրականություն, պատմամշա-
կութային երևույթ, առաջադիմական շարժում, մասոնական դավադրություն 

 
Մասոնության ժամանակակից ուսումնասիրողների կարծիքով ռուսական 

մշակույթում չկա ավելի բարդ ու խճճված հարց, քան մասոնության ծագումը: Դա 
պայմանավորված է ամենից առաջ մասոնության մասին արխիվային նյութերի 
աղքատությամբ: Ռուսաստանում մասոնության ձևավորման ժամանակաշրջանը 
բաժանվում է երեք հիմնական փուլի: Առաջին կամ սկզբնական փուլ (1731-1762), 
երբ մասոնությունը համարվում էր բացառապես Արևմուտքից ընդօրինակած մո-
դայիկ երևույթ, որը հասարակական կամ օգտակար որևէ բնույթ չուներ: Երկրորդ 
փուլում (1762-1781) մասոնությունը դարձավ Ռուսաստանում առաջին բարոյա-
կան փիլիսոփայությունը, որի ժամանակ ի հայտ եկավ առաջին երեք աստիճանի 
«հովհանական» կամ «կամայական» մասոնությունը: Երրորդ փուլը (1781-1792) 
բնութագրվում է որպես «բարձրագույն աստիճանության», մասոնության կեղծ գի-
տականության և հատկապես ռուզենկրոյցության ժամանակաշրջան1:  

Մասոնության շրջանում տարածված վարկածի համաձայն Ռուսաստանում 
մասոնական առաջին օթյակը 17-րդ դարի վերջին հիմնադրել է Պյոտր առաջինը: 
Օթյակի Պատվարժան Վարպետ ընտրվել է ֆրանսիացի Ֆ. Լեֆորտը, Առաջին 
Վերակացու՝ շոտլանդացի Պ.Գորդոնը,իսկ Պյոտրը բավարարվել է Երկրորդ Վե-
րակացուի պաշտոնով2: Փաստաթղթային հիմնավորումով Ռուսաստանում առա-
ջին մասոնական օթյակը հիմնադրվել է 1731թ. անգլիացիների կողմից, երբ Ջոն 
Ֆիլիպսը նշանակվել է «համայն Ռուսիայի համար» Գավառային Մեծ Վարպետ: 
1740թ. ռուսահպատակներից կազմված օթյակը գլխավորել է ռուսական բանակի 
գնդապետ անգլիացի Ջեյմս Քեյթը3:  

1750-ական թթ. մասոնությունը Ռուսաստան թափանցեց Ֆրանսիայից, 
ձևավորվեցին առաջին զինվորական օթյակները, իսկ 1760-ական թթ. տարածվեց 
Պ. Ի. Մելիսսինոյի ստեղծած սեփական մասոնական համակարգը: 1771թ. ռուս 

                                                                 
1 См: Спаров В. Полная история масонства в одной книге, М., 2010, стр. 197; Курбатов В. И. Тайное 
общество  масонов. М., 2007, стр. 213; Карпачев С.П. Масоны. Словарь. М., 2008, стр. 358. 
2 См: Соловьев О. Русские масоны. М., 2007, стр. 42; Курбатов В.И.Указ. соч., стр. 217; 
Карпачев С.. Указ.  соч., стр. 357. 
3 См: Артур Эдвард Уайт. Новая энциклопедия масонства (великого искусства каменщиков) и 
родственных таинств: их ритуалов, литературы и истории. Санкт - Петербург -Москва-Крас-
нодар, 2003, стр., 181; Курбатов В.И.. Указ. соч., стр. 214. 
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պետական գործիչ Ի. Պ. Ելագինը Պետերբուրգում կազմեց մասոնական առաջին 
միությունը4:  

Մասոնությունը Ռուսաստանում լայն տարածում գտավ հատկապես Եկա-
տերինա Երկրորդ կայսրուհու կառավարման տարիներին, երբ զուգահեռաբար 
գործում էին ելագինյան և ցինենդորֆյան համակարգերը: Մասոնության գաղա-
փարները զարգացման նոր վերելք ապրեցին Ալեքսանդր Առաջինի օրոք, երբ նրա 
շրջապատը և երկրի կառավարումն իրականացնող «բարեկամների խորհուրդը» 
բաղկացած էր բացառապես բարձրաստիճան մասոններից: Այդ տարիներին մա-
սոնությունը դարձավ նշանակալից երևույթ ռուսական հասարակական և մշա-
կութային կյանքում:  

Տ. Ա. Բակունինան «Մասոնության աղբյուրագիտական բառարանում» թեպետ 
հիշատակում է 3267 ռուս մասոնի անուն, բայց համոզմունք է հայտնում, որ այդ 
տարիներին Ռուսաստանում մասոնների թիվը կազմում էր 4-5 հազար5: Նրանց 
թվում էին պետական գործիչներ Ն. Ի. Պանինը, Ա. Բ. Կուրակինը, Ռ. Ի. Վորոնցովը, 
Կ.Գ. Ռազումովսկին, Գ. և Ա. Օռլով, Զ. և Ի. Չեռնիշով եղբայրները, Ս. Ֆ. Ապ-
րակսինը, Ա.Ի. Տուրգենևը, Ն. Ն. Տրուբեցկոյը, Ս.Ս. ՈՒվարովը, Մ. Մ. Սպերանս-
կին և շատ ուրիշներ: Մասոն էին պատմաբաններ Մ. Մ. Շչերբատովը, Մ. Մ. Խե-
րասկովը, Ի. Ն. Բոլտինը, Ֆ. Մամոնովը, Պ. Ս. Սվիստունովը, ճարտարապետներ 
Վ. Ի. Բաժենովը և Ա. Ն. Վորոնիխինը, գրող Ա. Պ. Սումարոկովը, Ա. Ս. Պուշկինը, 
Ա. Ս. Գրիբոեդովը, զորավարներ Մ. Ի. Կուտուզովը և Ա.Վ. Սուվորովը, լուսա-
վորիչներ Ն. Ի. Նովիկովը, Ի. Գ. Շվարցը, դեկաբրիստների առաջնորդները և 
ուրիշներ:  

Մասոնության թեման մշտապես գտնվել է ռուս հասարակական մտքի, գրա-
կանության, արվեստի պատմության ուսումնասիրողների ուշադրության կենտ-
րոնում: Տ. Ա. Բակունինան ներկայացնում է ռուսական մասոնությանը նվիրված 
1030 տարբեր հրապարակումներ, որոնք լույս են տեսել Ռուսաստանում: Դրանք 
հիմնականում փաստագրական նյութեր են, հուշագրություններ, հոդվածներ և մե-
նագրություններ: Նախահեղափոխական տարիներին Ռուսաստանում մասոնու-
թյան պատմության բազմաբնույթ հարցերի վերաբերյալ հրատարակված աշխա-
տություններն ու ուսումնասիրությունները հիմնականում վերաբերում էին 18-րդ 
դարի երկրորդ կեսից 19-րդ դարի առաջին քառորդի ռուսական մասոնությանը: 
Ռուս պատմաբաններից Գ. Բատենկովը, Ե. Ն. Օպոչինինը, Պ. Ա. Չիստյակովը 
պատմում էին գաղտնի ընկերությունների և ֆրանկմասոնության ծագման մասին 
ոչ միայն Եվրոպայում, այլև Ռուսաստանում6: Ն. Բարսովի ուսումնասիրություն-

                                                                 
4 См: Карпачев С.П. Указ. соч., стр. 160; Курбатов В.И. Указ. соч., стр. 219-220; Спаров В. Указ. 
Соч., стр. 198-215. 
5 См: Краснобаев Б.И. Две книги по истории русского масонства. «История СССР», 1971, №3, стр. 225. 
6 Батеньков Г.С. Масонские воспоминания. «Вестник Европы», 1872, №7, стр. 268-271; 
Опочинин Е.Н. Несколько исторических сведений о франкмасонах. СПб, 1883; Чистяков П.А. 
Тайные общества и франкмасонство. «Русский франкмасон», 1908, №1. 
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ները նվիրված էին մասոնական արարողակարգերին7: Ռուսական մասոնական 
օթյակների ծագման, նրանց կանոնադրությունների և արարողակարգերի մասին 
մի քանի արժեքավոր ուսումնասիրություններ8 հրատարակեց Տ. Օ. Սոկոլովսկա-
յան: Վ. Ն. Տերլեցկին պատմում էր մասոնական օթյակների ծագման և գործու-
նեության մասին վաղ անցյալում ու 20-րդ դարի սկզբում:9 Գ. Շուստերը ներկա-
յացնում էր գաղտնի ընկերությունների, միությունների և օրդենների պատմու-
թյունը10, իսկ Ի.Վ. Լոպուխինը ֆրանկմասոնների բարոյագիտական կատեխիզիսի 
հիմնական դրույթները11: Մ.Մ.Կովալևսկին շարադրում էր «ազատ քարտաշների» 
եղբայրության պատմությունը:12  

Ռուս պատմաբաններն անմասն չէին նաև եվրոպական մասոնության պատ-
մության ուսումնասիրման գործից: Վ. Զադոնսկին անդրադառնում էր 18-րդ դարի 
ֆրանսիական հեղափոխությանը և նրանում ֆրանկմասոնության մասնակցու-
թյանը: Այս իմաստով նրա աշխատությունը13 ոչ միայն առաջիններից մեկն է ռու-
սական պատմական գրականությունում, այլև չի կորցրել իր հրատապությունը 
նաև մեր օրերում: Ս. Դ. Տոլը մասոնական օթյակները ներկայացնում էր որպես 
«գիշերային եղբայրների» ընկերություն: Նրա ուսումնասիրությունը14 վերաբերում 
է Գերմանիայում մասոնության պատմության վերաբերյալ կատարված հետա-
զոտությունների փորձին: Վ. Զոտովի մենագրությունը15 պատմում է Ալեսսանդրո 
Կալիոստրոյի մասոնական գործունեության մասին, իսկ Յու. Ի. Գեսսենի ուսում-
նասիրությունը16 նվիրված է մասունությունում հրեաների մասնակցությանը ու 
նրանց դերին: 

Մասոնության բնույթի, նպատակների և գործունեության վերաբերյալ նա-
խահեղափոխական տարիների հրապարակումներում տրված գնահատականնե-
րը մասամբ իրարամերժ են ու հակասական: Այդ ժամանակաշրջանի պատմագի-
տական մտքի գնահատականը փորձել է ընդհանրացնել մասոնության հետազո-

                                                                 
7 См: Барсов Н. И. Из истории масонского ритуала. «Историческая библиотека». 1878, N 11, ср. 
1-29; его же: Из масонского ритуала начало настоящего столетия. СПб, 1878. 
8 См: Соколовская Т. О. В масонских ложах. «Вестник общества ревнителей истории». Петрог-
рад, 1914, Выпуск 1, стр. 159-212; ее же: Еще к вопросу о масонстве во время французской 
революции. «Море», 1906, N31-32; ее же: Иоанов день – масонский праздник, «Море», 1906, N 
23-24; ее же Тайная инструкция шотландским мастерам начала XIX века, «Море», 1907, N 25-
26; ее же: Устав вольных каменщиков. СПб, 1907. 
9 См: Терлецкий В.Н. Масонство в его прошлом и настоящем. Полтава, 1913. 
10 См: Шустер Г. Тайное обшества, союзы и ордена. СПб, 1905. 
11 См Лопухин И.В. Нравоучительный катехизис истинных франкмасонов. М. 1907. 
12 См: Ковальевский М.М. Масонство. «Русские ведомости» « 1907, № 241. 
13 См: Задонский В. Франкмасонство и французская революция. Харьков, 1907. 
14 См: Толь С.Д. Ночные братья: Опыт исторического исследования о масонстве в Германии. 
СПб, 1911. 
15 См: Зотов В. Калиостро. Русская старина. 1875. книга 1, ср. 50-83; 
16 См: Гессен Ю.И. Евреи в масонстве, опыт исторического исследования. СПб, 1903. 
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տող Դ. Բորզակովսկին: Նա գրում է, որ մասոնը «Տիեզերքի քաղաքացի է, հավերժ 
ճշմարտության ջատագով, սիրո, բարեգործության, ինքնազոհության, բարոյական 
արիության, ճշմարտության, պարտքի կատարման ջերմեռանդ կողմնակից»17:  

Տ. Սոկոլովսկայայի բնութագրմամբ` մասոնությունը կամ «Ազատ քարտաշ-
ների օրդենը համաշխարհային, գաղտնի ընկերություն է, որն իր առաջ խնդիր է 
դրել մարդկությանը առաջնորդել դեպի երկրային Էդեմ, Ոսկե դար, սիրո և 
ճշմարտության թագավորություն, Աստրեի թագավորություն»18. Ըստ Ա. Սելյանի-
նովի` «Մասոնությունը, չթաքցնելով իր էությունը, թաքցնում է իր իսկական նպա-
տակը նույնիսկ իր հետևորդներից, ուստի հանդիսանում է գաղտնի ընկերություն 
այդ բառի իսկական իմաստով, կամ, ավելի ճիշտ, գաղտնի ընկերությունների իս-
կական ցանց»:19 

Մասոնության ընդհանրական գնահատականը տալիս է Մ. Վաշուտինը, 
ըստ որի, «մասոնությունը... նուրբ, գաղտնի փիլիսոփայական, գրեթե գիտական 
խորհրդանշական համընդհանուր նշանակության ձգտող ուսմունք է: Այն բարո-
յականության, հատուկ հումանիստական կերտվածքի, բանաստեղծական տրա-
մադրության և բանաստեղծական կառուցվածքի կոդեքս է: Այն նաև քաղաքացիա-
կան սոցիալական կազմակերպություն է, որը չի ճանաչում ոչ մի քաղաքական, 
ժողովրդագրական և աշխարհագրական սահման: Վերջապես այն համապետա-
կան, քաղաքական-ընդհանրական, գաղտնի կառավարություն է, որը մուտք է 
գործել բոլոր պետությունները: Ներկայիս մարդը, ցանկացած հասարակություն, 
ընտանեկան, դասային պետական միավորում և ամբողջ մարդկությունը միասին 
վերցրած, բոլոր ուսմունքները, հասարակական հաստատությունները, կրոնները 
պարուրված են ինչ-որ անտեսանելի, գաղտնի, ծածուկ, մութ և անխուսափելի ու 
անհրաժեշտ ուժով … և այդ խորհրդավոր, առասպելական ուժը կրում է ընդհա-
նուր և անորոշ «մասոնություն» անունը»20:  

Թեպետ մասոնության վերաբերյալ ռուսական պատմական գիտությունը   
18-19-րդ դարերում բավարար քանակությամբ գրականություն է ստեղծել, այնու-
ամենայնիվ դա չի նշանակում, որ այդ շարժումը ժամանակին համակողմանիո-
րեն ուսումնասիրվել է բոլոր տեսանկյուններով: Այս իմաստով նույնիսկ մեր օրե-
րում իր հրատապությունը չի կորցրել ռուս մասոնագետ Ա. Ն. Պիպինի միտքն այն 
մասին, որ «ռուսական մասոնական օթյակների 18-րդ դարի և 19-րդ դարի առա-
ջին քառորդի պատմությունում մինչ օրս շատ բան մնում է անհայտ, իրադարձու-
թյունները դեռևս ներկայացվում են կցկտուր, մասոնական շատ ուղղություններ 
շարունակում են մնալ բավական խառնակ»21: Մասոնության մասին ռուսական 

                                                                 
17 Борзаковский Д. Франкмасонство и тайные общества древнего и нового мира. М., 1900. стр. 3. 
18 См: Соколовская Т.О. Русское масонство и его значение в истории общественного движения 
18 и первой четверти 19 столетия. СПб, 1907. 
19 См: Селянинов А. Тайная сила масонства. СПб, 1911. 
20 Вашутин М. Политическое масонство и его участие в крамоле в России. Харьков, 1914, стр., 3. 
21 Пыпин А.Н. Русское масонство 18 и первой четверти 19 в. Ред. и прим. Г. В. Вернадского. 
Пг., 1916, стр. 335. 
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պատմական գրականության ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դրա հեղի-
նակները թեպետ ջանացել են հիմնականում ուշադրությունը կենտրոնացնել 
կարևոր հարցերի վրա, այնուամենայնիվ դա նրանց միշտ չէ, որ հաջողվել է: Ընդ-
հանրացնող աշխատությունների քանակը քիչ է, որոնք ժամանակակից ընթերցո-
ղին լիարժեք բավարարել չեն կարող իրենց փաստական նյութով:  

Նախահեղափոխական ժամանակաշրջանի մասոնության պատմության վե-
րաբերյալ ռուսական պատմագիտության լավագույն ուսումնասիրություններից 
մեկը 1914-1915թթ. հրատարակված «Մասոնությունը նրա անցյալում և ներկա-
յումս» երկհատոր ժողովածուն է: Նրա խմբագիրներ Ս.Պ. Մելգունովի և Ն. Պ. Սի-
դորովի համոզմամբ «մտավորականության լայն շրջաններում չափազանց անո-
րոշ պատկերացում կա հասարակական և կրոնական երևույթների այն խմբի 
նկատմամբ, որն իր մեջ ներառում է անցյալի մասոնությունը»22: Նրանց կարծիքով 
«Ռուսական գրականությունում հնարավոր չէ ցույց տալ ոչ մի զուգակցում, որը 
կարողանա ծառայել որպես ձեռնարկ մասոնության անցյալին և ներկային քիչ թե 
շատ համակողմանի ծանոթանալու համար»23: Նրանք մասոնությունը համարում 
են «ինքնատիպ երևույթ», «խորհրդավոր, կիսաառեղծվածային» քող ունեցող և 
«որոշակի գաղտնիքներով երևույթ», որն իր «պատմական զարգացման ընթաց-
քում ունեցել է թե հեղափոխական դարաշրջան և թե առեղծվածային ինքնախո-
րացման ժամանակաշրջան` հարձակման անցած բռնության տարիներին»24: Ժո-
ղովածուի խմբագիրների կարծիքով մասոնությունը «նրա պատմական անցյալում 
դեռևս բավարար չափով չուսումնասիրված երևույթ է, որը ժամանակ առ ժամա-
նակ սերտորեն կապված էր մարդկային մտքի առեղծվածային հոսանքի հետ, ուս-
տի տարբեր կերպ է գնահատվում պատմական ու պատմական-գրական ուսում-
նասիրություններում»25:  

 1911թ. Պետերբուրգում լույս տեսած «Մասոնությունը կամ Մեծ թագավորա-
կան արվեստը» ժողովածուի հեղինակները ազատ քարտաշների ընկերությունը 
համարում էին «մշակութախոստովանություն»: Նրանց բնութագրմամբ` «մասո-
նությունը միկրոտիեզերք է: Նրանում իրենց արտացոլումն են գտնում բոլոր 
երևույթները, որոնք ընդհանուր առմամբ տեղի են ունենում հասարակության 
մեջ»26:  

Մասոնական արարողակարգերի ու խորհրդանիշների նախահեղափոխա-
կան տարիների լավագույն գիտակ, հայտնի մասոնագետ Տիրա Սոկոլովսկայան 

                                                                 
22 Масонство в его прошлом и настоящем. Под ред. С.П. Мельгунова и Н.П. Сидорова, том 1, 
М., 1914-1915. Репринтное изд., М., СП ИКПА, 1991, стр. 5. 
23 Там же. 
24 Там же, стр. 5-6. 
25 Масонство в его прошлом и настоящем. Том 2, М., 1991, стр. 5. 
26 Масонство или Великое царственное искусство. Братство вольных каменщиков как 
культуроисповедание. СПб, 1911, стр. 31-32. 
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մասոնությունը համարում էր «դրական շարժում ռուսական մտքի պատմությու-
նում»27: 

Ռուս պատմաբան, մասոնության հետազոտող Գ. Լուչինսկին նշում է, որ 
ռուսական մասոնության պատմության լուսաբանման գործում գոյություն ունի, 
այսպես կոչված, ազգային հայրենասիրական հոսանք28: Այն ձևավորվեց 1917թ. 
հոկտեմբերին Ռուսաստանում տեղի ունեցած պետական հեղաշրջմանը հաջոր-
դած ժամանակաշրջանում, երբ մեծ թվով ռուս մտավորականներ լքեցին հայրենի-
քը, վտարանդվեցին Եվրոպա և այնտեղ հրատարակեցին իրենց ուսումնասիրու-
թյունները: 

Մասոնության մասին ծայրահեղ հակառակ կարծիք է արտահայտում Գ. Բոս-
տունիչը: Նա մասոնությունը համարում է վտանգավոր և կործանարար երևույթ 
Ռուսական կայսրության պատմությունում: Նա բերում է բազմաթիվ փաստեր այն 
մասին, որ 1917թ. փետրվարյան հեղափոխությունը Ռուսաստանում կազմակեր-
պեցին և իրականացրեցին մասոնները: 29 Մասոնությանը տված գնահատակա-
նում առավել հեռու է գնում Ա. Ս. Շմակովը, ով մասոնությունը համարում է մի-
ջազգային գաղտնի կառավարություն30: Ն. Մարկովը31 մասոնությունը նույնաց-
նում է համաշխարհային հրեական կազմակերպությունների հետ, որոնք 
ձգտում են ցանկացած գնով հաստատել նոր համաշխարհային կարգ: Ն. Սվիտ-
կովը32 և Վ. Իվանովը33 մասոնությունը բնութագրում են անհաճո արտահայտու-
թյուններով: Նրանց համոզմամբ` մասոնների հաջողվեց «տիրել մտավորականու-
թյան մտքին» և նրանց միջոցով իրականացնել հակակառավարական գաղափար-
ներ հասարակական գիտակցությունում: 

Խորհրդային տարիներին մասոնության պատմությունը բնավ չէր դիտվում 
որպես հրատապ ու անհրաժեշտ թեմա պատմաբանների ուսումնասիրության 
համար: Մասոնության խնդիրը նրանց աշխատություններում շոշափվում էր մա-
կերեսորեն, հպանցիկ, մեծ մասամբ այլ թեմաների հետ շաղկապված: Այս իմաս-
տով առանձնանում է Արևմուտքի մասոնության պատմության մասին Ա. Բորովո-
յի գիրքը34: 

1920-ական թթ. խորհրդային պատմագրությունը գտնվում էր սաղմնավոր-

                                                                 
27 Соколовская Т.О. Масонство как положительное движение русской мысль в начале XIX 
века. «Всемирный вестник»,1904, N 5. стр. 20-36. 
28 Лучинский Г. Франкмасонство. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, Кн. 72, 
стр. 509-514. 
29 См: Бостунич Г.В. Масонство и русская революция. Правда мистическая и правда реальная. 
Нови- Сад, 1922. 
30 См: Шмаков А.С. Международное тайное правительство. М., 1912. 
31 См: Марков Н.Е. Война темных сил, Париж. 1928. 
32См: Свитков Н. Масонство в русской эмиграции (к январю 1932г.). Париж, 1932. 
33 См: Иванов В.Ф. Православный мир и масонство. Харбин, 1935. 
34 См: Боровой А. Современное масонство на Западе. М., 1922. 
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ման վիճակում, ուստի մասոնության պատմության մասին հիմնարար ուսումնա-
սիրություններ դեռ չէին կատարվել: Բայց և այնպես մասոնության վերաբերյալ 
ձևավորված գնահատական կար, որի հեղինակը պետական գործիչ, պատմաբան, 
ակադեմիկոս Մ. Պոկրովսկին էր: Նրա գնահատմամբ` մասոնությունը «կրոնա-
կան, փիլիսոփայական ընկերություն էր»35: 1930-ական թվականներին լույս տե-
սած մասոնական գրականությունը հիմնականում մասոնների հուշագրություն-
ներ են, օրագրեր, նամակներ և հարցազրույցներ: Դրանց շարքում առանձնանում 
են Վ. Դ. Բոնչ-Բրուևիչի, Վ. Ա. Պոսսեի և Ա. Բելու մասոնական հուշերը ռուսական 
երկու հեղափոխությունների միջև ընկած տարիներին36: Սակայն անգամ եղած 
նյութերն ամբողջությամբ չհրատարկվեցին և հայտնվեցին Արևմուտքում: Ռուս 
վտարանդի Բորիս Նիկոլաևսկին. հավաքած հուշերը, նամակներն ու հարցա-
զրույցները իր հետ երկրից դուրս տարավ, որոնք նրա մահից հետո հայտնվեցին 
ԱՄՆ-ում` Ստենդֆորդի համալսարանին առընթեր Հուվերի ինստիտուտում37:  

1930-ական թթ. ստալինյան բռնաճնշումների տարիներին խորհրդային պե-
տական անվտանգության մարմինները զանգվածաբար ոչնչացրեցին հայտնա-
բերված մասոնական բնույթի ընկերություններն ու կազմակերպությունները: 
Բնականաբար, այս պայմաններում պատմաբանների համար մասոնության թե-
ման չէր կարող հանդիսանալ ուսումնասիրության առաջնահերթ խնդիր: Այդ է 
պատճառը, որ 1930-ական թթ. մասոնությանը նվիրված աշխատությունները 
խիստ սակավաթիվ են: Դրանցից հիշատակության արժանի են Ա. Ի. Կլիզովսկու, 
Ա. Վ. Կոսիցկու, Ա. Ռեսնովի մասոնական հուշերը 38:  

1940-1950-ական թթ. մասոնության թեման խորհրդային պատմաբանների 
համար շարունակեց մնալ որպես արգելք: Մասոնության հետ առնչվող թեմաների 
ուսումնասիրությամբ հանդես եկան XVIII դարի ռուսական լուսավորության 
պատմության մասնագետները: Պ. Ալեֆիրենկոն39, Գ. Մակոգոնենկոն40, Ե. Պլիմա-
կը41 իրենց ուսումնասիրություններում մասոնությունը դիտարկում էին որպես 
այլախոհության արտահայտություն, քան թե գաղափարախոսություն, շարժում 
կամ կազմակերպություն: Ի հակադրություն այս մասնագետների, ովքեր մա-

                                                                 
35 Покровский М. Масоны. Энциклопедический словарь Русского библиографического инс-
титута «Гранат», 12-е изд., т. 28. 
36 См: Бонч-Бруевич В. Д. Мои воспоминания о П. А. Кропоткине. М., 1930; Белый А. Между 
двумя революциями. М., 1934; Поссе В.А. Воспоминания. 1905-1917. Пг. 1923. 
37 Курбатов В.И. Тайное общество масонов. М., 2007, 2007, стр. 203. 
38 См: Клизовский А.И. Правда о масонстве. М., 1934; Косицкий А.В. Масоны, М., 1938; Реснов 
А. Общественная мысль в России в конце XVIII века. «Исторический журнал», 1938, N8, ср. 
35-47.  
39 Алефиренко П. К. Общественное движение в Москве во второй половине XVIII века. 
Известия академии наук. Серия история и философия, 1947, вып. 4, стр. 521-532. 
40 Макогоненко Г. П. Николай Новиков и русское просвещение XVIII века. М., 1951. 
41 Плимак Е. Г. Масонская реакция против материализма в России. «Вопросы философии» 
«1957, N 2. 
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սոնությունը համարում էին պահպանողական, Յու. Լոտմանը և Վ. Սեմեննիկովը 
իրենց ուսումնասիրություններում42 զգուշավոր մտքեր էին արտահայտում մա-
սոնության առաջադիմական բնույթի մասին` այն համարելով թարմ հոսանք ռու-
սական հասարակական մտքում: Յու. Լոտմանը իր միտքը փորձում էր հիմնավո-
րել ռուս գրող և հասարակական գործիչ Մ. Ա. Դմիտրիև-Մամոնովի ռուսական 
մասոններին հղած հորդորում առաջ քաշված առաջադիմական մտքերը շարադ-
րելիս: Վ. Սեմեննիկովը դա անում էր ռուս նշանավոր լուսավորիչ և մասոն Նիկո-
լայ Նովիկովի հասարակական և քաղաքական հայացքները վերլուծելիս: Նրանք 
մասոնությունը համարում էին XVIII դարի ռուսական մշակութային ժառանգու-
թյան մի մասը: 

Զգուշավոր այս դատողությունները բնութագրական էին հետպատերազմյան 
տարիների խորհրդային հասարակարգի պատմաբանների համար, որոնք իրենց 
զգուշավոր կեցվածքը պահպանեցին նաև «խրուշչովյան ձնհալի» տարիներին: 
Այդ տարիների գիտական աշխատություններում մասոնության թեմատիկան շո-
շափվում էր գերազանցապես XVIII-XIX դարերի գրականության և մշակույթի 
խնդիրները լուսաբանելիս: «Ռուսական գրականության պատմությունը» ակադե-
միական բազմահատորյակում մի մեծ բաժին նվիրվեց «մասոնական գրականու-
թյանը»43: XVIII դարի 80-ական թթ. գրական-հասարակական պայքարի պատմու-
թյան մասին հանդես եկավ Յու. Լոտմանը՛ անդրադառնալով ռուս գործիչներ Ա. 
Ն. Ռադիշչևի և Ա. Մ.Կուտուզովի մասոնական գրական և հասարակական պայ-
քարին:44 Մ. Նեչկինան «Դեկաբրիստների շարժումը» աշխատությունում կարևո-
րում էր դեկաբրիստների կապը «ռուսական ազատագրական գաղափարախոսու-
թյան առաջին շրջանի» և մասոնների հետ, ցույց տալիս, որ դեկաբրիստների 
առաջնորդները մասոնական օթյակների անդամ էին45: Այս հեղինակները, հենվե-
լով նախահեղափոխական պատմագրության գնահատականների վրա, իրենց 
անհամաձայնությունն էին արտահայտում մասոնությանը տված գնահատական-
ների կապակցությամբ: 1950-1960-ական թվականներին խորհրդային պատմագի-
տությունը մասոնությունը համարում էր «կրոնական-բարոյագիտական շար-
ժում»46: 

Օ. Սոլովյովի կարծիքով`մասոնության թեման այդ տարիներին չկարևորելը 
պայմանավորված էր ամենից առաջ նրանով, որ «իշխանության վերնախավն ան-
տեսում էր հրաշքով փրկված սակավաթիվ մասոնների առկայությունը և արհա-

                                                                 
42 Лотман Ю.М. «Краткие наставления русским рыцарям» М.А.Дмитриева-Мамонова. Неиз-
вестный памятник агитационной публицистики раннего декабризма. «Вестник Ленинград-
ского университета»,1949, N 7; Семенников В. П. Радищев. Очерк и исследования, М., 1950. 
43 См: История русской литературы, том 4, М- Л, 1947. 
44 Лотман Ю.М. Из истории литературно-общественной борьбы 80-х годов XVIII в. А.Н. Ради-
щев и А.М. Кутузов. См: в кн: Радищев. Статьи и материалы. Л., 1950, стр. 81-106. 
45 Нечкина М.В. Движение декабристов. Том 1, М., 1959, стр. 90, 105-106. 
46 Большая советская энциклопедия. Том 26, М., 1954, стр. 441. 
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մարհում օրդենի գոյությունը: Միայն Պետական անվտանգության կոմիտեն էր 
լրջորեն զբաղվում մասոններով, որի մասին, ցավոք, քիչ բան է հայտնի»47: 

Խորհրդային պատմագրությունում մասոնության պատմության ուսումնա-
սիրության գործում բեկումնային դարձան 1960-ական թվականները: Դա տեղի 
ունեցավ այն բանից հետո, երբ Արևմուտքում լույս տեսան ռուս քաղաքական մա-
սոնններ Մ. Ն. Կատկովի, Գ. Արոնսոնի, Ա. Կերենսկու, Վ. Օբոլենսկու հրապարա-
կումները48: Դրանք խորհրդային պատմաբանները «սառը պատերազմի» տարինե-
րին, քաղաքական նկատառումներից ելնելով, անտեսել չէին կարող: Սկզբում 
խորհրդային պատմաբանները կասկածի տակ էին դնում ռուսական քաղաքական 
մասոնության առկայությունը, ուստի դրանց քննադատաբար վերաբերվեցին: 

1970-ական թվականներին «նոր» մասոնության, կամ 20-րդ դարի առաջին 
քսանամյակի մասոնության թեման դարձավ ուսումնասիրության առարկա: Նման 
հետաքրքրությունը պայմանավորված էր ամենից առաջ նրանով, որ խորհրդային 
պատմական միտքը հիսուն տարուց ավել չէր հետաքրքրվում այդ հասարակական 
երևույթով, իսկ «նոր» մասոնության մասին առհասարակ լռում էր: Խորհրդային 
պատմական հանրագիտարանը մասոնության մասին հոդվածը ավարտում էր Ռու-
սաստանում մասոնությունը արգելող Ալեքսանդր առաջինի 1822թ. հրովարտակով:  

Ռուսական մասոնության հարցը տարիներ շարունակ ծառայում էր որոշա-
կի քաղաքական նպատակների: Ստալինյան տարիներին այդ լռությունը պայմա-
նավորված էր քաղաքական բռնություններով, որը բնութագրական էր նաև ռուս 
վտարանդիությանը: Լ. Հասսի կարծիքով այդ թեման առնչվում էր ԽՍՀՄ-ում ապ-
րող այն մարդկանց հետ, ովքեր նախկին պատկանելության համար կարող էին 
ենթարկվել բռնությունների: Մյուս խումբ մարդիկ կարևոր տեղ էին զբաղեցնում 
վտարանդիության հասարակական, քաղաքական կյանքում, որոնց մասոնական 
պատկանելիությունը կարող էր օգտագործվել նրանց քաղաքական հակառա-
կորդների կողմից49:  

Սկսած 1970-ական թթ. խորհրդային պատմագրությունից մինչ ժամանակա-
կից ռուսական պատմագիտությունը 20-րդ դարի սկզբի քաղաքական մասոնու-
թյամբ հետաքրքրվող պատմաբաններն ու մասոնագետները առաջնորդվում են 
բացառապես քաղաքական դրդապատճառներով, երբ խոսքը գնում է «արքայա-
կան արվեստի» մասին, ինչպես մասոններն անվանում են իրենց շարժումը: Այդ 
տարիներին լույս տեսավ որոշ քանակությամբ գրականություն, սկսած հրապա-
րակախոսական հոդվածներից մինչև ճանաչված մի շարք պատմաբանների գի-

                                                                 
47 Соловьев О. Ф. Русские масоны, стр. 463. 
48 Катков М. Н. Россия. 1917. Февральская революция. Лондон, 1967; Аронсон Г. Россия нака-
нуне революции. Исторические этюды. Монархисты, либералы, масоны, социалисты. Нью-
Йорк, 1962; Керенский А. Россия на историческом повороте: Мемуары, Нью-Йорк, 1965; Обо-
ленский В. Моя жизнь. Мои современники. Париж, 1968. 
49 См: Хасс Л. Еще раз о масонстве в России начала 20 века. «Вопроссы истории»,1990, 1, стр. 24. 
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տապատմական ուսումնասիրությունները: Մասնավորապես Բ. Կրասնոբաևը50 
անդրադարձավ 1940թ. Բրյուսելում հրատարակված Տ. Բակունինայի51 և 1967թ. 
Փարիզում տպագրված Պ. Բուրիշկինի52 ուսումնասիրություններին, որոնք մասո-
նության մասին մատենագիտական բառարաններ էին: 1970-ական թթ. առաջին 
աշխատությունները վերաբերում էին եվրոպական քաղաքական մասոնության 
պատմությանը: Դրանք էին հունական քաղաքական մասոնների` էտերիականնե-
րի, շարժմանը նվիրված Գ. Արշի աշխատությունը53, իտալական մասոնների` 
կարբոնարների, ազատագրական շարժման մասին Մ. Կովալսկայայի աշխատու-
թյունները54, ֆրանսիական մասոնության վերաբերյալ Յու. Ռուբինսկու55 և միջազ-
գային մասոնության էվոլյուցիան ներկայացնող Է. Հենրիի ուսումնասիրություն-
ները56, ինչպես նաև Ս. Նեկրասովի մի շարք հոդվածները:57 

Մասոնության նկատմամբ հետաքրքրության ուժեղացմանը նպաստեց Ն.Ն. Յա-
կովլևի «նոր» մասոնությանը նվիրված «1914թ. օգոստոսի 1-ը» սենսացիա առա-
ջացրած աշխատությունը58: Նրանում հեղինակը խորհրդային պատմագիտության 
մեջ առաջին անգամ ներկայացնում էր պետական դումայում մասոնների 
առկայության փաստը և նրանց դերը 1917թ. փետրվարյան հեղափոխության իրա-
կանացման գործում: Նա ցույց էր տալիս, որ մասոնությունը դարձել էր լիբերալ 
բուրժուազիայի «ստվերային շտաբը» իշխանության համար պայքարում և փաս-
տացի հանդիսացել է հեղափոխության նախապատրաստման ղեկավար կենտրոնը: 

Ն. Յակովլևի աշխատությունը խորհրդային պատմագրությունում միանշա-
նակ չընդունվեց: Այն քննադատեցին պատմաբանների «ավագ գվարդիայի» ներ-
կայացուցիչները` Ե. Չերմենսկին, Մ. Կասվինովը, որոնք հեղինակին մեղադրում 
էին մասոնական համաշխարհային դավադրության մասին լեգենդին վերածնու-

                                                                 
50 Краснобаев Б.И. Две книги по истории русского масонства. « История СССР», М., 1971, N 3, 
стр. 226-228. 
51 Տես Bakounine T. Repettore biographiqe des francs-masons russes (18-e et 19 siecles), Bruxelles. 
1940 
52 Տես Bouryshkin P. Bibliographie sur la franc-masonnerie en Russie. Paris, 1967. 
53 Арш Г. Л. Этеристское движение в России. Освободительная борьба греческого народа в 
начале XIX века и русско-греческие связи, М., 1970. 
54 Ковальская М. Движение карбонаров в Италии. М., 1808-1821гг., М., 1971; её же: Итальян-
ские карбонарии, М., 1977; её же: Итальянские карбонарии и передовая Россия. «Вопросы 
истории»,1967, N 8. 
55 Рубиский Ю.И. Масонство во Франции (вчера и сегодня). «Вопросы Истории»,1976, N 9, стр. 
138-146. 
56 Генри Э. Эволюция международного масонства. Новые заметки по истории современности, 
М., 1976. 
57 Некрасов С.М. Масонские предметы в собрании музея истории религии и атеизма. Атеизм, 
религия, современность, Л., 1973, стр. 206-212; Масонство в России во второй половине XVIII 
века и критика просветителями его религиозно-мистической идеологии. М., АОН, 1978; 
Обряды и символы вольных каменщиков. Наука и религия. 1974, N 10. 
58 Яковлев Н. 1 августа 1914 года, М., 1974. 



– 234 – 

թյուն տալու մեջ: Նրանք վճռականորեն ժխտում էին մասոնների դերակատարու-
մը 1917թ. Իրադարձություններում գտնելով, որ նման մոտեցումը նսեմացնում է 
հեղափոխության ժողովրդական բնույթը և բոլշևիկյան կուսակցության դերը հե-
ղափոխության նախապատրաստման գործում59: Նրանց կարծիքը բաժանում էր 
Ա. Ավրեխը, ով համոզմունք էր արտահայտում, որ փետրվարյան իրադարձու-
թյուններում «մասոնական թեմա կար, բայց մասոնական հիմնախնդիր չկար»60: 
Այս գնահատականը չէր կիսում Բ. Լիվչակը, որն ընդունում էր ռուսական երկ-
րորդ հեղափոխությունում մասոնների քաղաքական դերակատարումը61: 1960-
1970-կան թվականներին խորհրդային պատմագրությունը շարունակում էր մա-
սոնությունը համարել «կրոնական-բարոյագիտական շարժում»62:  

1980թ. ակադեմիկոս Ի. Մինցի «Մասոնական լեգենդների փոխակերպությու-
նը»63 հոդվածը նկատելի ազդակ հանդիսացավ երկար տարիներ լռության մատն-
ված մասոնության թեման ուսումնասիրելու համար: Դրա վկայությունը դարձան 
Ե. Չերնյակի աշխատությունները64 և «Տեսանելի իշխանությունը վարագույրների 
հետևում» ժողովածուն65: Այն խորհրդային պատմագրության մեջ առաջին անգամ, 
թեկուզ և գիտահանրամատչելի տարբերակով, հանգամանորեն ներկայացնում էր 
մասոնության պատմությունը: Այս ժողովածուին հաջորդեցին Ա. Բեգունի66, Մ. 
Զաբորովի,67 Վ. Մալիշևի68, Ե. Պարնովի69 , Վ. Ստարցևի70 աշխատությունները: 
Այնպես որ, 1980-ական թվականները դարձան արդյունավետ մասոնության 
պատմության հիմնահարցերը բազմակիորեն ներկայացնելու համար: 

Ժամանակակից ռուսական պատմագրությունը շարունակում է հետևողա-
կանորեն անդրադառնալ մասոնության պատմությանը, որի վերաբերյալ մինչ օրս 
ռուսերենով հրատարակվել են շուրջ 2300 մենագրություն, հոդված, ուսումնասի-
րություն, հուշեր և այլ նյութեր71: Դրանք վերաբերում են համաշխարհային պատ-

                                                                 
59 См: Черменский Е.Д . Государственная дума и свержение царизма в России. М., 1976; 
Касвинов М.А. Двадцать три ступени вниз. Дмитров, 1978. 
60См. Аврех А. Я. Масоны и революция, М., 1980. 
61 См: Ливчак Б.Ф. О политической роли масонов во второй русской революции. Сборник 
науч. Трудов. Вып. 56, Свердловск, 1977, стр. 135-141. 
62 Лотман Ю.М. Масонство. Советская историческая энциклопедия, том 9, М., 1966, стр. 167; 
Рац Б.Я. Масонство: Большая советская энциклопедия, том 15, М., 1974, стр. 447. 
63 См: Минц И. И. Метаморфозы масонской легенды. «История СССР» 1980, N 4, стр. 107-122. 
64 Черняк Е.Б. Западноевропейское масонство XVIII века. «Вопросы истории»,1981, N12; его 
же: Невидимые империи: Тайные общества старого и нового времени на Западе. М., 1987. 
65 За кулисами видимой власти. Под ред. В.И. Старцева. М., 1984. 
66 См: Бегун А.П. Франкмасонство. Витебск, 1984. 
67 См: Заборов М. Малтийские рыцари: историческая эволюция ордена иоаннитов. М.,1984. 
68 См: Малышев В. За ширмой масонства. Минск, 1988. 
69 См: Парнов Е.И. Трон Люцифера. Критические очерки магии и оккультизма. М., 1985. 
70 См: Старцев В.И.Русское политическое масонство начала 20-го века. СПб.,1996; его же: Русское 
эмигрантское масонство во Франции. М., 1998; его же: Тайны русских масонов. СПб., 2001. 
71 См: Карпачев С.П. Указ. соч., стр.496-635. 
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մության մեջ մասոնական գաղտնի ընկերությունների ձևավորմանը, նրանց գոր-
ծունեության առավել նշանակալից դրվագներին, ժամանակակից աշխարհում 
տեղի ունեցող իրադարձություններում մասոնների խաղացած դերին, ինչպես 
նաև համաշխարհային մասոնական առաջատար կենտրոնների` Ռուսաստանի 
վրա ունեցած ազդեցությանը: Վերջին տարիների ընթացքում ուշագրավ ուսում-
նասիրություններ են հրատարակել Ն. Բոգոլյուբովը, Վ. Եգոշինան, Լ. Զամոյսկին, 
Ա. Իվանովը, Ս. Կարպաչևը, Ա. Չուդինովը, Օ. Պլատոնովը, Վ.Սախարովը, Ա. 
Սերկովը, Ն. Սուխանովան, Օ. Սոլովյովը և ուրիշներ, որոնք անդրադարձել են 
համաշխարհային մասոնության պատմության մի շարք հիմնախնդիրների:  

 Ժամանակակից ռուսական պատմագրությունում նույնպես միասնական 
մոտեցում չկա մասոնության վերաբերյալ: Մասոնությունը ներկայացվում է որ-
պես շարժում, հոսանք, աղանդ, և անգամ հատուկ կրոն, որը մասոնությամբ հե-
տաքրքրվողների համար ստեղծում է անորոշություն ու շփոթություն: Օ. Սոլովյո-
վի կարծիքով մասոնությունը ամենից առաջ փակ օրդեն է, առանձնահատուկ 
ձեռնադրմամբ կազմակերպություն, նախատեսնված միայն ընտրյալ մարդկանց 
մասնակցության համար, որը տեղի է ունենում փորձաշրջանը անցնելուց հետո 
ընկերությանը հավատարմության երդում տալով: Շնորհիվ այս որակների մասո-
նությունը չի կարելի համարել ոչ շարժում և ոչ էլ հոսանք: Նկատի ունենալով այն 
իրողությունը, որ մասոնությունը կրում է աշխարհիկ բնույթ, այն չի կարելի հա-
մարել նաև աղանդ, առավել ևս կրոն: Օ. Սոլովյովը մասոնությունը համարում է 
«մարդկանց փիլիսոփայական-բարոյագիտական և սոցիալ-հոգեբանական միա-
վորում, խորհրդանշային կերպարանքով քրիստոնեական հավատի համախոհ-
ներ, տարբեր երկրների անկախ միություններ առանց միասնական կենտրոնի ղե-
կավարության: Նրանց վերջնական նպատակը հանդիսանում է մոլորակի վրա 
որոշակի կատարյալ հասարակության ստեղծումը իր անդամներին ազատու-
թյան, հավասարության և եղբայրության ոգով դաստիարակելու միջոցով»72: Ժա-
մանակակից մասոնությունը նրա բնութագրմամբ «որոշակի կազմակերպչական և 
հոգևոր սկզբունքների խառնուրդ է»73: Յուրի Գոգոլիցինի կարծիքով` մասոնու-
թյունը «Պետությունների տնտեսության, քաղաքականության, ազգային շահերի 
վրա արդյունավետ ազդեցության գործիք է»74:  

Վ. Կուրբատովի բնութագրմամբ` մասոնությունը «հասարակական և հոգևոր 
կյանքի փիլիսոփայական-բարոյագիտական և սոցիալ-հոգեբանական երևույթ 
է»75: Ըստ Վ. Ի. Ուկոլովայի, մասոնությունը «ընկերակցություն է, որը սերտորեն 

                                                                 
72 Соловьев О. Ф. Русские масоны, стр. 8. 
73 Соловьев О.Ф. Предтечи масонства. «Свободная мысль», 1994, № 7-8, стр. 82. 
74 Гоголицин Ю.М. Тайное общество в истории человечества, или кто правит миром, Ростов-
на Дону, 2010, стр. 170. 
75 Курбатов В.И. Указ. соч., стр. 254.  
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կապված է բարոյագիտական և աշխարհայացքային միասնությամբ»76: Մ. Օստրե-
ցովը մասոնությունը համարում է «այնպիսի կազմակերպություն, որն ունի մարդ-
կային հասարակության մշակութային և քաղաքական կառուցման իր գաղա-
փարախոսությունը»77: Ա. Լիպսկին մասոնությունը համարում է «հոգևոր ուս-
մունք մշտական կատարելագործման մասին»: Նրա կարծիքով «Մասոնությունը 
ոչ նոր կրոն է, ոչ աղանդ, ոչ էլ քաղաքական կուսակցություն: Հարկ չկա նրան ոչ 
բարձրանել, ոչ ցածրացնել, քանի որ այն գտնվում է բոլորովին այլ մակարդակում: 
Մասոնությունը հետաքրքրվում է մարդու կյանքի փիլիսոփայությամբ և ձգտում է 
օգնել մարդկանց ապրել փոփոխությամբ, եղբայրաբար78:  

Ժամանակակից ռուսական պատմագիտությունում մասոնության գնահատման 
հարցում ձևավորված է հիմնականում երկու միմյանց հակադիր, իրարամերժ տե-
սակետ: Ա. Սերկովը, Ս. Կարպաչևը, Կ. Մաքսիմովան, Ա. Վինոգրադովը, Լ. Պախո-
մովան, Ն. Միխայլովան և ուրիշները գտնում են, որ մասոնությունը 18-19-րդ 
դարերում ռուսական պատմության մեջ առաջադիմական դեր է խաղացել: Մասո-
նությունը չի հակադրվել Լուսավորության փիլիսոփայությանը և լիբերալիզմի 
գաղափարներին, քանի որ հռչակել է հանդուրժողականություն, մարդկանց եզ-
բայրություն և Աստծո առաջ հավասարություն: Մի խումբ պատմաբանների կար-
ծիքով` 18-20-րդ դարերի ռուսական մասոնությունը պատմամշակութային 
երևույթ է79: Ռուսական և համաշխարհային պատմության մեջ մասոնության խաղա-
ցած դրական դերը վճռականորեն մերժում և այն ազգային-հայրենասիրական դիր-
քերից են ներկայացնում Օ. Պլատոնովը, Ա. Բոգոլյուբովը, Յու. Բեգունովը, Ի. Ֆրո-
յանովը, Մ. Օստրեցովը, Լ. Զամոյսկին և ուրիշներ: Նրանք իրենց ուսումնասիրու-
թյուններում 20-րդ դարի համաշխարհային պատմության բազմաթիվ իրադար-
ձություններ, որոնք էական ազդեցություն են ունեցել մարդկության զարգացման 
հետագա ընթացքի վրա, դիտարկում են մասոնական համաշխարհային կենտ-
րոնների գործունեության և նրանց իրականացրած դավադրությունների տեսանկ-
յունից: 

 
 
 
 

    
    
    
    

                                                                 
76 Уколова В.И. Вступительная статья в книге М. Морамарко. Масонство в прошлом и 
настоящем. М., 1990, стр. 8. 
77 См: Острецов В.М. Масонство, культура и русская история, М, 1998. 
78 Липский А.В. Что такое масонство. В сб. «Масонство и масоны». Вып. 1, М., 1994, стр. 3-11. 
79 См: Русское масонство 18-20 вв. как историко-культурное явление. СПб., 1998. 
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ТЕМА МАСОНСТВА В РОСТЕМА МАСОНСТВА В РОСТЕМА МАСОНСТВА В РОСТЕМА МАСОНСТВА В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИСИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИСИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИСИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИИИИ    

Мовсисян Мовсисян Мовсисян Мовсисян Феликс Феликс Феликс Феликс     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

KKKKлючевые слова:лючевые слова:лючевые слова:лючевые слова:    Масонство, «вольные каменщики», ложа, мастер, масонский 
обряд, историческая литература, историко-просветительное явление, прогрессив-
ное движение, масонский заговор 

 Изучение истории масонства всегда интересовало русских историков незавы-
симо от их политических взглядов. В дореволюционные годы их исследования 
были посвящены в основном происхождению, образованию и развитию российско-
го масонства XVIII века. В опубликованных в эти годы исследованиях в оценках 
масонства русских историков отсутствовал единый подход. В советские годы тему 
масонства по идеологическим соображениям не считали важной и основательно не 
изучали. Масонство было представлено как секта и религиозно-нравственное дви-
жение. В современной российской историографии тема масонства является одной 
из самых актуальных и всесторонне изучаемых. Некоторые исследователи считают, 
что масонство сыграло прогрессивную роль в истории российской общественно-по-
литической жизни XVIII века. Другая часть историков рассматривают масонство с 
национально-патриотической позиции. По их мнению, ложи «свободных каменщи-
ков» составили «теневой штаб» либеральной буржуазии в борьбе за власть и 
фактически являлись подготовительным центром русских революций. 

    
    

THE ISSUE OF MASONRYTHE ISSUE OF MASONRYTHE ISSUE OF MASONRYTHE ISSUE OF MASONRY    IN RUSSIAN HISTORIOGIN RUSSIAN HISTORIOGIN RUSSIAN HISTORIOGIN RUSSIAN HISTORIOGRAPHY RAPHY RAPHY RAPHY     

Movsisyan Movsisyan Movsisyan Movsisyan Feliks Feliks Feliks Feliks     
SummarySummarySummarySummary    

KKKKey wordsey wordsey wordsey words::::    Masonry, “free masonry”, lodge, master, masonic  ritual, 
historiographic literature, historic-cultural phenomenon, progressive movement, 
masonic plot    

The study of the history of masonry constantly interested Russian historians, 
irrespective of their political views in prerevolutionary years. Their studies were 
basically dedicated to the origin, formation and development of Russian masonry in the 
18th century. There is no unified approach to the estimations of masonry in the 
publications of Russian historians in this period. In the years of Soviet Union the issue of 
masonry was not given ideological importance and investigated thoroughly. Masonry 
was represented as a sect and as a religional-ethical movement. Masonry is one of the 
urgent and comprehensively studied issues in the modern Russian historiography. Some 
investigators consider that masonry has had a progressive role in the history of Russian 
public-political thought of the 18th century. According to the historians who consider 
masonry from the point of view of national-patriotic positions the boxes of “free-
stonemasons” have formed “the shadow headquarters” of the liberal bourgeoisie in the 
struggle for authority and have actually occurred as the leading unit for the preparation 
of Russian revolutions.  
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Գրիգորյան Գրիգորյան Գրիգորյան Գրիգորյան Աննա Աննա Աննա Աննա     

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... ազատական մշակույթ, անհատի առաջնայինություն, 

շուկայական հարաբերություններ, քաղաքական մշակույթ, անհատական ազա-
տություն: 

 
Հասարակական կյանքի կազմակերպման ազատական մշակույթի հիմքում 

ընկած են անհատական ազատությունների, ազատ մրցակցության և անհատի 
առաջնայնության նախապատվությունները: 

Այդ նախապատվությունները համարվում են տնտեսական գործունեության 
արդյունավետության և մարդկանց սոցիալական բարեկեցության նախապայման-
ներ: Նոր ժամանակների պատմության փորձը վկայում է, որ շուկայական հարա-
բերությունները և անհատի առաջնայնության սկզբունքը էապես փոխեցին պե-
տության և հասարակության փոխհարաբերությունների բնույթն ու բովանդակու-
թյունը:  

Ի տարբերություն ավանդական ու ժամանակակից ամբողջատիրական, կո-
լեկտիվ-փակ հասարակությունների, ազատական-ժողովրդավարական հասա-
րակություններն ունեն մի շարք քաղաքական հիմնարար սկզբունքներ, որոնք ըն-
կած են կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման ազատական մշակույթի 
հիմքում. 

• անհատականության սկզբունք, ըստ որի՝ մարդկային որակներն այնքան 
բազմազան են, որ նրանք միաժամանակ չեն կարող ունենալ միասնական ապրելա-
կերպ ու միասնական տեսլական: Այդ պատճառով էլ հնարավոր չէ մշակել վարքի 
կարգավորման միասնական կանոններ: Իսկ դա նշանակում է, որ քաղաքականու-
թյան հիմնական խնդիրներից մեկը դառնում է այնպիսի կանոնների մշակումը և 
այնպիսի ինստիտուտների ձևավորումը, որոնք, անկախ բարիքի մասին մարդկանց 
պատկերացումների տարբերությունների, նրանց հնարավորություն կտան 
արդյունավետ կերպով իրագործել իրենց անձնական ծրագրերն ու նախագծերը,  

• ազատականության մյուս կարևոր քաղաքական սկզբունքը մարդու իրա-
վունքներն են: Այն մարդկանց հնարավորություն է տալիս դրսևորել ու իրացնել 
իրենց էութենական ուժերը և միաժամանակ սահմանափակում է հասարակական 
կյանքին միջամտելու պետության հնարավորությունները, 

• ազատական մշակույթի մյուս կարևոր սկզբունքը սեփականության իրա-
վունքն է, ինչը հանդիսանում է մարդու անհատականության և ազատությունների 
դրսևորման կարևորագույն նախապայմանը, 

• ազատականության կարևորագույն սոցիոմշակութային սկզբունքներից 
մեկն էլ քաղաքացիական հասարակության գաղափարն է, ինչը հստակ սահմա-
նազատում է հասարակական կյանքի քաղաքական ու սոցիալական ոլորտները, և 
սահմանափակում քաղաքական իշխանության ազդեցությունը հասարակական 
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հարաբերությունների վրա, 
• իրավունքը դիտարկելով որպես հասարակական հարաբերությունների 

կարգավորման հիմնական մեխանիզմ, ազատականությունը ելնում է Կանտի այն 
կանխավարկածից, որ օրենքը պետք է լինի ընդհանուր և կողմնորոշվի ոչ թե դե-
պի բարեկեցությունը, այլ անհատական նպատակների իրացման համար ազա-
տությունների ապահովումը, 

• ազատականությունը ընդունում է միայն երկու կարգի հավասարություն` 
օրենքի առաջ բոլորի հավասարություն և հնարավորություննների հավասարու-
թյուն, 

• ազատական մշակույթի մեջ առանձնահատուկ նշանակություն ունի նաև 
իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը, ըստ որի իշխանության թևերից 
որևէ մեկը մյուսին չի կարող օգտագործել որպես միջոց: 

Այս սկզբունքների թվարկումից իսկ պարզ է դառնում, որ դրանց իրագործու-
մը հնարավոր է միայն իրավական պետության շրջանակներում: Այս պնդման 
հիմքում ընկած է այն գաղափարը, որ մարդն ի ծնե օժտված է անօտարելի իրա-
վունքներով ու ազատություններով և պետության խնդիրը դրանց ապահովումն է: 
Այսինքն` իրավունքի աղբյուրը ոչ թե պետությունն է, այլ անձը: 

Տնտեսական կյանքում ազատականության բերած կարևոր նորությունն այն 
էր, որ հստակեցվեցին տնտեսական ու քաղաքական իշխանությունների գործա-
ռույթները, դրանք տարանջատվեցին և ձևավորվեցին դրանցից յուրաքանչյուրի 
գործունեության արդյունավետությունը որոշող շուկաներ: 

Տնտեսական կյանքում աստիճանաբար ձևավորվեց մասնավոր շահի 
սկզբունքով գործող տնտեսական շուկա (շուկայական հարաբերություններ), իսկ 
քաղաքական կյանքում ձևավորվեց հասարակական շահի սկզբունքով գործող 
քաղաքական շուկա (իրավաքաղաքական հարաբերություններ): 

Մարդկային փոխհարաբերությունների կարգավորման շուկայական սկզբուն-
քի համաձայն, առանց պետության անհարկի միջամտության, յուրաքանչյուր քա-
ղաքացի պարտավոր է մտածել իր մասին: Իսկ դա նշանակում է, որ ազատակա-
նությունը և շուկայական սկզբունքն ապաքաղաքականացնում են մարդկանց 
ապրելակերպը: Այս առնչությամբ Ֆրանսիացի մտածող Բենժամեն Կոնստանը 
իրավացիորեն նկատում է, որ ազատականության հիմնական նպատակը մասնա-
վոր կյանքի անվտանգության ապահովումն է [3, էջ 98]: 

Հասարակական կյանքը կազմակերպելու և կարգավորելու ազատական մշա-
կույթն ավատատիրությանը բնորոշ փակ բնատնտեսությանը և մարդկանց միջև 
անձնական կախվածության հարաբերություններին հաղորդեց շարժունություն, 
արդյունաբերական ապրելակերպ, լարվածություն և մրցակցություն [4, 191]: Այդ 
իմաստով կարելի է ասել, որ շուկան ու ազատականությունը դարձան «բաց հա-
սարակության» ձևավորման նախադրյալներ: Մանրամասն չանդրադառնալով 
«բաց հասարակության» առանձնահատկությունների քննարկմանը, նշենք, որ շու-
կայական ազատությունները, նախաձեռնության և ձեռներեցության հնարավո-
րությունները ոչ միայն նպաստեցին տնտեսական կյանքի զարգացմանը, այլև 
սրեցին ներհասարակական հակասություններն ու կոնֆլիկտները: «Վայրի կա-
պիտալիզմի» կործանարար հետևանքները սահմանափակելու անհրաժեշտու-



– 241 – 

թյունը բերեց նրան, որ քաղաքական կյանքում անխուսափելի դարձան ժողո-
վրդավարական բարեփոխումները: Ասվածից հետևում է, որ ազատականությունն 
ու շուկայական տնտեսությունը կարող են արդյունավետ զարգանալ միայն այն 
դեպքում, եթե կարգավորված են քաղաքացիական իրավունքներն ու ազատու-
թյունները, ճշգրտված են տնտեսավարող սուբյեկտների համագործակցության 
«խաղի կանոնները» և այլն: Իսկ դա նշանակում է, որ շուկայական ազատականու-
թյունը, ներքին ինքնակարգավորման տրամաբանությամբ, նպաստում է քաղա-
քացիական հասարակության ձևավորմանն ու զարգացմանը: 

Ամփոփելով ասվածը, կարող ենք նշել, որ ազատականության սկզբունքնե-
րով ղեկավարվող հասարակության զարգացման ներքին նախադրյալներից մեկը 
տնտեսական շահն է: Այդ իմաստով շուկայական հասարակությունը տնտեսա-
կենտրոն է, ըստ որի մարդու «բնական վիճակն» առավել արդյունավետ դրսևոր-
վում է տնտեսական գործունեության մեջ:  

Բանն այն է, որ ազատական հասարակության ձևավորման դեռևս նախնա-
կան շրջանում արդեն իսկ ստեղծվել էր իրավահավասար գործընկերների փոխ-
հարաբերության անհրաժեշտություն, քանի որ արևմտյան մի շարք երկրներում 
շուկա կազմավորող և տնտեսական անկախության ձգտող երրորդ դասը (բուր-
ժուազիան) սկսել էր գիտակցել, որ չի կարող հասնել տնտեսական հաջողության, 
եթե չձևավորվեն և իրավական ուժ չստանան շուկայական խաղի կանոնները: Եվ, 
իրոք, եթե ազատական տնտեսությունը գործընկերների համարժեք փոխանակ-
ման դաշտ է, նշանակում է այդ գործունեությունը պետք է ենթարկվի իրավական 
կարգավորման: Այլ կերպ ասած` «տնտեսական մարդը» ստիպված էր դառնալ 
նաև «իրավական մարդ», քանի որ միայն իրավունքը կարող էր շուկան դարձնել 
կանխատեսելի տարածություն և մարդկանց տնտեսական ռիսկը ապահովագրել 
«բնական մարդու» ուժային գործողություններից:  

Ազատական հասարակությանը բնորոշ` տնտեսական շահով ղեկավարվող 
ձեռներեց խավը կողմնորոշված է «նվազագույն պետության» գաղափարին, հա-
մաձայն որի քաղաքացիական հարաբերությունները չպետք է ենթարկվեն քաղա-
քական անհիմն միջամտությունների: Պատահական չէ, որ ըստ Լոկի, «բնական 
կարգ» կարելի է ստեղծել ոչ թե իշխանության, այլ փոխշահավետ գործընկերու-
թյուն հաստատելու օգնությամբ, իսկ իշխանությունն ընդամենը պետք է կատարի 
«գիշերային պահակի» գործառույթ: 

«Ազատականություն» հասկացությունը օգտագործվում է երկու իմաստով: 
Առաջին` որպես սովորույթներից, ավանդույթներից ու կարծրատիպերից ազատ 
և ինքնակողմնորոշվող մտածողության ձև: Երկրորդ` որպես գաղափարաքաղա-
քական ուսմունքների ամբողջություն, որպես տնտեսական ու քաղաքական այն-
պիսի ծրագիր, որի հիմքում ընկած է անհատական շահի առաջնայնության 
սկզբունքը: Գաղափարական իմաստով ազատականությունը պաշտպանում է 
այնպիսի արժեքներ, ինչպիսիք են հումանիզմը, անհատականությունը, ազգային 
ու դասակարգային նախապաշարումներից մարդկանց ազատագրումը և այլն: 
Իսկ քաղաքական իմաստով ազատականության գլխավոր սոցիոմշակութային 
արժեքներ են համարվում մարդու իրավունքները, գործադիր և օրենսդիր իշխա-
նությունների տարանջատման սկզբունքը, մրցակցությունը, ազատ տեղաշարժվե-
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լու սկզբունքը և այլն: Տնտեսության բնագավառում ազատականությունը պաշտ-
պանում է ազատ նախաձեռնությունը, մասնավոր ձեռնարկչատիրությունը, սե-
փականության անձեռնամխելիությունը և այլն:  

Պետք է նկատել, սակայն, որ ազատական մշակույթը միատարր չէ, բաժան-
վում է արմատական ու պահպանողական թևերի: Թեև նրանք ձևավորվել են 
միևնույն սոցիոմշակութային արժեքների հիմքի վրա և ունեն նույն նպատակնե-
րը, ձգտում են կառուցել իրավական պետություն և քաղաքացիական հասարա-
կություն, բայց տարբերվում են նպատակին հասնելու միջոցների և եղանակների 
հարցում: Մասնավորապես արմատական ազատականությունը գտնում է, որ սո-
ցիալ-տնտեսական կյանքում պետության դերը պետք է հասցնել նվազագույնի, 
իսկ պահպանողական ազատականությունը պետության գործունեության ու գոր-
ծառույթների հարցում երկակի մոտեցում ունի: Մի կողմից պահպանողական 
ազատականությունը համաձայն է, որ պետությունը նվազագույն միջամտություն 
պետք է ունենա սոցիալ-տնտեսական կյանքի վրա, մյուս կողմից գտնում է, որ 
պետությունը պետք է ակտիվ միջամտություն ունենա կարգի պահպանման հար-
ցերում: 

Չանդրադառնալով ազատականության մեջ քաղաքական մշակույթի դերի 
բարձրացման հարցերին, նշենք, որ շուկայական սկզբունքը, այնուամենայնիվ, 
էապես փոխեց քաղաքակրթության զարգացման բնույթն ու բովանդակությունը: 
Տնտեսագիտության բնագավառում նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, հայտնի տե-
սաբան Ֆ.Հայեկը դիպուկ կերպով նկատում է, որ արդի մրցակցային աշխարհում 
ազատ շուկայի համակարգն իրենից ներկայացնում է անկանխատեսելի պայման-
ներին անվերջ հարմարվելու գործընթաց: Դա հնարավոր է դառնում շնորհիվ այն 
բանի, որ շուկան օժտված է ազատ մրցակցության մեխանիզմներով: Իսկ մրցակ-
ցությունը, ըստ Ֆ.Հայեկի, նոր երևույթների ճանաչման անվերջ արարողակարգ է, 
որի ժամանակ մարդը պարտավոր է հաշվի առնել ոչ միայն իր ցանկությունները, 
այլև հարմարվի փոփոխվող իրավիճակներին [6, էջ 38]: 

Դրամատիրությանը բնորոշ ազատականությունը և շուկայական տնտեսու-
թյունն արմատապես փոխեցին բոլոր կարգի սոցիալական հարաբերությունների 
և դրանց կարգավորման սոցիոմշակութային արժեքների բնույթն ու բովանդակու-
թյունը: Համակարգային արմատական փոխակերպումների հետևանքով, մի կող-
մից, տեղի ունեցավ մարդկանց մասնագիտական վերաբաշխում, մյուս կողմից` 
արմատապես փոխվեց մարդկանց տնտեսական դրությունը, տնտեսական հարա-
բերությունների ձևն ու բովանդակությունը և, հետևաբար նաև, մարդկանց հոգե-
բանությունը: Շուկայական հարաբերությունների ու մրցակցության ազատական 
մշակույթը` տնտեսական հարաբերություններում, իսկ ժողովրդավարական մշա-
կույթը` սոցիալ-քաղաքական հարաբերություններում հիմնովին փոխեցին մարդ-
կանց կյանքը: Խոսքի և մամուլի ազատությունը, բազմակուսակցական համա-
կարգը և, վերջապես, սեփական շահերի պաշտպանության նոր հնարավորու-
թյունները մարդկանց դարձնում են ազատ քաղաքացիներ, որոնց փոխհարաբե-
րությունների հիմքում ընկած են միասեռ սոցիոմշակութային արժեքներ: Այս 
իմաստով ազատական ժողովրդավարական մշակույթի բնորոշ գծերից մեկը միա-
սեռությունն է և դրան համապատասխան կյանքի ոճը: Այդ ոճի ձևավորման հար-



– 243 – 

ցում մեծ դեր են խաղում ազատական հասարակության այն ինստիտուտները, 
որոնք ձևավորվում են ազատական-ժողովրդավարական մշակույթի հետ և ծա-
ռայում այդ մշակույթի ամենօրյա վերարտադրությանը: Ի դեպ, ամեն մի հասա-
րակության մեջ այդ ոճի բովանդակությունը և դրսևորման ձևը պայմանավորված 
է տվյալ մշակույթը կրող սոցիալական խավի իրավական ու տնտեսական դիր-
քով: Այս տեսակետից, օրինակ, ամերիկյան հայտնի սոցիոլոգ Վեբլենը նկատում 
է, որ ցանկացած հասարակության տիրապետող մշակույթին ու ոճին բնորոշ է 
ցուցադրականությունը: Եթե ավատատիրական հասարակարգում արտոնյալ 
խավին պատկանելը դրսևորվում էր «ցուցադրական կենցաղով», ապա ազատա-
կան հասարակություններում` «ցուցադրական սպառումով» [2, էջ 75]: Շարունա-
կելով այս միտքը, Վեբլենը նկատում է, որ կապիտալիստական հասարակությու-
նում տիրապետող խավի թելադրած ոճը, սոցիոմշակութային չափորոշիչները, 
սոցիալական վարքի կաղապարները մագնիսական էֆեկտ են տալիս, քանի որ 
սոցիալական ցածր խավերը սկսում են նրանց ընդօրինակել՝ ձուլվելով միասնա-
կան արժեքային ու կենսակողմնորոշումների մեջ: Դրանով իսկ վերին խավերի 
առաջարկած մոդան աստիճանաբար դառնում է մասսայական միասեռ մշակույթ: 
Այս հանգամանքը խիստ կարևոր է, քանի որ ողջ հասարակությունը սկսում է 
զարգանալ ու գործառնել որպես միասնական մշակութային համակարգ: Ի տար-
բերություն ավատատիրական հասարակության, ուր մշտական լարվածություն և 
հակասություններ կան հասարակության արտոնյալ և ունեզուրկ դասերի միջև, 
ինդուստրիալ մշակույթը ստեղծում է սոցիալական շարժուն ամբողջականու-
թյուն, որի շրջանակներում մշակույթն այլևս դեր ու դիրք պայմանավորող մեծու-
թյուն չէ և մարդիկ, ըստ տնտեսության պահանջների, կարող են ազատ տեղա-
փոխվել` դրանով իսկ նպաստելով հասարակության սոցիոմշակութային միասե-
ռության ձևավորմանն ու տարածմանը: Այլ կերպ ասած՝ կապիտալիստական ար-
տադրական հարաբերությունները, շուկայական տնտեսությունը և անհատի 
առաջնայնության սկզբունքն աստիճանաբար ձևավորում են այդ նոր քաղաքա-
կրթությանը բնորոշ սոցիոմշակութային իմպերատիվների մի ամբողջ համա-
կարգ, որի շրջանակներում գործառնում ու զարգանում է կյանքի կազմակերպման 
ու կանոնակարգման ազատական մշակույթը: 

Էռնեստ Գելները քննարկելով ինդուստրիալ հասարակության զարգացման 
առանձնահատկությունները, նկատում է, որ այդ նոր մշակույթում առաջին հեր-
թին փոխվում է աշխատանքի բնույթը և աշխատանքի արժևորման չափանիշը: 
Աշխատանքը դառնում է «ինտելեկտուալ», ինչն էապես փոխում է հասարակու-
թյան մեջ շրջանառող խորհրդանիշների ողջ համակարգը: Առաջին հերթին այդ 
խորհրդանիշները դառնում են միասեռ ու միանշանակ և այլևս պայմանավորված 
չեն հաղորդակցվող սուբյեկտներից և նրանց կարգավիճակից: Հաղորդակցման 
ունիվերսալ համակարգը պահանջում է շրջանառել այնպիսի խորհրդանիշներ, 
որոնք չունեն ենթատեքստ ու նույնքան ունիվերսալ են: Մի հանգամանք, որը պա-
հանջում է ունիվերսալ դարձնել նաև կրթությունը: Այս իմաստով արդյունաբերա-
կան քաղաքակրթությունը պատմության մեջ առաջին անգամ բարձր մշակույթը 
դարձնում է համահասարակական ու համընդհանուր` այս միաժամանակ դարձ-
նելով ձևայնացված ու կաղապարված: 
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Ազատական կյանքի մշակույթի ստանդարտացման ու տարածման կարևոր 
պատճառներից մեկն էլ դառնում է այն, որ շուկայական տնտեսության պայման-
ներում հասարակության կազմակերպվածության արդյունավետության չափորո-
շիչ է դառնում ոչ այնքան բարեհաջողությունը, որքան մշտապես աճող բարեկե-
ցությունը: Իսկ դա նշանակում է, որ ազատական հասարակություններում տևա-
կան ու պարբերական կատարելագործումը դառնում է տվյալ սոցիալական կար-
գի բնորոշ գիծը: Սա կարևոր հանգամանք է, քանի որ տնտեսական աճը և քաղա-
քական ազատությունների ընդլայնումն առաջին անգամ դառնում են տվյալ հա-
սարակարգի և նրա քաղաքական համակարգի օրինականության չափորոշիչներ: 

Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ բարեկեցության հարաճուն աճի 
սկզբունքը որևէ կապ չունի ազատականության սոցիոմշակութային արժեքների 
համահասարակականացման և համապատասխան իմպերատիվների ձևավոր-
ման գործընթացների հետ: Բայց դա այդպես չէ: Բանն այն է, որ շուկայական ու 
մրցակցային հարաբերությունների պայմաններում հասարակությունը չի կարող 
ունենալ կայուն դերային կառուցվածք, ինչը նշանակում է, որ մարդիկ պետք է 
տիրապետեն տեխնիկական հմտություններին, մշտապես հարստացնեն իրենց 
գիտելիքների պաշարը: Կյանքի այս պահանջն ազատական հասարակությունը 
դարձնում է հավասարարական: Փակ հասարակություններում, ինչպիսին էր, 
օրինակ, խորհրդային համակարգը, մարդկանց սոցիալ-քաղաքական վարքի 
կողմնորոշիչները հարաբերականորեն կայուն էին, և մարդկանց պահանջմունք-
ներն ու հավակնությունները հիմնականում համընկնում էին հասարակության 
մեջ նրանց ունեցած դերին ու դիրքին: Մինչդեռ շուկայական հարաբերություն-
ներին և արդյունաբերական հասարակությանը բնորոշ ներքին շարժունությունը 
հարուցում է հավասարության և համարժեք հնարավորությունների ակնկալիք-
ներ, ինչն աստիճանաբար դառնում է սոցիոմշակութային նորմ ու ազդում հասա-
րակության հետագա կյանքի վրա: Ինչ-որ իմաստով կարելի է ասել, որ շուկայա-
կան բաց հասարակություններում մարդկանց միջև սոցիալ-տնտեսական տարբե-
րությունները որոշվում են ոչ թե նրանց նախասահմանված կարգավիճակով, այլ` 
անհատական որակներով: Այդ անհավասարությունը մարդկանցից որևէ մեկը չի 
համարում իր ներքին ես-ին ներքնապես բնորոշ որակ: Կյանքի ձևայնացված նոր-
մերն ու կանոնները, հնարավորությունների հավասարությունը, ինչպես տնտե-
սական, այնպես էլ քաղաքական կյանքում, մարդկանցից պահանջում են ունենալ 
միանման մշակույթ: Համասեռ ու համընդհանուր մշակույթը դառնում է սոցիա-
լական համակարգի գործառնության, տեղեկատվությունը միակերպ հասկանալու 
անհրաժեշտ ու կարևոր պայմանը: Այդ մշակույթի կարևոր առանձնահատկու-
թյուններից մեկն այն է, որ ցանկացած պահի մարդը կարող է ներառվել նրա մեջ, 
անկախ դերից ու դիրքից: Տնտեսական ճկուն համակարգը, քաղաքական իրա-
վունքների հավասարեցումը, ինչպես նաև մշակութային արժեքների համազգայ-
նացումը սոցիոմշակութային համակարգին տալիս են մարդկանց նույնականաց-
մանը նպաստող այնպիսի գործառույթներ, ինչպիսիք չունեն անգամ սոցիալա-
կան կառույցները: Պատահական չէ, որ արևմտաեվրոպական հետազոտողների 
մեծ մասը եվրոպական ազգերի (ազգ-պետությունների) ձևավորումը կապում է 
ազատական մշակույթի ձևավորման հետ: Օ. Բաուերն, օրինակ, վերլուծելով կա-
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պիտալիստական արտադրական հարաբերությունների ներգործության տակ 
միասնական մշակութային դաշտի ձևավորման առանձնահատկությունները, 
նկատում է, որ կապիտալիզմը ոչ միայն ձևավորեց նոր տնտեսական հարաբերու-
թյուններ, այլև մարդկանց ներառեց մեկ միասնական մշակութային հանրույթի 
մեջ` նպաստելով ազգային նույնականության ձևավորմանը [1, էջ 64-65]: 

Ազատական-ժողովրդավարական մշակույթի մյուս առանձնահատկությունը 
բազմակարծիքայնությունն է: Այս սկզբունքի էությունն այն է, որ մարդիկ ընդու-
նում և ճանաչում են միմյանց շահերի, արժեքների ու տեսակետների օրինակա-
նությունը: Քաղաքացիական հասարակություններում մարդիկ բաժանված են 
առանձին խմբերի, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձնահատուկ շահը: 
Չկան և չեն կարող լինել այնպիսի խմբեր, որոնց շահերն ու սոցիոմշակութային 
արժեքներն արտահայտեն ողջ հասարակության շահերը: Կարծիքների ու շահերի 
բազմազանությունը, իր հերթին, ենթադրում է ներկայացուցչական ժողովրդավա-
րության, ինչը քաղաքական ինստիտուտների այն համակարգն է, որի միջոցով 
կարգավորվում են ներհասարակական հարաբերությունները և դառնում կայու-
նության ու կարգավորվածության ամենօրյա քաղաքական արտադրություն: Ըստ 
էության բազմակարծիքայնությունը, այլընտրանքայնությունը և սեփական շահե-
րը քաղաքական մակարդակում պաշտպանելու նպատակով ստեղծված ժողո-
վրդավարական ինստիտուտները հենց այն մեխանիզմներն են, որոնց օգնությամբ 
ձևավորվում ու գործառնում են սոցիալական բաց համակարգերը: Բայց դրանք 
ինչ-որ իմաստով կարելի է դիտարկել որպես համախմբման մեխանիզմներ, 
որոնց օգնությամբ ազատական մշակույթը փորձում է նվազագույնի հասցնել բաց 
հասարակությանը բնորոշ անկայունության ու դինամիզմի բացասական 
հետևանքները: Այս առնչությամբ անհրաժեշտ է նկատել, որ շուկայական 
տնտեսության ու անհատի առաջնայնության սկզբունքի վրա ձևավորված 
ազատական մշակույթն իրենից ներկայացնում է սոցիալական տարբեր կարգի 
արժեքների ակտիվ փոխանակման համակարգ (տնտեսական, քաղաքական, 
հոգևոր ու սոցիալական): Ինքնին հասկանալի է, որ ներհամակարգային սոցիա-
լական փոխարկումների այդ «շուկայում» առանց երկխոսության, այլոց կարծիք-
ների հետ հաշվի նստելու և շահերի համամասնության պահպանման հնարավոր 
չէ պահպանել համակարգի դինամիկ հավասարակշռությունը [5, էջ 84-86]: 

Շնորհիվ սոցիալական որոշակի ծառայությունների և հատկապես արտա-
դրողականության աճի միջոցով սոցիալական պայմանների բարելավման, պե-
տությունը ստանում է կարգի, անվտանգության ու բարեկեցության ապահովման 
լրացուցիչ հնարավորություններ: Կայունությունը, ապահովվածությունը, բարե-
կեցությունը դառնում են ավելի կարևոր սոցիոմշակութային արժեքներ, քան 
ազատությունները, տնտեսական ու քաղաքական իրավունքները: Բարեկեցիկ 
կյանքի մասսայական պահանջարկը և պետական միջոցներով դրա ապահովումը 
նվազագույնի է հասցնում ազատության սպառողական արժեքը: Այս հանգաման-
քը, իր հերթին, բացասաբար է անդրադառնում այլակարծիքայնության դրսևոր-
ման վրա, քանի որ ընկալվում է որպես հաստատված կարգին ու բարեկեցությա-
նը սպառնող վտանգ: 
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KKKKлючевые слова:лючевые слова:лючевые слова:лючевые слова: либеральная культура, приоритет личности, рыночные 
отношения, политическая культура, индивидуальная свобода. 

    
В основе либеральной культуры организации общественной жизни лежит 

приоритет первичности личных свобод и свободной конкуренции. Опыт новейшей 
истории свидетельствует, что рыночные отношения и принцип первичности лич-
ности существенно изменили характер и содержание отношений между государст-
вом и обществом. Важнейшей новостью внесенной либеральностью в экономичес-
кую жизнь стали определенность функций экономической и политической влас-
тей, дифференцировались и сформировались рынки определяющие эффективность 
деятельности каждой из них. 

 
    

THE PHYILOSOPYICAL VIEWS ON GOVERNING PROBLEMSTHE PHYILOSOPYICAL VIEWS ON GOVERNING PROBLEMSTHE PHYILOSOPYICAL VIEWS ON GOVERNING PROBLEMSTHE PHYILOSOPYICAL VIEWS ON GOVERNING PROBLEMS    
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SummarySummarySummarySummary    

KKKKey wordsey wordsey wordsey words::::    free culture, individual priority, trade relations, political culture, 
individual freedom. 

In the basis of free culture of organizing of society life are the preferences of 
individual freedoms, free competition, human superiority. The experience of the modern 
history proves that the principle of market relations and superiority of a person 
essentially changed the content and way of interrelations between government and 
society. In economical life the important news, that was brought by freedom, is that it 
made clear the business of economical and political governments, the markets that 
decide the results of business, were discriminated and formed. 
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ՀովհաննիսյանՀովհաննիսյանՀովհաննիսյանՀովհաննիսյան    ՍիլվաՍիլվաՍիլվաՍիլվա            

     
ԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքայինԱռանցքային    բառերբառերբառերբառեր. . . . անհահատականություն, քաղաքական առաջնորդ, 

պետական կառավարում, պատմական շրջայց, ընտրության ազատություն, բաց 
հասարակություն: 

 
Դեռևս հույն փիլիսոփաներին հետաքրքրել է այն հարցը, թե ում է ավելի 

նպատակահարմար վստահել պետության կառավարման սրբազան գործը: Այս-
պես. Պլատոնի «իդեալական պետության» կառավարիչը արիստոկրատական ծա-
գում ունեցող փիլիսոփան էր (ոգու արիստրոկրատությունը մշտապես ձգտում է 
կատարելության), քանի որ հենց նրան է շնորհված ճանաչելու «համընդհանուր 
բարիքը», ճշմարիտ կեցության` իդեաների աշխարհի կարգը, ուստի և նորովի 
իմաստավորելու, նոր կեցություն հաղորդելու զգայական` այսկողմնային աշ-
խարհին: Հենց արիստոկրատական դասին էր Պլատոնը համարում պետության 
լավագույն քաղաքացիներ: Պետությունը, ըստ Պլատոնի, կոչված է լուծելու հա-
կասությունները «մարդկանց բազմաբնույթ պահանջմունքների և միակողմանի 
ունակությունների միջև» Եվ «երջանիկ են այն թագավորությունները, որտեղ 
իմաստասերներն արքաներ են, իսկ աքաները` իմաստասերներ»: Հույն մեծ փիլի-
սոփայի դիտումով պետություն-քաղաքացի կապը փոխպայմանավորված է, 
որպես միկրո և մակրո աշխարհներ: [2, 160] Եվ իմաստուն կառավարման արդ-
յունքում յուրաքանչյուր պետություն (աշխատանքի խելամիտ բաշխման շնորհիվ) 
սեփական արտադրանքով անգամ կկարողանա բավարարել իր երկրի բոլոր պա-
հանջները: Պլատոնը որոնում էր այնպիսի կառավարման ձև, որի նպատակը ոչ 
թե անհատական, խմբային, այլ հասարակական բոլոր անդամների բարեկեցու-
թյունն է, քանի որ աշխարհում «եզակին ներդաշնակ է ընդհանականին, տիեզե-
րականը` մարդկայինին»: Ուստի անհատական բարիքը չի կարող վերջնանպա-
տակ լինել: 

Պլատոնը, ի տարբերություն Արիստոտելի, մասնավոր սեփականությունը 
համարելով չաիքի աղբյուր, գտնում էր, որ կառավարիչը չպետք է ունենա ոչ մի 
սեփականություն, որպեսզի մտահոգվի ընդհանուրի բարեկեցությամբ: 

Սակայն բարձրագույն բարիքի ձգտող կամքը կարող է լինել միայն գործա-
րար: «Բարի հատկությունները, որոնք չեն երևում գործողության մեջ, երանու-
թյուն չեն բերում», «Բարեգործության մեջ միաժամանակ համատեղվում են բարի-
քը, իշխանությունը, պատիվը, գեղեցիկն ու մեծությունը» [1, 340-341]: Կարևորելով 
ընդհանուր բարիքի գաղափարը, Պլատոնը անհատականը ստորադասում է հա-
սարակականին`ասել է թե մասը ամբողջին` միաժամանակ հաստատելով, որ 
միայն «իդեալական» պետության մեջ կարող են իրացվել անհատի բոլոր կարո-
ղությունները, բավավարվել հետաքրքրություններն ու ցանկությունները: Իրակա-
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նում, որքան էլ ուտոպիական, պլատոնյան «Իդեալական պետությունը» հակադ-
րությունն էր անտիկ «դեմոկրատական» կարգերին, քանի որ` ըստ նրա, «դեմոսի» 
ազատությունը աստիճանաբար վերածվում է ամենաթողության և անիշխանու-
թյան: «Անսահման ազատությունից ծնվում է ստրկություն»: 

Արիտոտելը ևս, պետությունը համարում էր մարդկանց համակեցության 
բարձրագույն ձև, իսկ լավագույնը, նրա դիտումով, պետական կառավարման այն 
ձևն է, որտեղ ազատությունը համատեղվում էր կարգին, իսկ արիությունը` մշա-
կույթի հետ՝ «որտեղ բոլորը ղեկավարում են ամեն մեկին, իսկ ամենքը` բոլորին»: 
[2, 171] Կարելի է ենթադրել, որ ի տարբերություն Պլատոնի, Արիստոտելը չէր ըն-
դունում միակենտրոն պետական կառավարման ձևը, նա փորձում է կառուցել ժո-
ղովրդավարական սկզբունքներով կառավարվող պետության մոդել` հունական 
քաղաք-պետության (պոլիսի) օրինակով: 

Այնուհետև ևս ձևավորվել են պետական իշխանության ծագման, կա-
ռուցվածքին, կառավարման խնդիրներին նվիրված բազմաբնույթ տեսություններ 
(Ժ. Ժ. Ռուսսո, Ջ. Լոկ, Թ. Հոբս և ուրիշներ), որոնցում մշակվել են հասարակու-
թյան զարգացման հեռանկարները կանխորոշող տարբեր մոտեցումներ: Սակայն 
ինչպես ասում են՝ յուրաքանչյուր ժողովուրդ ձևավորում է իր իշխանությանը: 

Այս տրամաբանությամբ, կարծում եմ, կարելի է կառուցել նաև հակընդեմ 
բանաձև. «Որքանով կառավարիչը, նախագահը իր ժողովրդի հոգևոր ժառանգու-
թյան, կյանքի արժեքների, իդեալների, պատմական հեռանկարի, ինտելեկտի 
կրող է, այնքանով արդարացված է նրա ընտրությունը»: Նախագահի ընտրությու-
նը, ամենից առաջ իշխանության ճիշտ ազդեցության ոլորտի ստեղծումն է, սահ-
մանադրության նկատմամբ հավատի պահպանումը` հակառակ դեպքում, վեր-
ջինս կկորցնի իր նշանակությունը ժամանակակիցների կյանքում: Սակայն, 
ասենք, որ որքան միջավայրը անկառավարելի է, քաոսային, այնքան ավելի նշա-
նակելի է դառնում ղեկավարի անհատականության դերը: ԱՄՆ-ի առաջին նա-
խագահ Ջ.Վաշինգտոնի համոզմամբ, յուրաքանչյուր գործի հաջողության համար 
անհրաժեշտ է պարտականությունների համակարգի մշակում և դրանց վերա-
հսկում`այնքան ժամանակ, մինչև այն դառնա բոլորի համար սովորություն: Երբ 
կան մշակված ծրագրեր, սուբյեկտիվությունը ընկրկում է: Ջ. Վաշինգտոնը ղեկա-
վարվում էր, այսպես ասած, «թաքնված ձեռքի» միջոցով, իսկ նպատակը ոչ թե 
հայտարարում, այլ ցույց էր տալիս գործով: Ըստ Վաշոնգտոնի, նախագահի ամե-
նամեծ նպատակը երկրում հավատի ու վստահության պահպանումն է, իսկ մնա-
ցածը ժողովուրդը կանի: 

Սակայն ինչպե՞ս ճանաչել արժանավորին, երբ միջավայրը հնարավորու-
թյուն չի ստեղծում իրացնել անհատական ներուժը: Չնայած ասում են` ոչ մի մի-
ջավայր գայլին գառ չի դարձնում, բայց մարդկային արատը տասնապատիկ 
վտանգավոր և վարակիչ է դառնում, երբ գումարվում է իշխանական ուժը: Չպետք 
է հետևել այն փիլիսոփայությանը, թե բարձրագոչ քննադատությունն ու դժգոհու-
թյունն անգամ մնալով անպատասխան` մի օր կլռի: Այսպես ասած. «Շները կհա-
չան, բայց քարավանը կանցնի»: Ինչպես գրում է փիլիսոփան` անցնելը կանցնի, 
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բայց ի՞նչ գնով և ո՞վ կվճարի այդ գինը (մի՞թե նորից ժողովուրդը): 
Իսկ ինչու՞ է մեր ժողովուրդը վատ ապրում, երբ ունի հոգևոր մեծ ժառանգու-

թյուն, հանդուրժող է, աշխատասեր, իմաստուն: Ինչպես հաճախ սիրում ենք ասել՝ 
Նարեկացի, Կոմիտաս, Չարենց, Սարյան, Խաչատրյան ծնող, աշխարհին հան-
ճարներ տվող ժողովուրդ ենք: Ուզում եմ պատասխանել Ռ. Գ. Աբդուլատիպովի 
խոսքերով. «Խնդիրն այն է, որ ժողովուրդը պետք է հասունանա ոչ միայն իր խել-
քով, տաղանդով, այլև պատասխանատվությամբ» [3, 33]: իսկ ամենից առաջ այդ-
պիսին պետք է լինի ընտրյալ-իշխանավորը, որպեսզի կարողանա ղեկավարել 
ազգի կարողություններն և խելքը: Քիչ է ունենալ միայն գիտելիք և ցանկություն, 
անհրաժեշտ է դրանք արժանիորեն իրացնել: Իհարկե, գիտելիքը ազատության, 
ճշմարտության տանող ճանապարհն է, բայց գիտենալ, դեռ չի նշանակում 
իմաստնանալ, այսինքն, երևույթը տեսնել իր բոլոր կողմերով` իր ամբողջությամբ 
և հակասականությամբ հանդերձ: Ուրիշ խոսքով, առաջնորդից պահանջվում է 
լինել մասշտաբային անհատ, Բ. Շոուի խոսքերով` նույնիսկ գենետիկ առանձնա-
հատկություններով տարբերվող: Անհրաժեշտ է ճանաչել սեփական ժողովրդի 
ուժերը, ոչ թե կառավարման դժվարին գործը վստահել ուղղակի ճարպիկ խաղա-
ցողին: 

Իսկ ինչպե՞ս գտնել մարդկանց, որոնք կարող են արժանիորեն իրականաց-
նել մշակված ծրագրերը: Իհարկե, դժվար գործ է, քանի որ «կառավարիչը ստիպ-
ված է ազատվել իր մարդկային թերություններից և ընտրել ոչ թե իր, իր յուրային-
ների, այլ բոլորի համար նախընտրելի թեկնածու»:  

Կարծում եմ այստեղ զուր չէ հիշել Կոնֆուցիոսի,այսպես ասած, «անունների 
շտկման» պահանջը, ըստ որի, իր տեղում չգտնվողը, նաև չար մարդ է, իսկ խար-
խլել հասարակական հավատը` նշանակում է խարխլել ողջ համակարգը:  

Կառավարման մեջ անչափ կարևորվում է արժեքային վերահսկման ֆունկ-
ցիան նաև ծրագրերի իրագործման միջոցների նկատմամբ: Կարևոր է այն, թե ինչ-
քանով են հասարակական կյանքի օրինաչափությունները արտհայտվում կառա-
վարման ոլորտում, քանի որ քաղաքական կառավարման մեջ հնարավոր չէ 
առօրեականից փախուստը: Տեղին է հիշել Բ. Չերչիլի պատգամը` «Ճշմարիտ կա-
ռավարիչը մտածում է հաջորդ սերնդի, քաղաքական գործիչը հաջորդ ընտրու-
թյան մասին»: 

 – Մոռանում ենք հաճախ, թե ինչպես մարդը հասավ իշխանության և սկսում 
ենք կատարել նրա կամքը, ցույց տալ մեր նվիրվածությունը: Կառավարիչն այս 
դեպքում կարող է դառնալ բացարձակ անկախ և նույնիսկ օրենքներ փոխել իր 
օգտին: Եվ, եթե անձն է որոշում, ոչ օրենքը` բոլորը կսկսեն դուր գալ նրան, ով 
վերևում է, և արդյունքում, կառավարումը կդառնա «կեղտոտ գործ», իսկ մարդիկ` 
անազատ: Ինչպես գրում է Վոլտերը. «Մարդը ազատ է, երբ ենթարկվում է ոչ թե 
ուրիշ մարդու, այլ օրենքին»: Ուրեմն «ում ընտրել հարցին» պտասխանում է, «ինչ-
պես ընտրել հարցը»:  

Հունա-հռոմեական մշակույթի անգնահատելի դերը հենց այն էր, որ հայտ-
նաբերեց մարդուն, որպես քաղաքացի: Եվ մարդ-քաղաքացու այս մոդելը կարևոր 
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նշանակություն ունեցավ նաև հետագա դարաշրջաններում: Լինել քաղաքացի, 
նշանակում է իրացնել քո մարդկային էությունը, «ընդունված լինել նրա կողմից, 
ում դու ընտրում ես»: Ահա թե ինչու կարելի է ասել, որ տերը կոչված է սոսկ նրա 
համար, որպեսզի հանդես գա ստրուկը… որքան տերն է ստեղծում ստրուկ, այն-
քան ստրուկը՝ տեր…» իսկ ճշմարիտ մարդկային էությունը դրսևորվում է քաղա-
քացու կերապրում, որի համար չկան ստրուկներ և տերեր» [4, 157]: Կարևորելով 
քաղաքացի-պետություն անխախտելի կապը` Ցիցերոնը իրավացիորեն նկատում 
է, որ անհատի հոգևոր վիճակը և պետության ընդհանուր հետաքրքրությունները 
հակասական, բայց անբաժան միասնություն են: Եվ այդ միասնականության 
որոնումն էլ հենց պատմության իմաստն է ու փորձությունը: Հունական հերոսնե-
րը ևս թե երկնքում, թե երկրի վրա պայքարում են հանուն համընդհանուր բարօր-
ության, և որպես մշակութային սիմվոլներ ուղեկցում են սերունդներին` գուցե 
ավելի շատ մասնակցելով մեր կյանքին, քան հազարավոր կենդանի մարդիկ` «Ով 
կծառայի մարդկանց, կգտնի իր տեղը աստվածների շարքում»: Արիստոտելի բա-
րոյագիտական ուսմունքի կենտրոնական հիմնախնդիրներից էր հենց անհատի և 
հասարակության փոխհարաբերության հարցը: Եվ այն նորովի արձագանք ստա-
ցավ վերածննդի դարաշրջանի քաղաքական հումանիզմի ներկայացուցիչների 
հայացքներում, որոնցում հիմնականը հենց մարդ-քաղաքացու, մարդ-անհատի 
դերի կարևորումն էր: Անհատի և անհատականության կարևորումը` իր բազ-
մաշնորհ կարողություններով:  

Կարելի է հետևել, որ իշխանությունը ոչ միայն քաղաքական, այլև բարոյա-
կան կատեգորիա է: Այն միաժամանակ ուժ է և պատասխանատվություն, նպա-
տակ է և միջոց: Իսկ ո՞րն է կառավարման գործի գնահատական չափորոշիչը, վե-
րահսկման ուղին, ուրիշ խոսքով, իշխանության լեգիտիմության ցուցանիշը: Մշա-
կույթն ունի այդպիսի բանաձևում՝ «կառավարման արդյունավետությունն ուղիղ 
համեմատական է հասարակ քաղաքացու ինքնազգացողությանը»: 

Մյուս ցուցիչը, թերևս, երկխոսելու կարողությունն է ժողովրդի հետ, քանի 
որ, ինչպես ասում են, «ժողովուրդը հոսող գետ է և կարող է անընդհատ մաքրել 
աղտեղությունը»: Ուրիշ խոսքով, ժողովրդավարությունը կառավարչի վերա-
դարձն է սուբյեկտիվությունից օբյեկտիվություն: Պաշտոնը դեռ վերջնանպատակ 
չէ, այն հնարավորություն է նվաճել ճշմարտության նոր աստիճաններ: «Բաց հա-
սարակության հիմնական բնութագրիչը փոփոխությունն է, այն փոփոխությունը, 
երբ հասարակության յուրաքանչյուր անդամ ձգտում է բարձրանալ հասարակա-
կան աստիճանակարգով և զբաղեցնել ուրիշի տեղը»,– գրում է Պոպերը [8, 76]: 

Դեռևս հույները գիտեին, որ քաղաքացին այն մասնիկն է, այն եզակին, որը 
բազմակիության պայմանն է, պետության կենսունակության հիմքը: Պետությունը 
հենց քաղաքացիների հանրույթ է: «Ամեն առանձին կեցություն, բացարձակ կեցու-
թյան ձևի որոշիչն է»,– գտնում էր նաև Շելլինգը: 

 Կոնֆուցիոսի համոզմամբ, ինչպես ընտանիքը չի կարող պահպանվել 
առանց սիրո, հարգանքի, առանց միասնական աշխատանքի, միմյանց նկատ-
մամբ հոգածության, այնպես էլ պետությունը չի կարող կայուն մնալ իշխանա-
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վորի նկատմամբ թաքնված ատելության և անվստահության պայմաններում: 
Դեռևս Պլատոնը գտնում էր, որ պետության մեջ բարեփոխումը պետք է վերաբերի 
իրերի էությանը, ոչ թե երևույթին, որպեսզի կարելի լինի կենտրոնացնել բոլորի 
ուժերը: Այստեղ կարելի է նաև համաձայնել Հոբսին՝ քանի դեռ մարդիկ ապրում 
են առանց միասնական իշխանության, նրանք գտնվում են պատերազմական 
իրավիճակում` բոլորը բոլորի դեմ: Ուրեմն, ամուր պետության պայմանը միաս-
նականության ապահովումն է:  

Բազմազանության միասնությունը ժամանակակից պետական կառավար-
ման բանաձևն է: Սակայն, երբ իշխանությունը կորցնում է այդ միասնականու-
թյունը ապահովող ուժը՝ հեղինակությունը, մնում է ոչ թե պաշտպտանել քաղա-
քացուն, այլ ինքնապաշտպանական միջոցներ փնտրել: 

Իսկ ինչպե՞ս միավորել ժողովրդին: Միավորվել կարելի է միայն օրենքի 
շուրջ, օրենքի ներքո: Ինչպես բնության մեջ, այնպես էլ հասարակական կյանքում, 
հաղթում են օրենքները, ուստի օրենքի շրջանցումը` իշխանավորի կողմից, նույ-
նիսկ լավ նպատակով, խարխլում է համակարգը: Օրենքը նաև հավատն է կառա-
վարչի նկատմամբ: Նրանում առկա են հասարակության արժեքային կողմնորո-
շիչները: Օրենքը մեր ազատության պայմանն է, քանի որ ճանաչել օրենքը, նշա-
նակում է նախագծել հետագա գործողությունների ծրագիրը, նշանակում է հաս-
կանալ պետությունից ազատ լինելու չափը: «Ազատությունը հենց օրենքով պայ-
մանավորված իրավունքն է», «իրավունքը այն ազատությունն է, որը ներկայաց-
նում է մեզ քաղաքացիական օրենքը» [5, 76]: Կառավարիչը պարտադիր չէ, և 
պետք էլ չէ, և հնարավոր էլ չէ, լինի ամենուր, գիտենա ամեն մանրուք, բավական է 
միայն սեփական օրինակով պահպանի օրենքը: 

Վերածննդի ժամանակաշրջանից սկսած` մարդու և մարդկայինի գեր-
արժևորման համակարգը կապվում է հունական պայդեայի (որը ոչ միայն կրթա-
կան ունիվերսալ համակարգ էր, այլ ապրելակերպ) նախագծած անհատի կերպա-
րին: Նախապայմանն այն է, որ կարելի է ամուր պետություն ստեղծել համընդհա-
նուր կրթության միջոցով: Ինքնուրույն քաղաքացու դաստիարակության, ազա-
տության համար պայքարող, քաղաքական պայքարում ճիշտ ընտրություն կա-
տարելու, կողմնորոշվելու ընդունակ քաղաքացու միջոցով: Սխալվել ընտրության 
մեջ նշանակում է տանուլ տալ: Հերակլիտի դիտումով, դա կյանքի գետն է, որ չի 
կարելի անցնել երկրորդ անգամ: 

Պոլիսի քաղաքացու համար համընդհանուրին (օբսոլյուտին) կապողը առա-
ջին հերթին պետությունն էր: Եվ իհարկե, հասարակական այնպիսի համակարգի 
որոնումը, ուր բոլորը կարողանան իրացնել իրենց անհատականությունը: Այստե-
ղից էլ, նրա անհանգստությունը «լավագույնների մրցույթում» ապացուցելու իր 
անհատական ընդունակությունները: Հույն քաղաքացու մրցակցային կերպարը 
ուներ ոչ միայն քաղաքական, այլև սոցիալ-հոգեբանական պաշտպանվածության 
պահանջ: «Իդեալական պետության» որոնման ջանքները հենց անհատի հասա-
րակական էության և հասարակության անհատականացման ուղիների բացահայ-
տումն էր, որում անգնահատելի էր կառավարչի, քաղաքական գործչի դերը: 
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Հայտնի ճշմարտություն է՝ «քաղաքականությունը քիչ կորուստներով լավագույ-
նին հասնելու կարողություն է, հնարավորի արվեստ», ուստի իշխանավորից պա-
հանջվում է վերլուծական, քննադատական միտք, ժողովրդի ակտիվ և պասիվ 
կողմերի հաշվարկում, իրադարձությունների բնական ընթացքի ընկալում, սո-
ցիալական տարբեր խմբերի, խավերի ինքնադրսևորման միջավայրի ապահո-
վում: «Որպեսզի ճանաչես պետությունդ, անհրաժեշտ է ճանաչել մարդկանց հույ-
զերը, հակվածությունը, բարքերը» [3, 55]:  

«Վստահել են, հետևաբար պարտավոր ես» (Պլատոն): Անտիկ յոթ իմաս-
տունների խորհուրդներում, այն հարցին, թե ինչպե՞ս պետք է ղեկավարել, 
հետևում է` «Երբ հասնես իշխանության, ղեկավարիր առաջինը ինքդ քեզ, «վերց-
րու համոզմունքով և ոչ թե ուժով»: Իսկ ինչպե՞ս ապրել առաքինի կյանքով հար-
ցին, իմաստուններից Թալեսը պատասխանում է` «կապրես, եթե չանես այն, ինչի 
մեջ մեղադրում ես ուրիշներին»: «Ամենաիմաստունը ժամանակն է, քանի որ բա-
ցահայտում է ամեն ինչ, ամենազորեղը անհրաժեշտությունն է, որին ենթակա են 
անգամ աստվածները, ուստի պետք է հետևել իրադարձությունների ընթացքին, 
քանի որ շտապելով ոչինչ չի կառուցի` «Ով գնում է դանդաղ, գնում է անվտանգ» 
(Թալես): 

Կարծում եմ, չնայած ժամանակների հեռավորությանը, այսօր էլ կարող ենք 
տեսնել այդ խոսքերի ճշմարտացիությունը: Անցման արագությունը, շտապողա-
կանությունը մեզանում կրկնեց նույն պատմական սխալը: Իսկ արդյունքում կա-
ռավարման գործը առաջնորդվեց «Ինձ ամեն ինչ, իսկ ժողովրդին` օրենք» կարգա-
խոսով: 

Իմաստազրկվեցին ««ազատ խոսք», «ազատ շուկա», «ազատ մրցակցություն» 
և շատ այլ արժեքային կողմնորոշիչներ: Ստացվում է, որ քաղաքականությունն 
ամենևին էլ անհատական գաղափարների, ծրագրերի շուկա չէ, և նախագծերի 
որակն էլ անգամ կարևոր չէ, որոշիչը դրանք իրականացնելու կամքն է, քաղաքա-
կան պատասխանատվությունը` սրանք Ս.Սոլովևի խոսքերն են: Այնպես որ Սահ-
մանադրություններ փոխելով ավելի լավ պետություն չես ունենա: 

Մյուս կողմից էլ նոր լուծումներ է պահանջում, այսպես ասած, մերօրյա «եվ-
րոպոտոլոգիան»: Այն դեպքում, երբ ինքը` Եվրոպան, փորձում է ազատվել, Միշել 
Ֆուկոյի օգնությամբ ասած, իր ամենամեծ հիվանդություններից` ուտիլիտարիզ-
մի, պրագմատիզմի, տեխնոկրատիայի բերած կորուստներից: Փորձում է «շոկ» 
արժեքների միջոցով նորից վերագտնել բնական ապրումների, կրքերի, զգաց-
մունքների, հույզերի կարևորությունը մարդու կյանքում, վերագտնել մարդ-բնու-
թյուն կորցրած կապը: Փորձում է նորովի մեկնաբանել, դեռ վերածնության դարա-
շրջանից գերակայող ռացիոնալիզմի դեմոնական հաղթարշավը: Ռացիոնալիզմի, 
որը հեգելյան բանաձևում դրսևորվեց. «Այն ինչ բանական է` իրական է, այն ինչ 
իրական է` բանական է», դեկարտյան` «Բանականությունը ուժ է մարդու ձեռքին` 
իրեն ենթարկելու բնությանը» կարգախոսով: 

Տիեզերքը «մարդաչափությամբ» սահմանափակելով դեռևս հունական ռա-
ցիոնալիզմը` (Մարդը բոլոր իրերի չափ) եվրոպական մշակույթը տարավ սխալ 
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ուղղությամբ: Իրենց ուսմունքներում այդ էին ահազանգում` Նիցշեն, Շոպեն-
հաուերը, Օրտեգա Ի Գասսետը, Ա. Կամյուն, Դոստոևսկին և շատ ուրիշներ: 

 «Մեր ամբողջ եվրոպական կուլտուրան ուղղված է կործանման չարաբաս-
տիկ տեխնոմորֆիզմի ուժով [6, 3]: Ինչպես բնութագրում է Միշել Ֆուկոն, եվրո-
պական մշակույթը «ենթակայի, կատարողի, ռացիոնալիստական ձևի իշխանու-
թյան, օգուտի և հաշվարկի մշակույթ է» [9, 719]: Ո՞րն է ելքը: Իր ժամանակին Ֆե-
յերբախն առաջարկում էր հասարակական արատները բուժել նոր կրոնի` սիրո 
միջոցով: Այսինքն, կարծում էր, դրանով «դրախտը կգա երկիր»: «Բայց դա նշանա-
կում է երկիրը շրջել,– գրում է Կ. Պոպերը,– ամպերը երկիր իջեցնել, եթե մեզ հա-
ջողվի սիրել միմյանց» [8, 224]: Սակայն պետության և կառաըարչի դերը, ինչպես 
ասում են, «ոչ թե երկիր դրախտ բերելն է, այլ թույլ չտալու դժոխքը»: Ռացիոնա-
լիզմի հաղթարշավն այսօր հասել է աներևակայելի սահմանների: «Մեծ գաղա-
փարները մեծ զոհեր են պահանջում» կարգախոսով: Եվ պետք է ասել, որ սա 
պատմությամբ արձանագրված, թերևս, ամենամարդատյաց թեզերից մեկն է: Այս 
հարցադրման պատասխանը ունի Դոստաևսկին. «Եթե գաղափարի իրականաց-
ման համար պահանջվում է ոչնչացնել անգամ մեկ մարդու կյանք, ապա այդ 
ճշմարտությունը տանում է դատարկության»: 

Մյուս կողմից էլ` ռացիոնալիզմի գերարժևորումը, սցիենտիզմի հաղթանա-
կը կյանքին հաղորդում է զուտ ֆիզիկական օբյեկտիվացված ձևեր: Արդյունքը բե-
րում է մարդու ստանդարտացում, դիմազրկում: Խնդիրն այն է, որ ժողովուրդը 
նախընտրում է ապրել ուղղակի իր առօրյա հետաքրքրությունների թելադրան-
քով: Պատահական չէ, որ անցյալ դարի 60-ական թվականներից սկսած մշակույ-
թում իդեալը պարզապես «ուրախ մարդն» է: 

Այստեղից էլ ձևավորում է նոր կարգախոս. «Մարդուն փրկել մարդուց»: Գ. Ման-
նը հուսահատորեն գրում է, որ մարդկությունը չի կարողացել գտնել այն ճար-
տարապետին, որ կյանքը ձևակերտի ոգու պահանջներին համաձայն և անհրա-
ժեշտություն է առաջացել «մարդուն փրկել մարդուց»: Նիցշեն փրկությունը տես-
նում էր ստեղծագործող` դիոնիսոսյան ոգու վերադարձի մեջ, քանի որ բանակա-
նությունը (ապոլոնյան ոգին) օբյեկտիվացնում է անգամ իդեալը: Հեգելը, ընդհա-
կառակը, առաջարկում է բավարարում տալ բանականությանը` նրան հասցնելով 
զարգացման իր ավարտական փուլին (Եվրոպայի օրինակով):  

Սակայն այսօր ի պատասխան Հեգելի, նկատենք, որ այդպես էլ «ինքնաբա-
վարարում չգտնելով», ռացիոնալիզմի հաղթարշավը պահանջում է ավելի ու ավե-
լի մեծ զոհեր: «Միայն անցյալ դարում, համաշխարհային պատերազմների, ազգա-
միջյան կռիվների արդյունքում, մարդկությունն ավելի շատ կորուստներ է գրան-
ցել, քան ողջ անցած պատմության ընթացքում»: Նոր ուղիներ է փնտրում բուլգա-
կովյան հարցը` ինչպե՞ս հասնել լույսին: Ասենք,որ մ շակութային նոր արժեքների 
պահանջը ենթադրում է նոր բանաձև, այն է. «Բոլորի բարեկեցությունը պայմա-
նավովրված է ամեն մեկի բարեկեցությամբ»: Վերոհիշյալ մոտեցումը, թերևս, իր 
վավերացումը գտավ «Մարդու իրավունքների» հռչակագրում: Սակայն, ճշմար-
տությունն այն է, որ պատմությանը շատ դեպքերում այդպես էլ չի հաջողվում 
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միավորել հասարակական կարգն անհատի ազատության, տնտեսական առաջ-
ընթացը` սոցիալական արդարության հետ: Չի հաջողվում, քանի որ, Հեգելի խոս-
քերով ասած. «Չի կարելի ժողովրդին փաթաթել իրավիճակներ, որոնց նա չի հա-
սել սեփական զարգացման շնորհիվ»: Այդ է հաստատում նաև Կոնֆուցիոսի ուս-
մունքը, ըստ որի, արհեստական ճանապարհով աշխարհում ոչինչ չի ստեղծվում: 
Հայտնի է, որ Կոնֆիցիոսը կողմ էր կառավարման բարոյական, ավանդապահա-
կան ձևին, ըստ նրա նախընտրելի են այն օրենքները, որոք գրվում են սովորույթի 
ավանդույթի թելադրանքով: 

Չին մեծ փիլիսոփան անչափ կարևորում էր կառավարիչի (թագավորների) 
բարոյական դիմագիծն ու իմաստնությունը/թագավորությունում ամեն փոփոխու-
թյուն, (նույնիսկ եղանակային), պայմանավորելով նրանց վարքագծով: Եվ պա-
տահական չէ, որ, չնայած, իրենց կենցաղային-իմաստասիրական բնույթի, կոն-
ֆուցիական պահանջները դարձան ոչ միայն կյանքի նորմ, այլև պետական դոկտ-
րինա, և ենթարկվելով դարերի փորձությանը, արդիական են նաև այսօր: «Բնա-
կան և քաղաքացիական օրենքները համընկնում են իրենց բովանդակությանբ և 
ունեն միևնույն ծավալը...» [5,207]:  

«Մարդու էությունը բարձր սոցիալական և բարոյական վիճակի պահպա-
նումն է և կարողությունը ընդդիմանալ բոլոր այն ուժերին, որոնք ձգտում են նրան 
իջեցնել կենդանական և զուտ ֆիզիկական գոյության մակարդակների»,– գրում է 
նաև Ռ. Վ. Կորենը [7,184]: 

 Ամբողջ շարադրանքից կարելի է հետևել, որ քաղաքական ղեկավարի 
առաջնահերթ խնդիրն է մարդկային ճշմարիտ կարողությունների որոնումը, ազ-
գային ներուժի ճանաչումը, քանի որ հենց վերջինս է յուրաքանչյուր բարեշրջման 
հիմքը:  
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дитель, государственное управление, исторический экскурс, свобода выбора, от-
крытое общество. 

В статье обсуждаются вопросы решающей роли индивидуальности полити-
ческого руководителя в государственном управлении, а также проблемы принятия 
им эффективных решений на основе прогнозов и особенностей разработки прог-
рамм. Делается исторический экскурс и даются оценки особенностей политическо-
го руководства в нашей стране.  
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In the article it is told about the decisive role of the personality of political leader, 
around the effective decisions and developed program as the result of his political 
outlook. We are made a historical overview con cering the political govermence, its 
peculiarities in our republic. 
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ՊԱՏՄԱՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻՊԱՏՄԱՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻՊԱՏՄԱՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻՊԱՏՄԱՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ`̀̀̀    
ՈՐՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵՋՈՐՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵՋՈՐՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵՋՈՐՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵՋ    

    
Առաքելյան Առաքելյան Առաքելյան Առաքելյան Ծովինար Ծովինար Ծովինար Ծովինար     

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... լեզուների ցեղակցություն, քերականական կառուց-

վածք, հիմնական բառաֆոնդ, նախալեզու, լեզվական փոխազդեցություն: 
 
Որպես սույն աշխատանքի արդիականություն՝ կարելի է ներկայացնել ժա-

մանակակից կրթության հիմնախնդիրներից մեկը. այն է՝ բարբառախոս վայրե-
րում օտար լեզուների ուսուցումը, որը ավելի արդյունավետ կլինի պատմահամե-
մատական մեթոդի կիրառությամբ: Մասնավորապես լուսաբանելով հնդեվրոպա-
կան նախալեզվից ավանդված և բարբառներում պահպանված բուն հնդեվրո-պա-
կան բաղադրիչները՝ կարելի է զուգադրական վերլուծության շնորհիվ զգալիորեն 
բարձրացնել օտար լեզվի դասավանդման արդյունավետությունը:  

Հիմք ընդունելով լեզուների ցեղակցության տեսությունը, ըստ որի, ցեղակից 
են համարվում այն լեզուները, որոնք ունեն քերականական կառուցվածքի և հիմ-
նական բառաֆոնդի այնպիսի ընդհանրություններ, որ հավաստիորեն վկայում են 
նրանց սկզբնական բարբառային մերձավորություն՝ միևնույն սկզբնական լեզվին 
պատկանելու մասին, լեզվաբանները դասակարգել են աշխարհի լեզուները ըստ 
լեզվաընտանիքների [2, 8]: Դասվելով հնդեվրոպական լեզվաընտանիքին՝ հայե-
րենը նույնպես ունի բուն հնդեվրոպական բաղադրիչներ, որոնց մի մասը պահ-
պանվել են միայն բարբառներում: Այդ բաղադրիչներն առաջին հերթին քերակա-
նական կառուցվածքի տարրերն են՝ բուն քերականական արժեք ունեցող մաս-
նիկները, մասնավորապես վերջավորությունները, որոնք լեզվական փոխազդե-
ցությունների հետևանքով փոխ չեն առնվում. օրինակ՝ հայերեն՝ ես, սեռականը՝ 
իմ, պակասավոր բայի ներկան՝ եմ, ես, է, լատիներեն` ego–mei, sum, es, est: Երկ-
րորդ հերթին դրանք զանազան կարգի ածանցներն են, որոնք համեմատաբար քիչ 
են փոխառվում, օրինակ`under-underground-անդրշիրիմյան: Եվ երրորդ հեթին 
դրանք հիմնական բառաֆոնդի բառերն են, որոնք քիչ են փոփոխվում և մեծմա-
սամբ կայուն են [2, 40], օրինակ՝ հայր բառը հնդեվրոպական նախալեզվի pəter* 
բառն է, որտեղ p-ն կամ հայերենում դարձել է հ, ինչպես, օրինակ, հնդեվրոպա-
կան նախալեզվի penk-ը` հայերենում հինգ կամ սղվել է, օրինակ` սանսկրիտ-pad, 
հունարեն-pous, լատիներեն-pes, անգլերեն-foot, իսկ հայերեն գրաբարյան ձևում` 
ոտն: Այս արմատից է ծագում նաև հետ(ք) արմատը [4, 34]: Հնդեվրոպական 
ուսումնասիրությունների արդյունքում հաջողվել է վերականգնել մոտ երկու հա-
զար բառարմատ, որոնց մեկ երրորդ մասը, ինչպես նշվեց, պահպանված է հայե-
րենում` մասնավորապես բարբառներում, որոնք լեզվի տարածքային տարբերակ-
ներն են[3, 5]: Ուսումանասիրությունները ցույց են տվել, որ բարբառներում` 
որպես բանավոր խոսք, պահպանվել են արմատներ, որոնք նույնիսկ գրաբարում 
չկան [1, 1] և ավելի հին են օր. զգեստ բառում պահպանվել է գրաբարյան զ ածան-
ցը, մինչդեռ բարբառներում պահպանվել է ավելի հին գեստ տարբերակը: Ահա թե 
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ինչու համեմատական ուսումնասիրության համար մենք ընտրել ենք Ղարաբաղի 
բարբառը, որը հայերենի բարբառների շարքում ամենահներից մեկն է, և, ինչպես 
ստորև բերված օրինակները կփաստեն, առավել շատ է պահպանել բուն հնդեվրո-
պական նախալեզվի բաղադրիչները, ուստի զուգադրել ենք հնդեվրոպական լեզ-
վաընտանիքի գերմանական ճյուղին պատկանող անգլերենի հետ`վեր հանելու 
հայերենի բուն հնդեվրոպական բաղադրիչները: Եթե ի նկատի ունենանք մասնա-
գետների (օրինակ` Արմեն Դավթյանի) կատարած ուսումնասիրության արդյուն-
քում շումերերենի և գրաբարի հնչյունային համապատասխանությունը, որոնք 
զգալիորեն ազատ են պատմահամեմատական մեթոդի հայտնաբերած հնչյունա-
յին համապատասխանություններից, ապա անգլերենի և Ղարաբաղի բարբառի 
հնչյունային համապատասպանությունների միջև ևս նկատելի են որոշ ազատու-
թյուններ: Այդ իսկ պատճառով ստորև բերված օրինակների դասակարգման 
ելակետ է համարվել նրանց իմաստային փոփոխությունները լեզուների պատմա-
կան զարգացման ընթացքում:  

    
ԻմաստըԻմաստըԻմաստըԻմաստը    նույնությամբնույնությամբնույնությամբնույնությամբ    պահպանածպահպանածպահպանածպահպանած    բառարմատներբառարմատներբառարմատներբառարմատներ    ևևևև    ձևույթներձևույթներձևույթներձևույթներ....    
rush դուրս ցցվել, 

երևան գալ  
ղաշար  երևացող տեղ 

մի ղաշար տյուս եկ  
plump  գեր փինփինոտել գիրանալ  

խոխան փինփինոտալ ա  
rock  ժայռ  ռոք ժայռ, պատի հիմքի խոշոր քար 

Մըծ ռոքե ըմ տեմ իլալ 
search փնտրել  շրշուղ տալ  փնտրել 

Էս ծյորն էլ շրշուղ անիմ, կյամ  
bad վատ բադա տալ, 

բարբադ անել  
փչացնել, կործանել  
շյորերն էլ բադա յա տվալ, եկալ 

bump բախում, ծանր 
հարված  

բամփել  հարվածել 
 խուխեն կըլխեն բամփալ ա  

chat զրուցել, խոսել քաթ անել պատմել 
Եկ նստե, քաթ անինք  

coil օղակ, պարույր քուլուլ կենալ գալարվել 
Շները քուլուլ ըն կացալ  

cruel դաժան կռո խիստ, կոպիտ, անդրդվելի 
Կռո մարդին համոզելը տժեր ա 

curl թեքել, շեղել, 
ոլորել 

կըռմկըռ զիգզագ, ոլորուն 
Ծոխը կըռմկըռ պիցիրանում ա  

dart կտրուկ շարժում դարթու տալ ուժեղ հրել 
Դարթու ըմ տվալ, տենակը 
ծեռքան խլալ  

ding զրնգոց, զանգի 
հնչյուն,  

դնգդնգալ 
կլոխը դանգ 
անել 

հնչել, անընդհատկրկնել, 
գլուխըտանել 
Հինչըս կլոխս դանգ անում, խրեք 
լացի  

donkey իշուկ դոնգի միամիտ, հիմար 
Դընգը-դոնգի քիչ տյուս տո  
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door դուռ տոռնը դուռ 
Տոռնտ կապ պահե, հըրիվանետ 
կյող մէր ասեր 

hole անցք, հոր կհոլ անցք հողի մեջ 
Խոխան կյողլ ա կացալ կհոլումը  

hoop կապել, միացնել, 
սեղմել 

հոփ տալ միացնել  
Վըննամանս հոփ ա տամ  

horn եղջյուր, պոզ հարու տալ պոզահարել 
Կավը հարու ա տվալ  

lap գրավել, 
տարածվել 

լափու տալ  ալիք տալ  
Ճյուրը լափու ա տամ  

lurk թաքնված սպասել լրկվել թաքնվել 
Տըղըտ լրկված մնա  

ninny հիմարիկ նինիկուկու անճար, ոչինչ չկարողացող մարդ 
Հանցս նենիկուկու ինիս  

own սեփական օնիմ ունեմ 
Երկու ախպեր օնիմ  

sootհe մեղմացնել, 
հանգստացնել 
ցավը 

սուսավ անել լռեցնել, հանգստացնել 
Խուխեն օրորե՛, սուսա՛վ ըրա 

torrent տեղատարափ 
անձրև 

թոռ անձրև  
Թոռը ետ ա կալալ  

towards դեպի թոռնըս  դեպի ո՞ւր  
Թոռնը՞ս քինում  

virile առնական  վիրի վայրի, ուժեղ  
Հանցա վիրի ինի  

who 
 

ո՞վ հո՞ւ 
 

ո՞վ  
Հուվա՞ կյամ  

  
 
ԻմաստայինԻմաստայինԻմաստայինԻմաստային    լայնացմանլայնացմանլայնացմանլայնացման    ևևևև    նեղացմաննեղացմաննեղացմաննեղացման    ենթարկվածենթարկվածենթարկվածենթարկված    բառարմատներբառարմատներբառարմատներբառարմատներ    ևևևև    ձևույթներձևույթներձևույթներձևույթներ    
key բանալի  քիլիդել  փակել 

Տոռնը քիլիդեմ կյամ  
drag  քաշել, հրել  կլպնդրեգի տալ գլխի վրա շուռ գալ  

Մի լյավ կլպնդրեգի ըմ տվալ  
ban արգելել բանդ անել փակել  

էտ ճիրի տեմը բանդ արա 
because որովհետև կոզի  թեկուզ  

Կոզի հարկավեր չի  
crazy  խենթ, գլուխը 

կորցրած  
կզնվել  զայրանալ 

 Մարը կզնվալ ա խուխեն յըրա 
ball փուչիկ, գնդակ  կոմբալ կլոր, փքված, շրջանաձև 

էտ կոմբալը շտղայը՞ս ճարալ  
big մեծ բիքնվել  փքվել շատ ուտելուց  

էնքան կերալ ա, բքնըվալ ա  
char վառել, այրել չըրթան կրակվառիչ 

Հանցա չընթան ինի  
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chat զրուցել, խոսել քաթ անել պատմել 
Եկ նստե, քաթ անինք  

chop ջարդել, փշրել  չոփուր 
ճեպրել-
ճանկռել 

ջրծաղիկ հիվանդությունից հետո 
դեմքին մնացած սպիեր  
Կնեգը կնոխանց ա չոփուր  

chum մոտ ընկեր, 
ընկերանալ 

չամռվել կպչել մեկին, անընդհատ 
ընկերություն առաջարկել 
Խե չամռվա՞լ ըս, հինչըս օզում  

cluster բույլ, խումբ լաստ խոտի դեզ, քարերի կույտ, շերտ 
Քյունում ընք՝ լաստ տինինք 

coo մեղմ, սիրալր 
ձայնով խոսել 

կուլիկապ անել համոզել սիրային հարցերում 
խոստումների, քնքուշ բառերի 
միջոցով  
էտ ըխճկանը կարում չը՞ս 
կուլիկապ անիս  

cook պատրաստել կոկել տարբեր մթերքներ խառնել, 
կոկվել- զարդարվել 
Մեսը լավ չըս կոկալ  

cut հատել, կտրել ցակատ կացին, այս բառի ստուգաբանու-
թյունն է «ցաք-թուփ» և “cut-
հատել”արմատ-ները 
Ցաքատը տիր տըղը  

dart կտրուկ շարժում դարթու տալ ուժեղ հրել 
Դարթու ըմ տվալ, տենակը 
ծեռքան խլալ  

girdle գոտի, գոտկատեղ գըդլ կարճահասակ, մինչև գոտկատեղ 
հասակով 
էտ գըդլ աղջըկան խե ըս օզում  

guide ուղեցույց գիդալ իմանալ 
Գյուդում չում թա հինչ ում անում  

hour ժամ հովուր անել սպասել 
Մի հովուրան կիկյան 

kill սպանել քուլվել կործանվել 
Քյուլիմ կլյոխտ  

lame կաղալ լըմլամել ծամծմել 
Կռեգ չոնիմ, լմլամում ում  

languid թույլ, դանդաղ լանգու-լանգու 
ման կյալ 

այս ու այն կողմ թեքվելով՝ ման 
գալ 
Հարփածը լընգը-լանգու յա անում  

leg ոտք կաղլեգ կաղող մարդ 
Խե կղլգի՞ ըս տամ 

let թույլ տալ լեթված բարձիթողի, անդաստիարակ 
մարդ 
Ըչկաթող ըրած խոխան լեթվալ ա 

lop թուլացած կախվել լապր թուլացած կախված մաշկ 
Պառավի լապրերը կախ ըն ըլալ 
 



– 261 – 

loss կորուստ, վնաս լոսված կորած, մաշված  
Վընըմանես տակը լոսվալ ա 

pass ուղի, անցնել փասպարք տեղեկատվության տարածում 
Հյուր անավ ըս փասպարք ըրալ  

pate գլուխ ափաթը օնել գլուխը տանել, զզվացնել, 
գյուղապետ, վարչապետ 
Ափաթս կալած ըս պահում  

petty չնչին, աննշան պիծի փոքր, գաճաճ 
Մեր տան պիծինը Համոն ա  

plots դավադրություն պլոթուն վատ պահվածք, 
անախորժություն, 
Էն հուվա՞ պլոթուն անում  

spot հետք, կետ, նշան փոտ դնել հեղինակության վրա ազդել 
Տու էս մարթին ինչ փո՞տս  
տընում  

push հրում փուշփուշ փուշփուշ անել-մարդուն 
հրահրել որևէ գործողության 

rag սկանդալ խռեգ տալ վռնդել, ուժով տեղահան անել 
Մին տրան խռեգ տուր թող ռադ 
ինի 

tall բարձրահասակ  կըզտըլ ցածրահասակ  
Էտ կըզտըլն ա մնացալ օզիմ  

thumb բութ մատ հըմբարել մատերով հաշվել  
Միչև քանենն ըս կարում 
հըմբարիս  

thump ուժեղ հարված  տմբլա թմբուկ  
Էնա տմբլատ թխելավ կյամըն  

tool մշակելու գործիք տուլաշ անմշակ մարդ  
Էն տուլաշն ա մնացալ, վեր օզիմ  

 
Այս և բազմաթիվ այլ օրինակներ ցույց են տալիս հնդեվրոպական նախալեզ-

վից ցեղակից լեզուներին անցած և լեզուների պատմական զարգացման ընթաց-
քում հնչյունափոխության և իմաստային լայնացումների ու նեղացումների են-
թարկված բառարմատների և ձևույթների ստուգաբանությունը: Այն կարող է ոչ 
միայն հետագա լեզվաբանական ուսումնասիրությունների առարկա դառնալ, այլ 
նաև գործնականում խթանել օտար լեզվի դասավանդման արդյունավետության 
բարձրացմանը բառային և քերականական միավորների համեմատական վերլու-
ծության շնորհիվ:  
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ИСТОРИКОИСТОРИКОИСТОРИКОИСТОРИКО----СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД В ПРЕПОДАВАНИИВ ПРЕПОДАВАНИИВ ПРЕПОДАВАНИИВ ПРЕПОДАВАНИИ    
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КААНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГОК ИНОСТРАННОГОК ИНОСТРАННОГОК ИНОСТРАННОГО    

    
Аракелян Аракелян Аракелян Аракелян Цовинар Цовинар Цовинар Цовинар     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: языковое родство, грамматическая структура, базовая 

лексика, праязык, языковая интерференция. 
Актуальность данной статьи заключается в раскрытии истинно индоевро-

пейских компонентов армянского языка путем сравнительного анализа словесных 
и грамматических единиц английского языка и карабахского диалекта. Рассмот-
ренные в статье несколько десятков слов и словосочетаний отчетливо показывают 
звукоизменения, смысловые расширения и сужения общихиндоевропейских 
корней в карабахском диалекте. Данное исследование может послужить стимулом 
для дальнейших лингвистических изысканий.  

    
    
    
    
    

THETHETHETHE    USEUSEUSEUSE    OFOFOFOF    COMPARATIVECOMPARATIVECOMPARATIVECOMPARATIVE----HISTORICALHISTORICALHISTORICALHISTORICAL    METHODMETHODMETHODMETHOD    
IN EFL CLASS TEACHINGIN EFL CLASS TEACHINGIN EFL CLASS TEACHINGIN EFL CLASS TEACHING    

    
Arakelyan Arakelyan Arakelyan Arakelyan Tsovinar Tsovinar Tsovinar Tsovinar     

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: linguistic affinity, grammatical structure, basic vocabulary, proto-

language, language transfer. 
The purpose of this article is twofold. Firstly, it sets out to examine the Proto-Indo-

European stems that are preserved in the Nagorno-Karabakh dialect of Armenian 
through the historical dimension of language evolution. Accordingly, quantitative data 
was collected through the comparative analysis of the same stems in English to highlight 
the close relationship of Armenian to Germanic languages. Secondly, the study is not 
only aimed at data reporting, but also at finding beneficial outcomes in the subject area 
and implementing them in further linguistic research.  
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ԲԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿԸ ԲԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿԸ ԲԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿԸ ԲԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿԸ     
ՈՐՊԵՍ ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՈՐՊԵՍ ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՈՐՊԵՍ ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՈՐՊԵՍ ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԵՎ 

ԼԵԶՎԱՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԼԵԶՎԱՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԼԵԶՎԱՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԼԵԶՎԱՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ    
 

Եդոյան Եդոյան Եդոյան Եդոյան Անուշ Անուշ Անուշ Անուշ     
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    բայի քերականական կարգեր, շարահյուսական 

հոմանիշներ, խմբային մեթոդներ, զուգադիր բառեր, բառապաշարի հարստացում: 
    
Խոսքի մասերի համակարգում բայը ամենագործածականն ու իրավիճակա-

յինն է, ուստի դպրոցական դասընթացում այն հիմնավոր ուսուցման կարիք է 
զգում: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ դեռ նախադպրոցական տարի-
քում երեխայի խոսքում գոյականից հետո բայն է ամենագործածականը, և այդ 
շատ բնական է, որովհետև նախադասություն կառուցելու համար գործողություն 
ցույց տվող(ստորոգյալի գործառույթով) բառ է պետք: Հետագայում բայի քերակա-
նական կարգերի, հատկանիշների իմացության շնորհիվ միայն աշակերտը կխու-
սափի ուղղագրական, բառակազմական բազմաթիվ սխալներից, հեշտ կըմբռնի 
«Շարահյուսություն» բաժինը, կճանաչի և անսխալ կկիրառի շարահյուսական հո-
մանիշները` փոխակերպման տարբերակները:  

Լեզվի դպրոցական դասընթացը աշակերտներին տալիս է բազմաբնույթ 
մտածողության, իմացական հետաքրքրությունների, ստեղծագործական կարո-
ղությունների զարգացման ամենալայն հնարավորություններ: Անառարկելի է, որ 
քերականության դպրոցական դասընթացը չպետք է ընդգծված գիտական բնույթ 
կրի, թեև անվիճելի է, որ ուսուցումը պետք է հենվի գիտական տեսության վրա` 
ապահովելով գործնականությունն ու հետաքրքրաշարժությունը: 

Հայ նշանավոր մանկավարժ Ա. Բահաթրյանը գտնում էր «քերականությունը 
չպիտի կազմի դասատվության նպատակ, այլ նա է և պիտի լինի միայն միջոց 
նպատակի, այն է` միջոց գրական լեզուն ճշտությամբ հասկանալու և նրա վերա 
տեր լինելու» [2, 56]: Օրինաչափ է, որ լեզվական որևէ իրողություն տեսականից 
մինչև գործնական կայուն գիտելիք դառնալը պահանջում է երկարատև 
աշխատանքը: Մայրենի լեզու սովորեցնելը ինքնանպատակ չէ. այն առաջին 
հերթին կոչված է զարգացնելու երեխայի բնածին, հոգեկան ունակությունը` 
խոսելու ձիրքը, լեզվամտածողությունը:  

Լեզվական նյութը, քերականական կանոնները սովորողները պետք է այն-
պես յուրացնեն, որ դրանք երբեք չդառնան մեխանիկական սերտման արդյունք: 
Ուսումնական նյութի յուրացման ընթացքում անհրաժեշտ է պայմաններ ստեղծել 
սովորողների ինքնուրույնության համար, և միայն ակտիվ գործունեության շնոր-
հիվ ձեռքբերված իմացությունն է, որ կարող է վերածվել կայուն գիտելիքի, լեզվա-
կան տրամաբանության, ապա և` հմտության: 

Բայի ուսուցման համատեքստում կարևոր է մեթոդական շղթայի բոլոր քայ-
լերը նախանշել, ապա իրականացնել` կիրառելով ներառարկայական և միջա-
ռարկայակն կապեր: 
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Յուրաքանչյուր խոսքի մաս անցնելիս նախ անհրաժեշտ է բացատրել դրանց 
դերն ու նշանակությունը. խոսքի մասերի անվանումներն արդեն դրանց մասին 
շատ բան են ասում: «Բայի» անվանումը նրա հիմնական իմաստի արտացոլումն 
է. «Հիշյալ անվանումը ծագում է բալ բալ բալ բալ բայից, որը որպս ինքնուրույն բայ մեր լեզվում 
դեռ հին ժամանակներից գործածություն չունի» [1, 13]: 

Գրաբարում « բալ» բայի ներկա ժամանակի եզակի թվի բամբամբամբամ, , , , բասբասբասբաս, , , , բայ բայ բայ բայ ձևերը 
կիրառվել են «ասել, խոսել» բայի նշանակությամբ` ասում եմ, ասում ես, ասում է: 

Բայի անվանման իմաստը բացահայտելուց հետո անհրաժեշտ է սովորողնե-
րին նախապատրաստել բայի իմաստի ուսուցմանը: 3-րդ դասարանում աշա-
կերտները ծանոթացել են բայի նշանակությանը, դեմքի, թվի, ժամանակի կարգե-
րին: 7-րդ դասարանում այս գիտելիքները պետք է խորացվեն ու համակարգվեն: 

Բայիմաստի ուսուցման լավագույն տարբերակ ենք համարում նախադասու-
թյունների գործածությունն ու համադրումը կամ չափածո հատվածների քննու-
թյունը: Կարող ենք ընտրել բազմաբնույթ գործողություն նշող ամենատարբեր 
բառաձևեր, որպեսզի պարզենք բայիմաստի (գործողության ու եղելության) տար-
բերակումները: Բայաձևերը գործածում ենք նախադասությունների մեջ, վերլու-
ծում բայիմաստները, ձևակերպում հարցերը. 

 
Ի՞նչ անել Ի՞նչ լինել(ի՞նչ եղավ) 

Ծերունին ծնկաչոք համբուրեց հայրենի 
հողը(Ի՞նչ արեց): 
Լիլիթը ծաղիկներ քաղեց և շարեց 
վարսերի մեջ(Ի՞նչ արեց): 
Գյուղացին բաց է անում այգու դռնակը, 
նայում շուրջբոլորը ու ներս մտնում 
(Ի՞նչ է անում): 
Արեգակն է ոսկեզօծում սար ու 
ձոր(Ի՞նչ է անում): 

Գունատվում է մութ գիշերը (Ի՞նչ է 
լինում): 
Տխուր երգից ալեկոծվեց նրա հոգին 
(Ի՞նչ եղավ): 
Երկինքն ամպել է (Ի՞նչ է եղել): 
Մոր վշտաբեկ սիրտը քարացել էր (Ի՞նչ 
է եղել): 
Այգին ողողվել էր արևի ոսկեզօծ 
շողերով (Ի՞նչ է եղել): 

 
Աշակերտներին համեմատել ու վերլուծել ենք տալիս երկու սյունակի օրի-

նակները: Նկատում են, որ բայերի ցույց տված գործողություններն իրենց բնույ-
թով տարբեր են: Բացատրում ենք` առաջին սյունակի օրինակներում գործողու-
թյուն նշող բառերն արտահայտում են շարժում, փոփոխություն. դրանք կատար-
վում են առարկայի` քերականական ենթակայի (ծերունին, Լիլիթը, գյուղացին, 
արեգակը) անմիջական, ակտիվ մասնակցությամբ, միջամտությամբ, մի բան 
անելու, կատարելու ցանկությամբ: Այս բայերն իրենց իմաստի թելադրանքով պա-
հանջում են ի՞նչ անել, ի՞նչ է անում, ի՞նչ արեց հարցերը: 

Երկրորդ սյունակի օրինակներում բայերի արտահայտած գործողություննե-
րը հանգում են եղելության գաղափարին. առարկան` քերականական ենթական 
(գիշերը, հոգին, երկինքը, սիրտը, այգին), առանց ակտիվ միջամտության, անկա-
խաբար (իր ներսում) ձեռք է բերում, ստանում է չունեցած հատկանիշը` համա-
պատասխան փոփոխությամբ: Նման գործողություններն ընդունված է անվանել 
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եղելություններ. Այս բայերը ցույց են տալիս առարկայի ոչ թե մի բան անելը, այլ 
մի բան լինելը, դառնալը, պատասխանում են ի՞նչ է լինում, ի՞նչ եղավ, ի՞նչ էր եղել 
և նման հարցերի: 

Բայ խոսքի մասի իմաստը ճիշտ ըմբռնել տալու համար արդյունավետ ենք 
համարում բառերի զուգադրությունն ու համեմատությունը: Ընտրում ենք գործո-
ղության իմաստ արտահայտող գոյականներ կամ առարկայի հատկանիշ արտա-
հայտող ածականներ և դրանց իմաստները համեմատել ենք տալիս նույնահիմք 
կամ նույնարմատ բայերի հետ: Գրատախտակին գրում ենք զուգադիր բառեր` 
վազք-վազել շարժում-շարժվել, խաղ-խաղալ, երթևեկություն-երթևեկել: Հանձնա-
րարում ենք որոշել, թե զուգադիր բառերից առաջինները(վազք, խաղ, երթևեկու-
թյուն) ինչ խոսքի մասեր են և ինչ են արտահայտում: Աշակերտները պատասխա-
նում են` գոյականներ և ավելացնում, որ դրանք արտահայտում են գործողության 
իմաստ, բայց առարկայական (վերջիններս վերացական հասկացություններ են), 
իսկ զուգադիր բառերից երկրորդները բայեր են, որոնք այդ նույն հասկացությունը 
ցույց են տալիս գործողության, ընթացքի, շարժման մեջ (վազել, խաղալ, և այլն): 

Այնուհետև սովորողները համեմատում ու հակադրում են մյուս զուգադիր 
բառերը` երկար-երկարել, մեծ-մեծանալ, չոր-չորանալ, ճերմակ-ճերմակել: Դարձ-
յալ հարցերով պարզում ենք, որ զուգադիր բառերից առաջիններն ածականներ են, 
որոնք արտահայտում են առարկաների կայուն հատկանիշ (երկար մազեր, բարձր 
հասակ և այլն), իսկ երկրորդները բայեր են. սրանք արտահայտում են հատկա-
նիշներ, բայց ոչ թե կայուն, այլ փոփոխվող (մազերը երկարում են, երեխան մեծա-
նում է, ծառը չորանում է): 

Բայի խոսքիմաստային խումբը միավորում է բառական մի շարք մասնավոր 
իմաստներ, որոնք աշակերտներին ենք ներկայացնում սխեմատիկ` ճյուղավոր 
գծապատկերի օգնությամբ. 

  
Գծապատկեր Գծապատկեր Գծապատկեր Գծապատկեր 1. 1. 1. 1. Բայիմաստի դաշտըԲայիմաստի դաշտըԲայիմաստի դաշտըԲայիմաստի դաշտը    

    
Յուրաքանչյուր մասնավոր իմաստի համար բերում ենք օրինակներ, 

աշակերտներին հանձնարարում ենք լրացնել այդ շարքերը և դրանք գրառել 
տետրերում. 

Ֆիզիկական գործողություն Ֆիզիկական գործողություն Ֆիզիկական գործողություն Ֆիզիկական գործողություն ––––    կոտրել, բռնել, ծեծել, վազել, փշրել, պաշտ-
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պանվել, գրավել, կառուցել, նահանջել, թռչել, սողալ, լողալ և այլն: 
Մտավոր գործողությունՄտավոր գործողությունՄտավոր գործողությունՄտավոր գործողություն----    գիտենալ, հիշել, մտածել, խոկալ, վերլուծել, հա-

մադրել, բացահայտել, ըմբռնել, կռահել, վերացարկել, մոռանալ, դատել, եզրա-
կացնել և այլն: 

Հոգեկան գործողությունՀոգեկան գործողությունՀոգեկան գործողությունՀոգեկան գործողություն----    սիրել, ատել, ձգտել, խանդել, ընկճվել, ոգևորվել, 
վհատվել, կասկածել, խիզախել, վախենալ, հուզվել և այլն: 

Գործողության հատկանիշի ընթացայնությունԳործողության հատկանիշի ընթացայնությունԳործողության հատկանիշի ընթացայնությունԳործողության հատկանիշի ընթացայնություն----    մեծանալ, ընդարմանալ, 
սևանալ, աճել, հալվել, կապտել, հնանալ, հիվանդանալ, թոշնել և այլն: 

Գործողության դրությունԳործողության դրությունԳործողության դրությունԳործողության դրություն, , , , վիճակվիճակվիճակվիճակ----    հենվել(հենված), պառկել(պառկած), ննջել 
(ննջած), նստել(նստած), շիկնել (շիկնած), քնել(քնած) և այլն: 

Բայիմաստի ուսուցումը կարևոր է ճանաչողական առումով. աշակերտներն 
ըմբռնում են այս խոսքի մասը կազմող բառերի քերականական իմաստները, բայ 
դաշտում ներառված ներքին իմաստային խմբավորումներ, տարբերակում են 
գործողության և եղելության հասկացությունները: 

Զարգացնող ուսուցման կարևոր պահանջներից մեկը գիտելիքների տարբեր 
մասերի միջև կապեր հաստատելը և ուսուցումը կառուցողական դարձնելն է. կա-
ռուցողական մոտեցմամբ կազմակերպվող ուսուցումը ամենից առաջ սովորողնե-
րից պահանջում է մտավոր ակտիվության մշտական դրսևորում, օգնում է վերհի-
շել, փոխանակել, յուրացնել նոր գիտելիքներ: 

Միջին դպրոցում աշակերտների ունեցած բառագիտական գիտելիքները 
անհրաժեշտ է շարունակաբար խորացնել և համակարգել: Որպես ձևաբանական 
մակարդակի միավորներ ` բայերն իրենց գործառնական ակտիվությամբ, թերևս, 
զիջում են միայն գոյականներին, հետևաբար բայական հոմանիշների, հականիշ-
ների դիտարկումը, սրանց իմաստային նրբերանգները տարբերակելը գրագետ և 
հարուստ խոսք կառուցելու գրավական են. «Միևնույն գործողության կան եղելու-
թյան համար օգտագործվում են մի շարք բայեր, որոնք իմաստային նրբերանգնե-
րով ու աստիճանավորումներով տարբերվելով իրարից` բազմազանություն են 
առաջ բերում և հնարավորություն ընձեռում, որ խոսողը կարողանա դրանք տար-
բեր ձևերով արտահայտել» [3, 89]: 

Մեթոդական նպատակներով ցանկալի է բայական հոմանիշային շարքերը 
դիտարկել բայիմաստի դաշտն ընդգրկող բայ-բառույթների ներքին իմաստային 
խմբերի օրինակով. «Միաժամանակ կատարելով հոմանիշային շարքերի ներքին 
իմաստային խմբավորումներ` կարելի է նպաստել տվյալ խոսքի մասի համակող-
մանի ուսուցմանը» [4, 20]: 

Բայական հոմանիշների ուսուցման համար առավել նպաստավոր ենք հա-
մարում խմբային մեթոդների կիրառումը, որոն լուծում են և՛ ուսուցողական, և՛ 
դաստիարակաչական խնդիրներ: 

Դասարանը բաժանում ենք 5 խմբի, յուրաքանչյուրին հանձնարարում ենք 
բայիմաստի թեմատիկ որոշակի խմբի կազմում դիտարկել բայական հոմանիշ-
ները.  

I խումբը դիտարկում է ֆիզիկական գործողություն արատահայտող բայերի 
հոմանիշային շարքեր, II խումբը` մտավոր գործողություն, III-ը` հոգեկան-զգա-
յական, IV-ը՝ գործողության դրություն, վիճակ արտահայտող և V խումբը` գործո-
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ղության հատկանիշի ընթացայնություն արտահայտող բայաշարքեր: 
Հոմանիշային շարքերի հիմնաբառեր ենք ընտրում բայիմաստի դաշտում 

ընդգրկված բայերից: Նախընտրելի է աշխատանքը կատարել տալ բառարաննե-
րով, որպեսզի շարքային հոմանիշների մեջ ընդգրկվեն նաև բայերի փոխաբերա-
կան և դարձվածային տարբերակները (կարող ենք հանձնարարել գտնել նաև 
դրանց հականիշ եզրերը` նահանջել- գրոհել, շտապել-հապաղել, սիրել-ատել և 
այլն): Խմբային աշխատանքն ավարտել ենք տալիս կոնկրետ խոսքային օրինակ-
ներով, որոնք կբացահայտեն հոմանիշ բայերի իմաստային տարբերությունները: 

Դիտարկենք աշխատանքն I խմբի օրինակով. 
Ֆիզիկական գործողություն արտահայտող բայական հոմանիշներ` 
կոտրել կոտրել կոտրել կոտրել (հբ` հիմնաբառ) – ջարդել, բեկել, ջախջախել, 2/ փշրել, ընկճել, խո-

նարհեցնել, մեղմել, 3/ անվանարկել, վարկաբեկել, աղարտել, անունը գցել. հակա-
նիշ` կպցնել, միացնել: 

Օրինակներ` 
«Չարաճճի աղջիկը կոտրեց հախճապակյա անոթը»: 
«Սիրտդ մի՛ կոտրի սուտ բանի համար,  
Քու խաղըդ խաղա՛, ջան գյուլում ասա» (Հովհ. Թումանյան): 
«Քաջակորով հայ զինվորները ջախջախեցին բերդը շրջապատող արաբ հրո-

սակներին»: 
«Անհուն թվով կայծակների 
Սուրն է բեկվել ադամանդին 
Ու անցել» (Ավ. Իսահակյան): 
«Մեկը իմ սիրտը փշրելով անցավ 
Ու հեգնությունով նայում է վրաս»(Վահան Տերյան): 
«Որդու անհեթեթ արարքը վարկաբեկել էր Ալիմյանների տան հեղինակու-

թյունը» (Շիրվանզադե): 
«Անհաջողություններն ու դժվարությունները չեն ընկճել հայ ժողովրդին»: 
«Մոր սրտամոտ զրույցը մեղմել էր հոր բարկությունը»:  
«Այդ տխուր արարքը ընտանիքի անունը գցել էր համագյուղացիների շրջա-

նում»: 
Աշակերտները նկատում են, որ հատկապես գեղարվեստական խոսքում 

(առավելապես բայական դարձվածքներում` սիրտը կոտրել, սիրտը փշրել, անու-
նը գցել և այլն) գերակշռում են բայական փոխաբերությունները: 

Այսպիսով, ակտիվ ուսումնառության պայմաններում բայի մասին տրվող 
հասկացության ձևավորման համար անհրաժեշտ է կարևորել ոչ այնքան ուսուց-
վող նյութի խորը գիտական համակարգը, այլ երեխային, նրա մտավոր զարգա-
ցումը, նրա լեզվագանձի տիրապետման շրջանակների ընդարձակման հնարավո-
րությունները: 
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Ключевые слова: грамматические категории глагола, синтаксические синони-

мы, групповые методы, словарный запас.  
Для формулировки данного понятия глагола в условиях активного изучения 

не настолько важен изучаемый материал углубленной научной системы, а ребенок 
и его умственное развитие, возможности расширения и активизации его словарного 
запаса в рамках владения языка.  
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SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words:  grammatical rules of the verbs, syntax   synonemes, simultenous 
words, group methods, enlarging the vocabulary. 

In active teaching environment in the process of shaping the understanding of the 
verb for the pupils it is more important to put emphasis on their mental development, 
activation of their language vocabulary and enlargement of their language knowledge 
loundaries than to give them merely scientific concepts. 
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ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ    ԳԻՏԱԿԱՆԳԻՏԱԿԱՆԳԻՏԱԿԱՆԳԻՏԱԿԱՆ    ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ    
 

    Հարությունյան Հարությունյան Հարությունյան Հարությունյան Արմեն Արմեն Արմեն Արմեն     
Հովհաննիսյան Հովհաննիսյան Հովհաննիսյան Հովհաննիսյան Անահիտ Անահիտ Անահիտ Անահիտ     

Մկրտչյան Մկրտչյան Մկրտչյան Մկրտչյան Անիչկա Անիչկա Անիչկա Անիչկա     
    Ներկարարյան Ներկարարյան Ներկարարյան Ներկարարյան Նելլի Նելլի Նելլի Նելլի     

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... մասնագիտության ընտրություն, հարմարում, իրավունք-

ներ և պարտականություններ, էթիկայի նորմ, շփման մշակույթ, դրդապատճառ 
 
Մասնագիտության ճիշտ ընտրությունն ունի անձնական, հասարակական, 

սոցիալ-տնտեսական նշանակություն: Ճիշտ և սիրով ընտրված մասնագիտու-
թյունը նախապայման է արդյունավետ աշխատանքի, որի արդյունքում մեծ նշա-
նակություն ունի ինքնադրսևորումը և ինքնաիրացումը:  

Ուսումնառության ընթացքում ադապտացիան արագ է կատարվում, եթե 
ուսումնառությունը ընթանում է սիրով, ինչն էլ արդյունավետ հող է ստեղծում 
ինքնուրույն, ստեղծագործական աշխատանքի համար: 

«Ուսանողը ձգտում է իր համար նոր գործունեության և կատարելագործման, 
երբ այն ուղեկցվում է դրական հույզերով» [Выготский Л.С.Избранные психологи-
ческие исследования.-М.,1958.-с.90]: 

Գաղտնիք չէ, որ հասարակության բարեկեցությունը օրինաչափորեն կախ-
ված է յուրաքանչյուր անհատի աշխատանքի արդյունքից, ինչի հիմքում ընկած է 
ճիշտ ընտրված մասնագիտությունը: 

Հասարակության զարգացման պատմությունը ցույց է տալիս, որ տեխնիկա-
յի զարգացման արդի փուլում կարևորվում են աշխատաշուկայում պահանջարկ 
ունեցող մասնագիտությունները, այդ պահանջարկից ելնելով պետք է կառուցել 
մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները դպրոցում: Ուսումնասիրու-
թյունները ցույց են տալիս, որ էական նշանակություն ունի միջին մասնագիտա-
կան և բարձրագույն կրթության համակարգը, որտեղ էլ կենսագործվում է որակ-
յալ մասնագետների պատրաստումը: 

Հաշվի առնելով զարգացած երկրներում միջնակարգ և բարձրագույն մաս-
նագիտական կրթության հարաբերակցությունը, ինչը կազմում է 3:1 /միջն. մասն.: 
բարձրագույն/ (Գերմանիա) և 1:2.5 /միջն. մասն. ՀՀ: բարձրագույն/, մասնագիտա-
կան կողմնորոշման համակարգը դպրոցում պետք է կատարելագործել և ծառա-
յեցնել հետևյալին. ակադեմիական, առարկայական խոր իմացություն ունեցող 
աշակերտներին անհրաժեշտ է ուղորդել ավագ դպրոց, այնուհետև բուհեր, որը 
կհամալրի բարձր որակավորում ունեցող կադրերի պատրաստումը: Իսկ այն 
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աշակերտները, որոնք հիմնական դպրոցում հակում ունեն դեպի ժողովրդական 
արհեստները և չեն ցուցաբերում ակադեմիական բարձր առաջադիմություն` 
ուղորդել միջնակարգ մասնագիտական կրթության ոլորտ:. 

Վերոբերյալը հնարավորություն կտա ոչ միայն միջնակարգ մասնագիտա-
կան, այլև բարձրագույն կրթության ոլորտում պատրաստել բարձր որակավորում 
ունեցող մասնագետներ, որոնք կարող են բավարարել ոչ միայն տեղական, այլև 
միջազգային աշխատաշուկայի պահանջները: 

Մասնագիտական կողմնորոշման և մասնագիտության ճիշտ ընտրության 
հարցում անհրաժեշտ է համաձայնեցված և շարունակական աշխատանք 
«դպրոց-բուհ» կապի շրջանակներում: 

Դեռևս 2011-12 ուս. տարվանից ՎՊՀ-ի կողմից կենսագործվում է դպրոցների 
հետ մասնագիտական կողմնորոշման ուղղությամբ տարվող աշխատանքներ: 

Աշխատանքը կատարվում է երկաստիճան համակարգով. 
1.hամագործակցության և կապերի բաժին, 
2. մանկավարժության ամբիոնի գիտական խումբ: 
Մանկավարժության ամբիոնի գիտական խումբը (Ա. Մկրտչյան, Ա. Հովհան-

նիսյան, Ն.Ներկարարյան, Ա. Հարությունյան) զբաղվում է սովորողների մասնա-
գիտական կողմնորոշման և մասնագիտության ճիշտ ընտրության հիմնախնդրի 
ուսումնասիրմամբ: 

2013-14 ուս. տարվանից կազմակերպվել են հանդիպումներ տարբեր մաս-
նագիտություններ ընտրած աշակերտների, ուսանողների, դասախոսների հետ: 
Կազմակերպվել, անցկացվել են զրույցներ, համազրույցներ, բացահայտվել են 
աշակերտների նախասիրությունները, դրդապատճառները, հարցաթերթերի մի-
ջոցով տվյալներ ենք հավաքել մասնագիտության նախնական ընտրության վերա-
բերյալ, որը ի մի ենք բերել և հրատարակել 2014թ. նոյեմբերին կազմակերպած գի-
տաժողովում: 

Երկրորդ փուլը նվիրված է հետևյալին. առաջին կուրսում հարցման են-
թարկվածներից քանի՞սն են ընտրել նախանշած մասնագիտությունը: Ի ուրախու-
թյուն գիտական խմբի անդամների` հարցվածների __79__ %-ը ընտրել են նախա-
նշված մասնագիտությունը:  

Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքները (զրույց, համազրույց, 
հարցաթերթ) փաստում են, որ պետք է շարունակել աշխատանքները հատկապես 
հիմնական և ավագ դպրոցներում` այն դարձնելով շարունակական աշխատաոճ:  

Գաղտնք չէ, որ սիրով ընտրած մասնագիտության շրջանավարտները ավելի 
նպատակամետ են, համառ` նպատակին հասնելու` սիրած մասնագիտությամբ 
աշխատելու համար:  

ՎՊՀ-ում գործող բոլոր օղակները, որոնք զբաղվում են վերոհիշյալ խնդիրնե-
րով, հատկապես շրջանավարտների և կարիերայի աջակցման կենտրոնը, պետք է 
ժամանակին զբաղվեն շրջանավարտների աշխատանքի տեղավորման հարցե-
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րով, բացահայտեն, թե շրջանավարտների որ տոկոսն է աշխատում ընտրած կամ 
հարակից մասնագիտությամբ: 

Հարցաթերթի հարցերի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, 
որ ՀՊՃՀ (20) և ՎՊՀ (200) հարցման ենթարկված առաջին կուրսեցիները (220 
ուսանող) այն հարցին, թե` արդյոք հուսախաբություն ունե՞ք մասնագիտության 
ընտրության հարցում: Հարցման ենթարկվածների 11%-ը նշել է «այո», մնացած 
89%-ը` ոչ, ինչը մտահոգության տեղիք է տալիս և մղում է ուսումնասիրողներին 
բացահայտելու հիասթափության պատճառները, որը նախադրյալ կհանդիսանա 
հետագա աշխատանքները ճիշտ վերակառուցելու և ապագա դիմորդներին ավելի 
ճիշտ կողմնորոշելու ապագա մասնագիտության ընտրության հարցում: Նման 
խնդիրների առաջացման պատճառները կարող են լինել դասախոսների աշխա-
տաոճը (հեղինակային, ավտորիտար), անբավարարվածությունը ուսումնական 
գործընթացից, ուսանողների հետաքրքրության շրջանակը և առաջին կուրսեցի-
ների ադապտացիան ուսումնական գործընթացին և հարմարումը կոլեկտիվում: 

Ուշադրության արժանի է նաև այն փաստը, որ հարցվողների 79%-ը ընդուն-
վել է առաջին հայտով, ինչը նշված էր դպրոցականների նախնական հարցման 
արդյունքներում: Հարցման արդյունքներում պարզվել է, որ հարցվածների 86%-ը 
հաշվի են առել աշխատաշուկայի պահանջարկը, որի ձևավորման գործում իր 
դերն է ունեցել ՎՊՀ-ում գործող համապատասխան կառույցների խորհրդատվա-
կան աշխատանքները և դրան միտված միջոցառումները: 

«Գիտե՞ք ձեր իրավունքները և պարտականությունները» և «արդյոք պաշտ-
պանվա՞ծ են ձեր իրավունքները» հարցման մասնակիցների 11%-ը ցավոք նշում 
են, որ պաշտպանված չեն իրենց իրավունքները, ինչը մտահոգիչ է և պետք է հա-
մալսարանում գործող բոլոր սուբյեկտները պահպանեն էթիկայի նորմերը և հա-
ղորդակցման մշակույթը, որի համար անհրաժեշտ է կազմակերպել համապա-
տասխան աշխատանքներ: 

Ըստ հարցման արդյունքների ուսանողների 26%-ը նշում է, որ ուսուցման 
ավանդական ձևերը պետք է զուգակցվեն ժամանակակից տեխնոլոգիաների կի-
րառմամբ: Հարցվածների 16%-ը գտնում են, որ գնահատման նոր համակարգը չի 
ապահովում գնահատման օբյեկտիվությունը, իսկ 84%-ը հակառակը` գտնում է, 
որ այն առավելագույնս պահպանում է օբյեկտիվությունը:  

Հարցման ենթարկված 160 ուսանողներից «դա ձեր իսկ ընտրությունն է 
եղե՞լ, թե՞ ընտրել եք այլոց խորհուրդներով» հարցին 150 ուսանող պատասխանել 
է «այո» եղել է իր ընտրությունը, ինչը փաստում է, որ դպրոցում մասնագիտական 
կողմնորոշումը կատարվել է արդյունավետ: 

Հարցման ենթարկված առաջին կուրսեցիների 70%-ը նպատակ ունեն շարու-
նակել իրենց կրթությունը մագիստրատուրայում համապատասխան մասնագի-
տությամբ:  
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ՀՊՃՀ-ի և ՎՊՀ-ի առաջին կուրսեցիների շրջանում իրականացված հարցումների 
բովանդակությունը և արդյունքների վերլուծությունը

 

  
  

21%

79%

2.Արդյո՞ք առաջին 
հայտով եք ընդունվել
ոչ, առաջինը ո

Այո

11%

89%

1.Հուսախաբություն ունե±ք
մասնագիտության

ընտրության հարցում:

Այո Ոչ

86%

14%

3.ԸստՁեզ, Ձեր ընտրած
մասնագիտությունն

աշխատաշուկայումտեղ
ունի, թե± ոչ:

Այո Ոչ

14%

4.Գիտե±ք
իրավունքները

պարտականությունները

Այո

իրականացված հարցումների 
բովանդակությունը և արդյունքների վերլուծությունը 

21%

ք առաջին 
հայտով եք ընդունվել, եթե 

առաջինը ո՞րն է եղել

Ոչ

86%

ք Ձեր
իրավունքները և

պարտականությունները:

Այո Ոչ
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84%

16%

5.Ծանո±թ եք բուհի
կառուցվածքին և
անմիջապես

ուսանողներինառնչվող
կանոնակարգերին:

Այո Ոչ

  

11%

6.Արդյոքպաշտպանվա
են Ձեր իրավունքները

Այո

74%

26%

7.Բավարարու±մ է Ձեզ
ուսուցմանավանդական

ձևը:

Այո Ոչ

16%

8.Գնահատման
համակարգն
ապահովու

օբյեկտիվություն

Այո

89%

պաշտպանվա±ծ
իրավունքները

Ոչ

84%

Գնահատմանայս
համակարգն
ապահովու±մ է

օբյեկտիվություն, թե` ոչ:

Ոչ
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0 20 40 60 80 100

Լավ մասնագետ դառնալու…

Աշխատաշուկայում…

Զինծառայության…

Չեմ ընտրել

9.Ինչու± եք ընտրել այս մասնագիտությունը

0 20 40 60 80 100

Այլոց խորհուրդներով

Իմ ընտրությունն է

Պատահական

10.Դա ձեր իսկ ընտրությու±նն է եղել, թե` ընտրել
այլոց խորհուրդներով:

 

20%

80%

11.Բուհում հարմարման
խնդիր ունեցե՞լ եք, թե ոչ:

Այո Ոչ

30%

12.Նպատակ
շարունակել կրթությունը

ներկայիս
մասնագիտությամբ

Այո

100 120 140

մասնագիտությունը:

120 140 160

ընտրել եք

70%

Նպատակունե±ք
կրթությունը

ներկայիս
մասնագիտությամբ:

Ոչ
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68%

32%

13.Ցանկանու±մ եք
շարունակել Ձեր
կրթությունն այլ

մասնագիտությամբ, ինչու±:

Այո Ոչ

 
 

 
Ելնելով մեր ուսումնասիրությունների վերլուծության արդյունքներից

ենք, որ դեռևս կան բացթողումներ ինչպես դիմորդների հետ աշ
այնպես էլ առաջին կուրսեցիների ադապտացիան ապահովելու գործում
տացիոն գործընթացի սահուն անցումը կապահովի ուսումնական գոր
թյան արդյունավետության ապահովմանը: Հենց առաջին իսկ օրից ուսա
պետք է ծանոթացնել իրենց իրավունքներին և պարտականություններին
ներքին կարգապահական կանոնակարգին, որը կապահովի ուսումնական գործ
ընթացի արդյունավետության բարձրացումը:  

Հիմք ընդունելով ՎՊՀ ներքին կարգապահական կանոնակարգի 
և ՎՊՀ-ում ակադեմիական խորհրդատուների գործունեության 

0

Աշխատանքի
հավանակ…

Զինծառայութ
յան…

Չգիտեմ

14.Մասնագիտությունն
ընտրելիս ի±նչն

առել

82%

18%

15.Մինչ հայտ
ներկայացնելը ծանո±թ եք

եղել այս բուհի
մասնագիտությունների

ցանկին:

Այո Ոչ

52%

16.Եթե հնարավորություն
լիներ, կցանկանայի

այլ բաժնում
սովորել, 

Այո

Ելնելով մեր ուսումնասիրությունների վերլուծության արդյունքներից, գտնում 
որ դեռևս կան բացթողումներ ինչպես դիմորդների հետ աշխատանքում, 

այնպես էլ առաջին կուրսեցիների ադապտացիան ապահովելու գործում: Ադապ-
տացիոն գործընթացի սահուն անցումը կապահովի ուսումնական գործունեու-

օրից ուսանողներին 
պետք է ծանոթացնել իրենց իրավունքներին և պարտականություններին, ՎՊՀ 

որը կապահովի ուսումնական գործ-

Հիմք ընդունելով ՎՊՀ ներքին կարգապահական կանոնակարգի 7-րդ կետի 
ում ակադեմիական խորհրդատուների գործունեության 3-րդ կետի պա-

0 100 200

Մասնագիտությունն
նչն եք հաշվի

առել:

48%

հնարավորություն
կցանկանայի±ք
բաժնում

, որու±մ:

Ոչ
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հանջները` առաջարկում ենք.    
• յուրաքանչյուր առարկայի մասնագետը պետք է իր առարկայի պահանջնե-

րի սահմաններում ներկայացնի ոչ միայն պահանջներ, այլև ուսանողներին ծանո-
թացնի այն կատարելու կանոններին: Օգտագործի դասախոսության հնարավո-
րությունները ուսանողների դաստիարակության և ադապտացիան ապահովելու 
գործում, 

• դպրոցում մասնագիտական լուսավորվածությունը և փաստարկները կան-
խարգելում են ոչ օբյեկտիվ ձգտումը բարձրագույն կրթություն, 

• կարևորել ակադեմիական խորհրդատուների աշխատանքը ուսանողներին 
իրազեկելու իրենց իրավունքներին, պարտականություններին և արդյունավետ 
դարձնելու ադապտացիոն գործընթացը: 

 
ՀարցաթերթՀարցաթերթՀարցաթերթՀարցաթերթ    առաջինառաջինառաջինառաջին    կուրսեցիներինկուրսեցիներինկուրսեցիներինկուրսեցիներին    

1. Հուսախաբություն ունե՞ք մասնագիտության ընտրության հարցում: 
2. Արդյոք առաջին հայտո՞վ եք ընդունվել..եթե ոչ, առաջինը ո՞րն է եղել: 
3. Ըստ ձեզ, ձեր ընտրած մասնագիտությունը աշխատաշուկայում տեղ ունի՞, թե 
ոչ: 
4. Գիտե՞ք ձեր իրավունքները և պարտականությունները: 
5. Ծանո՞թ եք բուհի կառուցվածքին և անմիջապես ուսանողներին առնչվող կանո-
նակարգերին: 
6. Արդյոք պաշտպանվա՞ծ են ձեր իրավունքները: 
7. Բավարարու՞մ է ձեզ ուսուցման ավանդական ձևը; 
8. Գնահատման այս համակարգը ապահովու’մ է օբյեկտիվություն, թե ոչ: 
9. Ինչու՞եք ընտրել այս մասնագիտությունը: 
10. Դա ձեր իսկ ընտրությու՞նն է եղել, թե՞ ընտրել եք այլոց խորհրդով: 
11. Բուհում հարմարման խնդիր ունեցե՞լ եք, թե ոչ: 
12. Նպատակ ունե՞ք շարունակելու կրթությունը ներկայիս մասնագիտությամբ: 
13. Ցանկանու՞մ եք շարունակել ձեր կրթությունն այլ մասնագիտությամբ, ինչու՞: 
14. Մասնագիտությունն ընտրելիս ի՞նչն եք հաշվի առել: 
15. Մինչ հայտ ներկայացնելը, ծանո՞թ եք եղել այս բուհի մասնագիտությունների 
ցանկին: 
16. Եթե հնարավորություն լիներ, ի՞նչ այլ բաժնում կցանկանայիք սովորել: 
17. Խնդրում ենք նշել դպրոցը_______________,բուհը____________ 
 
 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
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В статье представлен анализ выбора профессий абитуриентов и соответствие 
выбранной профессии первокурсников. Результаты исследования и анализ ответов 
анкеты позволили выявить основные мотивы выбора профессии- спрос на рынке 
труда, желание получить фундаментальное образование. Для успешной учебной 
деятельности студенты важное значение придают соблюдению прав студентов, 
этических норм и культуры общения между действующими субьектами.  
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SummarySummarySummarySummary 
Key words:Key words:Key words:Key words: the choice of profession, adaptation, the correspondentence of 

profession, motivation, the demand on the labor market. 
The article presents an analysis of occupational choices of the students and 

matching the chosen profession of freshmen. Results of research and analysis of 
questionnaire responses have allowed to reveal the main reasons for the choice of 
profession - the demand on the labor market, the desire to get fundamental education. 
For successful learning activities students give the importance of respect for the rights of 
students, ethics and culture of communication between the acting subjects.  
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ԴԴԴԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ    ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ    ԲԱՐՁՐԱՑՆՈՂԲԱՐՁՐԱՑՆՈՂԲԱՐՁՐԱՑՆՈՂԲԱՐՁՐԱՑՆՈՂ    
ՆՈՐԱԳՈՒՅՆՆՈՐԱԳՈՒՅՆՆՈՐԱԳՈՒՅՆՆՈՐԱԳՈՒՅՆ    ՄԵԹՈԴՆԵՐԸՄԵԹՈԴՆԵՐԸՄԵԹՈԴՆԵՐԸՄԵԹՈԴՆԵՐԸ    ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ    ԴԱՍԵՐԻՆԴԱՍԵՐԻՆԴԱՍԵՐԻՆԴԱՍԵՐԻՆ    
    

Մովսիսյան Մովսիսյան Մովսիսյան Մովսիսյան Հռիփսիմե Հռիփսիմե Հռիփսիմե Հռիփսիմե     
 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... չափորոշչային պահանջներ, նորարարական մեթոդ-

ներ, համագործակցային ուսուցում, մեթոդ, աշակերտակենտրոն ուսուցում, 
խմբային աշխատանք: 

 
Ներկայումս ՀՀ հանրակրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխում-

ներն ուղղված են նախկին ուսուցչակենտրոն համակարգի փոխարեն աշակեր-
տակենտրոն ուսուցման համակարգի ներդրմանը: Այս անցումը պահանջում է 
ուսուցման ավանդական մոտեցումների վերանայում, ուսուցման նորարարական 
տեխնոլոգիաների կիրառում: Ուսուցման նորարարական տեխնոլոգիաները կազ-
մում են փոխկապակցված տեխնոլոգիաների համակարգ, որոնք ուղղված են յու-
րաքանչյուր աշակերտի անհատական ընդունակությունների դրսևորմանը՝ դա-
սերի ընթացքում ուսուցիչ-աշակերտ հավասարազոր գործընկերության իրակա-
նացման միջոցով: 

Նորարարական մեթոդները օգնում են նաև արդյունավետ դասավանդմանը: 
Հայոց և համաշխարհային պատմություն առարկաների դասավանդման 

բնագավառում նորագույն մեթոդների կիրառումը հնարավորություն է տալիս 
ավելի հանգամանորեն վերլուծելու պատմական իրադարձություններն ու 
երևույթները, նպաստում է պատճառահետևանքային կապերի վերլուծությանը, 
սովորողների հետաքրքրության աճին, ապահովում է նրանց ներգրավվածությու-
նը դասապրոցեսին, ստեղծագործական մտածողության և մտքերն ազատ արտա-
հայտելու հմտության զարգացմանը և այլն [1, 252]: Այդ մեթոդներից ես հատկա-
պես կառանձնացնեի «Պատմական հիշողության օղակներ» [2, 247], «Պատմական 
փոփոխությունների շրջանի աղյուսակ» [3, 137], «Հնգյակ» [4, 51], «Ապագայի 
անիվ», «Վենի դիագրամ» [5, 51], «Քարտեզագրում» մեթոդները, որոնք նպաստում 
են վերլուծական մտքի զարգացմանը, սեփական կարծիք ձևավորելուն, սեփական 
մտքերը գրագետ շարադրելու հմտությունների և ունակությունների ձևավորմանը 
և, ամենակարևորը, հնարավորություն են տալիս ավելի հիմնավոր յուրացնելու 
ուսումնական նյութը: 

Այսպես, «Ապագայի անիվ» մեթոդի միջոցով աշակերտները կարողանում են 
առանձնացնել որևէ պատմական իրադարձության պատճառներն ու հետևանքնե-
րը [6, 95]: 

Օրինակ՝ «Հայ-հռոմեական պատերազմը» թեման 6-րդ դասարանում ուսու-
ցանելիս դասը սկսում եմ մտագրոհով: Գրատախտակին գրում եմ «Պատերազմ» 
բառը ուղղահայաց դիրքով: Աշակերտները այդ բառի յուրաքանչյուր տառով 
առաջարկում են պատերազմը բնորոշող բառեր կամ արտահայտություններ՝ 

Պ Պ Պ Պ – պայթյուն, պարտվել, պաշարել    
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ԱԱԱԱ- աղետ 
Տ Տ Տ Տ ----    տանկեր    
ԵԵԵԵ----երկպառակտություն    
ՐՐՐՐ    
Ա Ա Ա Ա ––––    արշավանք,ավար    
Զ Զ Զ Զ ––––    զոհեր, զենքեր 
Մ Մ Մ Մ ––––    մահ, մարտադաշտ 
 Իմաստի ընկալման փուլում դասարանը բաժանում եմ չորս համագործակ-

ցային խմբերի, յուրաքանչյուրը բաղկացած 5 աշակերտներից: Խմբերին հանձնա-
րարում եմ կարդալ դասը և տետրում գրել պատերազմի պատճառները և առիթը 
(10-15րոպեների սահմաններում): Այնուհետև խմբերը ներկայացնում են իրենց 
գրառումները: Ամբողջ դասարանով քննարկում ենք և ընդհանրացնում պատե-
րազմի առիթը, պատճառները, գլխավոր ճակատամարտերը:  

 Դասի կշռադատման փուլում «Ապագայի անիվ» մեթոդի միջոցով դասարա-
նի հետ վեր ենք հանում պատերազմի պատճառներն ու հետևանքները:    

 Դասավանդման գործընթացում շատ կարևոր է նաև համագործակցային 
ուսուցումը, որը դասավանդման մեջ բազմազանություն է մտցնում և գործուն ու 
արդյունավետ ուսումնառության հնարավորություն է ընձեռում [7, 145]:  

 Աշակերտները տարբեր են. կան աշակերտներ, որոնք արագ են ըմբռնում 
նյութը, ուսուցչի բացատրությունը, կան նաև այնպիսի աշակերտներ, որոնց ժա-
մանակ է պետք յուրացնելու նյութը, լրացուցիչ բացատրություն ստանալու: 
Որպես կանոն՝ այդպիսի աշակերտները վախենում են արտահայտվելուց, հար-
ցեր տալուց: Նման դեպքերում երեխաներին միավորում եմ համագործակցային 
խմբերում (3-5հոգի) և տալիս եմ նրանց ընդհանուր հանձնարարություն: Այնպիսի 
իրավիճակ է ստեղծվում, որ յուրաքանչյուրը պատասխանատու է ոչ միայն իր աշ-
խատանքի համար, այլ ամբողջ խմբի համար: Թույլ աշակերտները աշխատում են 
ստանալ իրենց համար անհասկանալի հարցերի պատասխանները ընկերներից: 
Խմբի բոլոր անդամները շահագրգռված են, որ բոլորը ըմբռնեն նյութը և կարողա-
նան այն լավ ներկայացնել: Այդ ճանապարհով, միասնական ուժերով պրոբլեմը 
լուծվում է: Աշակերտները համագործակցում են և պարտավորված են զգում 
իրենց ընկերների ուսումնառության համար: Յուրաքանչյուր խումբ կամ զույգ աշ-
խատում է միասնական, համախմբված, մի մարդու նման` ուսուցչի կողմից իրենց 
տրված հանձնարարությունը կատարելու նպատակով: 

9-րդ դասարանում «Լեռնային Ղարաբաղ» թեման ամփոփելիս օգտագործում 
եմ խմբային հետազոտման մեթոդը: Նախապես դասարանը ըստ նախասիրու-
թյունների բաժանում եմ հինգ համագործակցային խմբերի՝ (յուրաքանչյուր 
խմբում հինգ աշակերտ)՝ աշխարհագրագետներ, պատմաբաններ (2 խումբ), 
տնտեսագետներ, հնագետ- ճարտարապետներ: Խմբերին տրվել է հետևյալ հանձ-
նարարությունները. 

Առաջին խումբ՝ աշխարհագրագետներ- ուսումնասիրել և ներկայացնել ԼՂՀ-ի 
տարածքը, աշխարհագրական դիրքը, սահմանները, գետերը, լճերը և քաղաքները: 

Երկրորդ խումբ՝ պատմաբանների 1-ին ենթախումբ - ուսումնասիրել և ներ-
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կայացնել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը 1921թվականին: 
Երրորդ խումբ՝ պատմաբանների 2-րդ ենթախումբ - ուսումնասիրել և ներ-

կայացնել Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակման և պետականության 
ձևավորման հետ կապված իրադարձությունները, ադրբեջանա-ղարաբաղյան հա-
կամարտության, պատերազմական գործողությունների ծավալումը: 

Չորրորդ խումբ՝ տնտեսագետներ- ներկայացնել ԼՂՀ-ի արդյունաբերությու-
նը և գյուղատնտեսությունը: 

Հինգերորդ խումբ՝ հնագետ-ճարտարապետներ- ուսումնասիրել և ներկա-
յացնել ԼՂՀ-ի պատմաճարտարապետական հուշարձանները: 

Հաջորդ ժամին խմբերը ներկայացրեցին իրենց կատարած աշխատանքը 
տվյալ հարցերի շուրջ: 

Դասի կշռադատման փուլում կատարվեց դասի ամփոփում «Պատմական 
հիշողության օղակներ» մեթոդով՝ համաձայն հետևյալ սխեմայի. 

 
 
Խմբերը գնահատվեցին ռուբրիկի միջոցով. 
 
Չափանիշ 1-ին 

խումբ 
2-րդ 
խումբ 

3-րդ 
խումբ 

4-րդ 
խումբ 

5-րդ 
խումբ 

Խմբի 
կազմակերպվածությունը 

     

Հանձնարարության ճիշտ 
և հստակ ներկայացնելը 

     

Ներկայացման ոճը      
Օրինակների, փաստերի 
օգտագործումը 

     

Շնորհանդեսի 
առկայությունը 
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Յուրաքանչյուր չափանիշ գնահատվում է առավելագույնը 2 միավոր:  
Համագործակցային ուսուցման առավելություններից է նաև, որ այն լուծում է 

մի շարք դաստիարակչական, սոցիալական խնդիրներ, աշակերտների մեջ դաս-
տիարարկում է ինքնավստահություն, պատասխանատվություն, քննադատու-
թյան և ինքնաքննադատության ունակություններ, հանդուրժողականություն, նե-
րողամտություն: 

Համագործակցային ուսուցման ընթացքում աշակերտը սովորում է օբյեկտի-
վորեն գնահատել իր և իր ընկերների գիտելիքները, հաշվի առնել խմբի մյուս ան-
դամների կարծիքները, ինչու չէ, նաև կարևորել սեփական անձը: 

Կիրառվող մեթոդները թույլ են տալիս բարձրացնել դասապրոցեսի արդյու-
նավետությունը և այն հնարավորինս համապատասխանեցնել պետական կրթա-
կան չափորոշիչների պահանջներին:  

Կայուն գիտելիքներից բացի, նորարարական մեթոդների կիրառումը նպաս-
տում է աշակերտների մոտ մի շարք կոմպետենցիաների ձևավորմանը՝ դաստիա-
րակելով կոլեկտիվում աշխատելու ունակություն, հանդուրժողականություն, 
հարգանք ուրիշի կարծիքի նկատմամբ, ինքնավստահություն և այլն: 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕННОВЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕННОВЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕННОВЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ    
ПРЕПОДАВАНИЯ НА УРОКПРЕПОДАВАНИЯ НА УРОКПРЕПОДАВАНИЯ НА УРОКПРЕПОДАВАНИЯ НА УРОКАХ ИСТОРИИАХ ИСТОРИИАХ ИСТОРИИАХ ИСТОРИИ    

    
Мовсисян Мовсисян Мовсисян Мовсисян Рипсиме Рипсиме Рипсиме Рипсиме     

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:        стандартные требования, инновационные методы, изучение 

кооператива, метод, сосредоточенное студентами изучение, рабочая группа. 
Материал, который представлен в статье, относится к учебным реформам, 

которые дают возможность сделать учебный процесс более интересным, разнооб-
разным и результативным. Новые методы, взаимодействующие методы обучения, 
внедрённые в учебный процесс, дают возможность обеспечить требования, 
предъявляемые образовательными стандартами, развить творческие способности 
учащихся, их критическое мышление, творческо-аналитические способности и воз-
можности. 

 
 
 
 
 
 

NEW METHODSNEW METHODSNEW METHODSNEW METHODS    TOTOTOTO    IMPROVE THE EFFICIENIMPROVE THE EFFICIENIMPROVE THE EFFICIENIMPROVE THE EFFICIENCYCYCYCY    
OF TEACHINGOF TEACHINGOF TEACHINGOF TEACHING    HISTORY LESSONSHISTORY LESSONSHISTORY LESSONSHISTORY LESSONS    

    
 Movsisyan Movsisyan Movsisyan Movsisyan Hripsime Hripsime Hripsime Hripsime     

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words:    standard requirements, innovative methods, cooperative learning, 

method, student-centered learning, working group.    
The article refers to the educational reforms that provided an excellent 

opportunity for making the process of education more interesting, differentiated and 
efficient. The implementation of the new methods at school as well as cooperative 
teaching provided certain educational criteria developing students skills and abilities for 
creative and analytical thinking.  
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ    
ПРИ РАЗВИТИИ СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВПРИ РАЗВИТИИ СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВПРИ РАЗВИТИИ СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВПРИ РАЗВИТИИ СКОРОСТНЫХ КАЧЕСТВ    

НуриджНуриджНуриджНуриджанян анян анян анян Мария Мария Мария Мария     
Мкртчян Мкртчян Мкртчян Мкртчян Мгер Мгер Мгер Мгер  

 
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: двигательная активность, систематизация, скоростной 

режим, варьирование, адаптационные возможности, энергообеспечение, макси-
мальная частота, координационная структура,  функциональные возможности, дви-
гательный эффект, эмоциональная стимуляция. 

 
Режим двигательной активности при развитии физических качеств рассмат-

ривается как целенаправленный процесс, главными компонентами которого 
являются: методы, средства и физические (мышечные) нагрузки. 

Для растущего организма особенно важно правильное соотношение в 
процессе физического воспитания разных по характеру и объему упражнений. 
Известно, что при комплексном развитии физических качеств более высокий 
уровень физической подготовленности у детей школьного возраста достигается в 
случае преимущественного применения скоростных упражнений. 

Комплексный характер, содержания качества быстроты указывает на возмож-
ные пути ее совершенствования: 

а) избирательно направленные воздействия на различные показатели быст-
роты; 

б) целостное выполнение двигательных действий (сложных или простых), 
требующих проявления различных форм быстроты. 

Основным и наиболее эффективным методом развития быстроты признан 
повторный метод: повторное выполнение двигательных заданий с максимальной 
скоростью, ограниченное по времени моментом снижения уровня быстроты в дви-
гательных действиях. 

Наряду с вышеуказанным методом в физической подготовке школьников 
следует широко применять и различные его варианты: серийное выполнение комп-
лекса скоростных упражнений разных по двигательному содержанию и по 
направленности воздействия на скоростные показатели. Прирост скоростей в 
движениях может идти по пути как увеличения максимальной скорости их выпол-
нения, так и за счет увеличения силовых возможностей мышц. Оптимальное реше-
ния этой задачи достигается путем применения метода повторного выполнения 
скоростно-силовых упражнений (метод динамических усилий) [2, 140-170]. 

Среди средств развития быстроты у школьников наиболее эффективны уп-
ражнения в виде игр (подвижные игры, эстафеты, игровые задания) и вне рамок иг-
ровой деятельности (пробегание коротких отрезков в быстром темпе и др.) 

Скоростные упражнения, выполняемые в игровых условиях, носят ярко выра-
женную эмоциональному окрашенность. При этом установка на скоростной режим 
работы обусловлена спецификой игровой деятельности. В неигровых условиях 
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быстрота двигательных действий формируется у занимающихся перед началом 
выполнения двигательных заданий. В частности, развитие скоростных качеств иг-
ровыми и неигровыми средствами следует рассматривать как методический прием 
варьирования степени воздействия мышечной нагрузки на организм занима-
ющихся. Использование этого приема позволяет разнообразить выбор упражнений 
и расширяет адаптационные возможности организма к скоростным напряжениям. 
Подвижные игры спортивной направленности (баскетбол, волейбол, гандбол, фут-
бол) стимулирует развитие преимущественно быстроты одиночных движений, вы-
полняемых по зрительному сигналу и произвольной готовности к началу быстрого 
движения. Применение эстафет (преимущественно бегового и прыжкового содер-
жания) оказывает положительное воздействие на повышение уровня максимальной 
частоты движений и увеличение скорости в перемещениях на отрезках. В занятиях 
с подростками отмечено также, что применение в большом объеме игровых сред-
ств, в сравнении с неигровыми, более разносторонне совершенствует скоростные 
возможности занимающихся и способствует лучшим сдвигом в результате бега, 
прыжках и метании [1, 35-58].  

При выборе средств развития быстроты важно принимать во внимание и то 
обстоятельство, что техника принимаемых упражнений должна быть хорошо 
освоена занимающимися или вполне доступна им. Соблюдение этого методичес-
кого условия позволяет выполнять упражнения свободно. без излишних напряже-
ний мышц и в точном соответствии с координационной и требуемым ритмом дви-
жения. 

В детском возрасте организм наиболее восприимчив к различным средством 
педагогического воздействия, однако, продолжительное применение одних и тех 
же средств и методов становится привычным комплексом раздражителей и не вы-
зывает дальнейшего роста его функциональных возможностей. В связи с этим важ-
но не только определить пути рационального использования различных скорост-
ных упражнений, но и широко применять различные формы стимулирования вы-
сокого уровня проявления скоростных способностей. Это достигается путем варьи-
рования условий выполнения скоростных упражнений: 

а) облегченных; 
б) обычных; 
в) усложненных. 
Для увеличения двигательного эффекта при развитии быстроты необходимо 

использовать дополнительную активизацию слухового и зрительного анализаторов. 
Эмоциональная стимуляция оказывает положительное влияние на развитие быст-
роты в упражнениях простых по координации, волевая способствует укорочению 
времени простой и сложной реакции. 

Регулирование мышечной нагрузки в процессе занятий с детьми осуществля-
ется по принципу оптимальных нагрузок. Оптимальными следует считать нагруз-
ки, которые выполняются в пределах физиологических механизмов приспособле-
ния и содействуют благоприятному развитию и совершенствованию организма де-
тей и подростков. 
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Одним из наиболее информационных показателей, свидетельствующих об 
адаптационных возможностях организма в процессе мышечной деятельности, 
является частота сердечных сокращений (ЧСС). Оптимальным следует считать вы-
полнение скоростных упражнений, сопровождающихся ЧСС в диапазоне 160-
180уд/мин., что вполне доступно возможностям функций дыхания и кровообраще-
ния детей школьного возраста [3, 182-195]. 
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մանակ դպրոցականների մոտ բնութագրվում է որպես մեթոդների և միջոցների 
համալիր օգտագործում՝ օպտիմալ ծանրաբեռնվածությունը պահպանելու 
սկզբունքի հիման վրա։ 
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facility, motor effect, emotional stimulation. 

Methodological suggestions allow us to come to the following conclusions, that the 
mobility of schoolchildren in the elaboration of mobile abilities is describes by those 
complex methods and means which are used on the basis of the principle of the 
preservation of optimal load.        
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Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. . . . գերակտիվ երեխա, պրակտիկ ուսուցիչ, դաստիարա-
կության նոր մեթոդ, մանկավարժ-բժիշկ-գիտնական, ուշադրության կենտրոնա-
ցում    

Կրթության բովանդակությունն ու դաստիարակության մեջ անընդհատ 
առաջացող հիմնախնդիրները պահանջում են մասնագիտական նոր գիտելիքներ, 
կարողություններ ու հմտություններ` «Նոր» ուսուցիչ կոչվելու համար:  

Հասարակական կյանքի փոփոխություններով պայմանավորված՝փոխվել է 
դաստիարակության նպատակը: Դաստիարակության նոր մոդելի և մանկավարժի 
դիրքորոշման վերակառուցման ճանապարհն այսօր անցնում է մանկավարժի 
մասնագիտության էության, նպատակի, ուսուցչի դերի վերաստեղծման և գործա-
ռույթների իրատեսական վերաիմաստավորման միջոցով: Այսօրվա, 21-րդ դարի 
նաև հայկական՝ ազգային դպրոցներում սկսել են մշակել ուսումնադաստիարակ-
չական աշխատանքների նոր տեխնոլոգիաներ՝ պայմանավորված դարձյա՛լ ար-
ժեքային համակարգերի փոփոխման նո՛ր փուլի առկայությամբ: Հասարակական 
կյանքի նոր ցնցումները նոր տեսակի շեղումների են բերում՝ ինչպես վարքի, ագ-
րեսիվության, այնպես էլ գերակտիվության, ինչը ևս դարձել է հատուկ հետազո-
տության առարկա: Հաճելի է այն փաստը, որ ժամանակակից մանկավարժներն ու 
հոգեբանները, երիտասարդ գիտնականները մեզ՝ ուսուցիչներիս և ուսանողների 
համար տեսական նոր վերլուծություններ ու հետազոտության նոր մեթոդներ են 
առաջարկում: Ուսումնասիրելով դրանք ու ապահովելով մեր շարունակական 
ինքնակրթությունը՝ մենք մեր դիտարկումներն ենք անում և փորձում ներկայաց-
նել խնդրի հետ առնչվող մեր նկատառումները որպես պրակտիկ ուսուցիչ:  

Մենք շփվում ենք երեխայի հետ կյանքի ամենակարևոր հատվածի՝ մանկու-
թյան ժամանակահատվածում: Այդ կարևոր հատվածով են պայմանավորված ան-
ձի ձևավորումը, հասուն կյանքում ունեցած բոլոր ձեռքբերումներն ու, ցավոք, ան-
հաջողությունները, որոնք խմորվել, կարծրացել են մեծերի ու փոքրերի բախում-
ներից, սխալ հասկացված լինելուց, անազատությունից, սոցիալական վիճակից, 
բարդույթներից: Այսօր, 21-րդ (այս հեշտ ու դժվարին) դարում մեզ հնարավորու-
թյուն է տրված ազատ աշխատել, ուսումնասիրել ու ճանաչել երեխային, յուրա-
քանչյուր օր բացահայտել նրան նորովի, թույլ տալ ինքնադրսևորվել, սովորեցնել 
մտածել, եզրահանգումներ անել, բանավիճել: Եվ դեռ որքա՜ն պիտի կրթվենք ինք-
ներս, որ դպրոցում երեխան վայելի իր մանկության երջանկությունը: Վերջին 3 
տարիների ընթացքում համոզվեցի, որ երեխան տիրապետում է այնպիսի ան-
սահման կենսական ներուժի, որպիսին հաճախ չի ունենում հասուն մարդը: Նշա-
նակում է՝ մենք ոչ թե կյանքին ենք նախապատրաստում դպրոցահասակներին, 
այլ հենց իրկյանքն ենք մեր ձեռքերով կառուցում՝ ճիշտ մոտեցմամբ, ճիշտ վերա-
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բերմունքով, որն է՝ ճիշտ մանկավարժությամբ ու հոգեբանությամբ: Փորձեմ ավե-
լի կոնկրետացնել ինձ հուզող խնդիրը: Երեխան ինքն իր առանձնահատկությամբ, 
իր կերպով «ստիպում է» [10, 211] մեզ թերթել գրքեր, կարդալ հոդվածներ ու դա-
սախոսություններ, ինչերի մասին միայն տեսականորեն, այն էլ՝ ոչ հստակ գիտեի, 
այժմ արդեն իմ կրթության հակառակ էտապն է՝ գործնականից դեպի տեսականը: 

Փորձեմ նկարագրել, թե ինչպես եմ հասկանում այսօրվա «գերակտիվ» երե-
խային և ինչպես եմ հարթում մանկավարժական դժվարին իմ ուղին՝ նրա հետ 
աշխատելիս պահպանելով հարգանքը իր անձի և իրավունքի հանդեպ: Գերատիվ 
երեխաներին «Էներգիայի կծիկ» [1, 50] են անվանում: «Այսպիսիք գերազանցում 
են մյուսներին իրենց տարօրինակ վարքով, ճարպկությամբ ու … անկանխատե-
սելիությամբ» Մեր ժամանակներում ավելի ու ավելի բազմաքանակ են դառնում, 
քանի որ դարն ինքնին նյարդային է: Նման երեխաների վարքը ունի իր պատճառ-
ները. մոր հղիության ծանր ընթացք, դեղահաբերը (օրինակ՝ հորմոններ), էկոլո-
գիա, ալկոհոլի չարաշահում, սոցիալական տարբեր պատճառներ: Մանկավարժ-
բժիշկ-գիտնականների մի մասը ծանոթացնում են «ուշադրության դեֆիցիտի» 
հետ, ինչը որ առանձնացնում է գերակտիվ երեխային այլ երեխաներից: Մեծ մա-
սը, սակայն, մշակել է մանկավարժահոգեբանական ուղղվածությամբ համակարգ: 
Այսօր հիպերակտիվ երեխան դպրոցում խնդիր է առաջացնում մանկավարժի հա-
մար, նա աչքի է ընկնում ամենուր՝ բակում, տրանսպորտում, փողոցում, խանու-
թում, դասարանում ուշադրություն է գրավում չկենտրոնանալու, անտքնաջանու-
թյան, իմպուլսիվության պատճառով: Ծնողը ևս տառապում է նրա աննպատակ 
քմահաճույքներից, համառությունից, դյուրագրգռությունից, շարժողական ակտի-
վությունից: Քնի խանգարումները և ձանձրույթը հոգնածության են բերում, որի 
հետևանքով էլ պատասխանները թերի են, երբեմն էլ անսանձ (երբ մի օր նյար-
դերս տեղի տվեցին ու դիտողությունս կոպիտ ստացվեց, նա նույն բառով պա-
տասխանեց ինձ): Ես ձևացրի, թե չեմ լսել, բայց «դաս» առա հենց իրենից ու մտա-
ծեցի՝ այլ մոտեցում, այլ մեթոդ է ինձ պետք որոնել... Սկսեցի համատեղ աշխատել 
ծնողի, հոգեբանի, մանկավարժի հետ: «Ո՞վ է գերակտիվ երեխան» -արդյո՞ք ան-
դաստիարակության դրսևորում է նրա վարքը: Գերակտիվ երեխայի դիրքորո-
շումն ազդում է վարքի վրա՝ ենթագիտակցորեն: Հաճախ էլ նա չի գործում իր դիր-
քորոշմանը համապատասխան, առաջանում է պարադոքս. Այդպես չպետք է լի-
ներ, բայց այդպես է:Դա կոչվում է «Լապյերի պարադոքս» [7, 215] Ժամանակ էր 
ինձ պետք, որպեսզի պարզեմ՝ տան միջավա՞յրը, ծնողների փոխհարաբերություն-
նե՞րը, ժառանգականությո՞ւնը, թույլ ուսուցի՞չը, վատ ընկերնե՞րը, նյարդային հա-
մակարգի խանգարումնե՞րը... Փնտրեցի պատասխանները ու չգիտեմ՝ գտա՞, արդ-
յոք, բայց փոխեցի իմ դիրքորոշումը, որպեսզի նա առաջին հերթին ընդունի այն 
միջավայրը, ուր սովորում է, ապրում է, խրախուսվի, թեկուզև,աննշան հաջողու-
թյան համար, սպառի հավաքած էներգիան, ակտիվ խաղեր խաղա, երբեմն լինի 
թիմի կամ խմբի ավագը: Խաղերը, բացի ֆիզիկական ակտիվությունից, նաև 
կենտրոնացնում են ուշադրությունը: Հատկապես գերակտիվ երեխային նման 



– 288 – 

զբաղմունքը թույլ է տալիս լիցքաթափել ավելորդ մկանային ու նյարդային ակ-
տիվությունը, ու երեխան գոնե առժամանակ հանգիստ կարող է նստել դասին ու 
կենտրոնանալ առաջադրանքի կատարման վրա: Միայն առանձին զրույցների 
ժամանակ Արմենի մայրիկին ներգրավեցի համատեղ պլանավորելու երեխայի 
անտքնաջանությունը, գրգռվածությունը, ծուլությունը, ի վերջո՝ պաթոլոգիայի 
հասնող «թափթփված» վարքը կանխելու միջոցները, չափելի գործողությունները: 
Գերակտիվ երեխայի նախասիրությունները, առօրյան, կյանքը պետք է հե-
տաքրքրեն և՛ ծնողին, և՛ ուսուցչին: Պարզվում է, նրա զգայական դաշտի վրա 
ազդելով՝ ցանկալի արդյունք կունենանք վարքագծի մեջ, որն էլ կնպաստի 
ուշադրության կենտրոնացված լինելուն, այսինքն՝ կխթանի ուսումնական գոր-
ծունեությունը: 

Մի քանի անգամ, երբ առիթ է եղել խոսելու մեր մայրաքաղաք Երևանի մա-
սին, հանկարծ լրջանում է, սկսում արցունքի “հեղեղ”թափել աչքերից: Պատաս-
խանը, թե՝ ինչո՞ւ, ավելի քան հուզիչ է. «Ես չէի ուզում վաճառեինք մեր Ավանի 
տունն ու գայինք ապրելու էս Վանաձորում ...» Պարզ է, երեխան, գուցե ոչ գի-
տակցված, բայց կարոտ է զգում ծննդավայրի հանդեպ: Եվ լացում է բարձրաձայն, 
հեկեկալով: Կանգ եմ առնում, մտածում: Նման դեպքերում՝ «Մի՛ լացիր» -ը չի օգ-
նում: Ես նրան առաջարկում եմ մի սկավառակ, ուր Երևանի մասին երգեր են: Նա 
արագ թաքցնում է դա պայուսակում, որպեսզի տանը լսի: Ես հասկացա , որ 
պետք է քայլ անենք առաջ ու և՛ ես, և՛ երեխաները սովորենք ապրել ու աշխատել 
նրա հետ, նրա անսովոր վարքագիծն ընդունելի դարձնել մեզ համար, հաշտվել 
գերակտիվ երեխայի փոքրիկ «ստորությունների» հետ (կարող է առանց թույլտ-
վության վեր կենալ տեղից, գնալ վնասել, խանգարել որևէ մեկին, հետ վերադառ-
նալ, սուտ խոսել, արդարանալ, խփել ձեռքերը սեղանին...): Նրանց երբեմն անվա-
նում են «Հիպոկրատյան տիպեր» [6, 475]: 

Դժվար է, երբ մնացած երեխաները զգում են գերակտիվ երեխայի հանդեպ 
այլ, ավելի « փափուկ» մոտեցումը, բայց հաճախ ստիպված նվազեցնում է կարգա-
պահության պահանջները` հաջողության, զգացողության, պատրանք ձևավորելու 
համար: Մի գեղեցիկ տառ, մի ճիշտ նախադասություն գրելու համար շոյում եմ: 
Կարծում եմ, իհարկե, որ պատիժ էլ պետք է լինի, եթե դա պետք է, բայց զգուշո-
րեն, որպեսզի, ինչպես վերը նշվեց, ավելի պայթյունավտանգ իրավիճակ չստեղծ-
վի: Հաճախ և՛ ուսուցիչները, և՛ծնողները, և՛դասարանի մյուս աշակերտների 
ծնողները երեխայի հետ շփվելիս կորցնում են համբերությունը: Բայց ձեռքերը 
բացասաբար թափ տալը, հոգոց հանելը, առավել ևս`ֆիզիկական ամենաթույլ 
պատիժը, ոչ մի լավ բանի չեն բերի: Չի կարելի սկզբում երես տալ նրան, հետո, 
անհաջողության դեպքում` կտրուկ գրավել խիստ դիրքորոշում: Ճնշել չի կարելի 
նաև գերակտիվ երեխայի` ակտիվություն ցուցաբերելու ցանկությունը: Նրան հա-
ճախ պետք է կանչել գրատախտակի մոտ: Գերակտիվ երեխաներից շատերի մոտ 
նաև ձախլիկություն է նկատվում: Հավանաբար, սպորտով զբաղվելն ամենամեծ 
օգնականը կլինի այս տիպի երեխայի համար, ինչպես նաև երաժշտությամբ, տե-
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խնոլոգիայով զբաղվելը: Դասաժամի 45 րոպեն շատ ձանձրացնում է նրան
փոխել է պետք գործունեության տեսակը, դասը շարունակվում է
վում է սիրած գործով: Հույս ունենալ, թե կարճ ժամանակում այս երեխան կդառ
նա լսող, հանգիստ ու հավասարակշռված, դժվար է, սակայն հա
թյունը ծնողի հետ, դպրոցի հոգեբանի ու նյարդաբանի հետ կբերի ցանկալի արդ
յունքի: Երբեք չի կարելի «կորցնել» ծնողի ակտիվությունը: Նրա երեխայի գե
տիվության խնդիրները մյուս ծնողների ներկայությամբ, ծնողական ժողովների 
ժամանակ չպետք է քննարկել, այլ առանձին խոսել է պետք բացթողումների ու 
նաև փոքր ձեռքբերումների մասին: Խորհուրդներ եմ տալիս ծնողներին այնպես
որ չհուսալքվեն, որ հասկանան, որ դա անդաստիարակություն չէ
կուտակում, որ ժայթքում է ինչպես հրաբուխ և տարիների հետ այն կմարի
րակտիվությունը, կարծում եմ, թեկուզ և լուրջ հիվանդություն չէ
առանձնահատուկ լինելու պատճառով կարելի է այդպիսի երեխանե
գրկել դպրոցի ներառական կրթության համակարգում: Հոգեբանը
մանկավարժն ու դասվարը, ուսուցչի աշխատանքի առանձնահատկություններից 

ելնելուվ, համագործակցության արդյունքում կարող են օգնել գերակտիվ 
երեխաների դաստիարակությանը, ըստ այս մոտեցման`  

 

 
 

րոպեն շատ ձանձրացնում է նրան: Արագ 
դասը շարունակվում է, իսկ նա զբաղ-

թե կարճ ժամանակում այս երեխան կդառ-
սակայն համագործակցու-

դպրոցի հոգեբանի ու նյարդաբանի հետ կբերի ցանկալի արդ-
Նրա երեխայի գերակ-
ծնողական ժողովների 

այլ առանձին խոսել է պետք բացթողումների ու 
Խորհուրդներ եմ տալիս ծնողներին այնպես, 

որ դա անդաստիարակություն չէ, այլ էներգիայի 
որ ժայթքում է ինչպես հրաբուխ և տարիների հետ այն կմարի: Գե-

թեկուզ և լուրջ հիվանդություն չէ, սակայն, 
նահատուկ լինելու պատճառով կարելի է այդպիսի երեխաներին ևս ընդ-

Հոգեբանը, սոցիալական 
ուսուցչի աշխատանքի առանձնահատկություններից  

համագործակցության արդյունքում կարող են օգնել գերակտիվ 

 



– 290 – 

Ի՞նչ տարբերություն եմ տեսնում ակտիվ և գերակտիվ երեխաների միջև
 
 

 
Քանի որ մանկավարժական հայտորոշումը այսօր շատ է կարևորվում և 

շատ օգնում է գործընթացի ճիշտ կազմակերպմանը, փորձեցի ստանալ գե
տիվ երեխայի բնութագրչային մի քանի գիծ՝ օգտվելով, իհարկե
մանկավարժության ու հոգեբանության նորօրյա գրականությունից

 
ԳԵՐԱԿՏԻՎ ԱՇԱԿԵՐՏԸ ԴԱՍԻՆ

Ի՞նչ տարբերություն եմ տեսնում ակտիվ և գերակտիվ երեխաների միջև. 

 

Քանի որ մանկավարժական հայտորոշումը այսօր շատ է կարևորվում և 
փորձեցի ստանալ գերակ-

իհարկե, սոցիալական 
կավարժության ու հոգեբանության նորօրյա գրականությունից.  
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Գերակտիվության ախտանիշները մեծանալու հետ պակասում են, սակայն 
ցրվածությունն ու իմպուլսիվությունը ուղեկցում են մարդուն երկար ժամանակ: 

Այսուհանդերձ, կարծում եմ,որ ամենակարևորը երեխայի հանդեպ մեծ սիրո 
ու հոգացության միջավայր ստեղծելն է ու ճիշտ աշխատաոճը՝ մի մարդու, մի քա-
ղաքացու, որի անունը մանկավարժ է՝ մի քիչ հոգեբան, մի քիչ բժիշկ, մի քիչ այլ 
ներաշխարհ ու մեծ սիրտ ունեցող անհատ, ով պատվով կրում է իր « խաչը»՝ 
դարձրած ապրելակերպ ու աղոթք… 

Գուցե դրա համա՞ր է Ղ. Աղայանն ասում. «Մանկավարժ ծնվում են...» [4]: 
Այսպիսով, գերակտիվ երեխաների հետ տարվող դաստիարակչական աշ-

խատանքը պետք է իրականացնել համալիր ձևով, տարբեր մասնագետների մաս-
նակցությամբ՝ սոցիալական մանկավարժ, սոցիալական հոգեբան, բժիշկ, 
ծնող:Այս համագործակցության արդյունքում, ոչ կարճ ժամանակաընթացքում, 
բայց կշտկվի վարքագիծը:Միայն անհատական մոտեցմամբ և երեխայի դրական 
հատկանիշների վրա հենվելով կարելի է հասնել ցանկալի արդյունքի. 

«…Մեծ օգուտ ունիս ու մեծ հետևանք, 
Եթե ասածիդ գործը հառաջ է. 
Գործ այսուհետև, գործ և աշխատանք, 
Ասածդ գործը թող վարձատրե…» [9, 204-206]: 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ РЕБЕНОК: КАК Я РАБОТАЮ С НИМИНТЕРАКТИВНЫЙ РЕБЕНОК: КАК Я РАБОТАЮ С НИМИНТЕРАКТИВНЫЙ РЕБЕНОК: КАК Я РАБОТАЮ С НИМИНТЕРАКТИВНЫЙ РЕБЕНОК: КАК Я РАБОТАЮ С НИМ    
 

Папанян Папанян Папанян Папанян Айкуш Айкуш Айкуш Айкуш     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: интерактивный ребенок, практический учитель, новый 
метод воспитания, педагог-врач-ученый, сконцентрирование внимания 

Множество задач в новых учебных программах, поставленных перед 
учителями школы, особенно младшей школы, служат поводом для размышлений 
об отдельных исследованиях и идеях в работе. Когда есть проблема, учитель, 
постоянно читая и занимаясь самообразованием, находит решение задач в 
новейшей педагогике и психологии. 

Недавно перед такой проблемой встала учительница начальных классов, 
заметив, что в современном поколении много детей, требующих нестандартный 
индивидуальный подход. К этому типу относятся также гиперактивные дети, 
занятия с которыми заставили найти особенные способы и методы.  

Вот о чём хочет рассказать молодая, но уже имеющяя свой собственный 
профессиональный почерк, учительница младшей школы. 

 
 
 

 
SUPERACTIVE CHILD: METHODS OF DAILY WITH THEMSUPERACTIVE CHILD: METHODS OF DAILY WITH THEMSUPERACTIVE CHILD: METHODS OF DAILY WITH THEMSUPERACTIVE CHILD: METHODS OF DAILY WITH THEM    

 
Papanyan Papanyan Papanyan Papanyan Haykush Haykush Haykush Haykush  

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words:    interactive child, practical teacher, new method of upbringing, 

teacher-doctor-scientist, to focus the attention  
The numerous problems of new educational system give a ground to pondering on 

special studying and new ideas in work to teachers, especially to primary school 
teachers. When there is a problem, we must find ways of solutions in newest pedagogy 
and psychology by means of reading, studying, self-education again and again. The 
primary school teacher has met such a problem lately, when she noticed that in 
upbringing of modern generation there are many children demanding not standard, 
individual approaches and working with them made her find special methods and ways. 

That is what about tells the young but having her own professional handwriting 
primary school teacher. 
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ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ    ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ    
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ    ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ    

ՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻՊԱՐԱՊՄՈՒՆՔՆԵՐԻ    ԸՆԹԱՑՔՈՒՄԸՆԹԱՑՔՈՒՄԸՆԹԱՑՔՈՒՄԸՆԹԱՑՔՈՒՄ    
Վիրաբյան Վիրաբյան Վիրաբյան Վիրաբյան Քարմիլե Քարմիլե Քարմիլե Քարմիլե     

Հովհաննիսյան Հովհաննիսյան Հովհաննիսյան Հովհաննիսյան Անահիտ Անահիտ Անահիտ Անահիտ ՍմբատիՍմբատիՍմբատիՍմբատի    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. . . . ճանաչողական ակտիվություն, ինքնուրույնություն, 
մաթեմատիկական կարողություն, ուսուցման որակ, մտածողության զարգացում, 
ուսումնական գործունեություն: 

 
Ուսումնական գործընթացը մանկապարտեզում, ինչպես նաև դպրոցում, 

բնութագրվում է որպես երկու իրար հակադիր միտում. մի կողմից այն շատ խիստ 
հաջորդական և նպատակաուղղված է, մյուս կողմից, փորձում է անընդհատ 
բարձրացնել երեխաների ինքնուրույնությունը և ակտիվությունը` ստեղծագործե-
լու համար ստեղծելով անսահմանափակ տարածք: Սակայն կարող ենք նշել, որ 
առաջին միտումն այսօր ավելի առաջնային է, իսկ երկրորդն ոչ լիարժեք է ձևա-
վորվում` չնայած ուսուցման գործընթացում այս երկուսն էլ պետք է փոխկա-
պակցված և շարժուն լինեն:  

Ժամանակակից հոգեբանամանկավարժական ուսումնասիրությունները, 
որոնք ուղղված են նախադպրոցական տարիքի երեխաների ուսուցման գործըն-
թացին, ցույց են տալիս, որ գիտելիքների տիրապետման արդյունավետությունը և 
երեխաների մտավոր զարգացումը բարձր է, եթե հոգեբանորեն և մանկավարժո-
րեն ճիշտ են միավորվում դաստիարակների և երեխաների ակտիվությունը: Պա-
տահական չէ, որ դիդակտիկայում ակտիվության սկզբունքը փոխադարձաբար 
կապված է գիտակցականության սկզբունքի հետ: 

Իսկ ի՞նչ ենք հասկանում ճանաչողական ակտիվություն ասելով: 
Նախադպրոցական մանկավարժության մեջ բազմիցս փորձ է արվել բացա-

հայտել այդ բացառիկ հասկացությունը: Այն դիտարկվել է կամ որպես ճանաչո-
ղական հետաքրքրություն (Վ.Գ.Նեչաևա)[1] և մաթեմատիկական կարողություն 
(Ա.Մ.Լեուշինա) [2], կամ որպես մտածողության զարգացում (Ն.Ն.Պոդյակով) [3], 
«ուսուցման որակ» (Ա.Պ.Ուսովա) [4], մտավոր ակտիվություն: Սակայն նախա-
դպրոցական տարիքում ճանաչողական ակտիվության ձևավորումը պարապ-
մունքների ընթացքում լիարժեք ուսումնասիրված չէ: Մանկավարժական պրակ-
տիկան ցույց է տալիս, որ կա որոշակի դժվարություն` ուսուցման գործընթացում 
բարձր արդյունքի հասնելու գործում, քանի որ դեռևս լուծված չէ մաթեմատիկայի 
պարապմունքների ընթացքում ակտիվության ձևավորման խնդիրը: Դիտարկելով 
նախադպրոցականի ճանաչողական ակտիվության էությունը` Ա.Պ.Ուսովան 
գրում է, որ մանկավարժության առաջնային խնդիրն է ուսուցման գործընթացում 
հասնել բարձր ակտիվության: Այս դեպքում ճանաչողական ակտիվությունը 
կդիտվի որպես գործունեության նպատակ, հաջողության միջոց և արդյունք [4]: 

Նախադպրոցականի ճանաչողական ակտիվությունը բնութագրվում է որպես 
ինքնուրույնություն, նախաձեռնություն, գործունեության ընթացքում ստեղծագոր-
ծական կարողություն: Սա նաև հնարավորություն է տալիս ձգտել իմանալ, հասկա-
նալ, գտնել, զգալ ուրախություն ինքնուրույն արված գործից: Ճանաչողական ակտի-
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վության ձևավորման համար անհրաժեշտ է ստեղծել բարենպաստ պայմաններ, 
որի պատասխանատում համարվում է դաստիարակը: Կարևոր է ուսումնական 
գործունեության դրդապատճառի բացահայտումը, գիտելիքը և կարողությունը, ինչ-
պես նաև ուսուցման հուզական-դրական միջավայրի ստեղծումը: 

Օգտվելով մի շարք մանկավարժական, հոգեբանական գրականությունից, 
որոնք վերաբերվում են սովորողների ճանաչողական ակտիվության հիմնա-
խնդրին` մենք փորձ ենք արել բացահայտել նախադպրոցական տարիքի երեխա-
ների ճանաչողական ակտիվության մի քանի առանձնահատկություններ և գտնել, 
թե որտեղ է այն ի հայտ գալիս: 

Մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ ակտի-
վությունը ի հայտ է գալիս, երբ երեխաները  

1. կարողանում են տեսնել և ինքնուրույն դնում են ճանաչողական խնդիրը, 
2. մշակում են պլան և գտնում են այդ խնդիրը լուծելու վստահելի և արդյու-
նավետ միջոց, 
3. հասնում են որոշակի արդյունքի:  
Այս խնդիրները ցույց են տալիս, որ երեխաների ճանաչողական ակտիվու-

թյունը չի կարելի դիտել որպես կամային, նպատակաուղղված գործունեություն, 
որտեղ նպատակը ի հայտ է գալիս անմիջական իրավիճակից: Նման դեպքում 
ճանաչողական ակտիվությունը մտավոր, բարոյակամային և ֆիզիկական ուժի 
միավորումն է, որն էլ հնարավորություն կտա հասնել ուսուցման կոնկրետ նպա-
տակի: Ուսուցման գործընթացում ակտիվությունը որոշվում է ոչ թե շարժողական 
գործունեությամբ, զբաղվածությամբ, այլ մտավոր ակտիվության մակարդակով, 
որտեղ պետք է առկա լինի ստեղծագործական տարրը: 

Հայտնի է, որ ճանաչողական գործունեությունը սկսվում է կենդանի հայեցո-
ղությունից` լայն իմաստով և զգացումով ու ընկալումով: Ուսուցման ընթացքում 
այն կապվում է կոնկրետ պրակտիկ և ճանաչողական գործողությունների հետ: 
Մաթեմատիկայի պարապմունքների ընթացքում երեխաները հաշվում են, լսում, 
չափում, համեմատում, համադրում, ուսումնասիրում են առարկաների և խաղա-
լիքների ձևը, գույնը, քանակը և այլն: Ուսուցման այս փուլը բնութագրվում է ակտի-
վությամբ: Այս դեպքում ճիշտ կլիներ խոսել ընդհանուր մտավոր ակտիվության 
մասին: Բացատրենք այս միտքը: Սկզբում երեխայի մոտ ձևավորվում է տեսնելու, 
լսելու, համեմատելու կարողություն, առանձնացնում է ձայները, չափը, մե-
ծությունը, գույնը և այլն: Որոշ ժամանակ անց ի հայտ է գալիս վերլուծելու, համե-
մատելու, համադրելու, եզրակացություն անելու կարողություն: Մտավոր գործու-
նեությունը ձեռք է բերում յուրահատուկ երանգ` ձգտել հասնել ինքնուրույնության: 

Մենք գտնում ենք, որ դաստիարակը կարող է գնահատել երեխաների ակտի-
վությունն ուսուցման գործընթացում, եթե հաշվի առնի հետևյալ ցուցանիշները. 

1. հետաքրքրությունն է ուսուցանվող նյութի նկատմամբ (ուշադրություն, 
կենտրոնացվածություն), 

2. կատարել բազմաբնույթ, հատկապես դժվար հանձնարարություններ, 
3. պարապմունքներին մասնակցելու ցանկություն (շատ երեխաներ իրենք 

են նախաձեռնում խաղեր, առաջարկում մեծահասակներին մասնակցել ճանաչո-
ղական գործունեության, գտնել լուծումներ), 

4. գործունեության համար միջոցների ընտրության ժամանակ դրսևորել ինք-
նուրույնություն, հասնել որոշակի արդյունքի, 
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5. օգտագործել գիտելիքները ինքնուրույն գործունեության ժամանակ (խա-
ղային, աշխատանքային, կերպարվեստային), 

6. դիմել դաստիարակին հարցերով, ցուցաբերելով հետաքրքրություն և լսել 
հարցերի պատասխանները, 

7. գիտելիքների և կարողությունների որակը (օպերատիվություն, ճկունու-
թյուն, գիտակցականություն): 

Վանաձոր քաղաքի մի շարք մանկապարտեզներում կատարած ուսումնա-
սիրությունները ցույց են տվել, որ շատ դաստիարակները ձևականորեն են հաս-
կանում երեխաների ակտիվությունը. եթե երեխան պարապմունքի ժամանակ 
ձեռք է բարձրացնում, պատմում է, պատասխանում է հարցերին` ակտիվ է, իսկ 
եթե ձեռք չի բարձրացնում, երկար է մտածում`պասիվ է: Այստեղ անհրաժեշտ է 
հաշվի առնել հետևյալ խնդիրը. խմբերում կան 30-35 նույնիսկ երբեմն ավելի թվա-
քանակով երեխաներ (եղել են դեպքեր, երբ խմբում եղել են մոտ 40 երեխա) և այդ-
քան մեծաթիվ երեխաների հետ դաստիարակը հարկադրված է միայն իրակա-
նացնելու ուսումնական ծրագրերով նախատեսված աշխատանք: Հետևաբար, 
դաստիարակը չի կարողանում լիարժեք ճանաչել յուրաքանչյուր երեխայի ըստ 
նրա հոգեբանական, տարիքային (երբեմն խումբը ձևավորվում է տարբեր տարի-
քի երեխաներով) և անհատական առանձնահատկություններով և ըստ նրա ըն-
կալման և իմացական ունակությունների: Ավագ խմբերում դաստիարակը ավելի 
շատ ուշադրություն է դարձնում երեխաների ակտիվությանը` ելնելով կոնկրետ 
առաջադրանքների կատարման ճշտությունից:  

Ելնելով պարապմունքների կառուցվածքից, կարող ենք նշել, որ երեխաներն 
ոչ միշտ են կարողանում ձեռք բերած գիտելիքներն օգտագործել ինքնուրույն աշ-
խատանքի ժամանակ: Հիմնականում երեխաներն ինքնուրույն աշխատանք են կա-
տարում գիտելիքների ամրապնդման փուլում: Դաստիարակը սկզբում բացատ-
րում, ցույց է տալիս ցուցադրվող նյութի հետ կատարվող աշխատանքի մի քանի 
եղանակներ, իսկ հետո առաջարկում է երեխաներին իրենք ընտրեն այն եղանակը, 
որը կամրապնդի գիտելիքները: Մաթեմատիկայի պարապմունքի ժամանակ 
դաստիարակը բացատրում է ամբողջի և կեսի գաղափարը` օգտագործելով տար-
բեր դիդակտիկ նյութեր: Ինքնուրույն աշխատանքի ժամանակ երեխաները կատա-
րում են այն, ինչ տեսել և լսել են: Երեխաները չեն խորանում ուսուցանվող նյութի 
էության մեջ: Պարապմունքների ժամանակ շատ հաճախ լսում ենք. «Կրկնի´ր հիմա 
դու, չե՞ս կարող, մի անգամ էլ լսիր, հիմա´ կրկնիր»: Դաստիարակը հասնում է այն 
բանին, որ երեխաները մեխանիկորեն կրկնեն, կամ ամենալավ դեպքում` հիշեն: 
Բնական է, որ նման ուսուցման դեպքում ցածրանում է երեխաների ակտիվու-
թյունը: Նրանք ամեն անգամ հանդիպում են դժվարությունների, որոնք կապված են 
արդեն իմացած գիտելիքների և նոր ձեռք բերածի միջև, զգում են անվստահություն 
իրենց ուժերի նկատմամբ, միշտ սպասում են օգնություն դաստիարակից: 

Ուսումնական գործընթացում հազվադեպ են օգտագործում պրոբլեմային 
հարցեր, իրավիճակներ: Ի միջիայլոց, շատ դաստիարակներ պրոբլեմային հար-
ցեր են համարում միայն դժվար հարցերը, որոնց երեխաներն անմիջապես չեն 
կարողանում պատասխանել: Մի կողմից դա այդպես է, իսկ մյուս կողմից հենց 
պրոբլեմային իրավիճակները, հարցերն են երեխաներին մղում հասկանալ նոր և 
հին խնդիրների միջև եղած հակասությունները, նրանց լուծումները (եթե կա): 
Դաստիարակը պետք է երեխաների ուշադրությունը գրավի այդ հակասություն-
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ների վրա: Միայն այդ դեպքում դրանք կդառնան հասանելի և հասկանալի: Օրի-
նակ` տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների զարգացման պարապ-
մունքի ժամանակ դաստիարակը մինչև չափման միավորի հետ ծանոթացնելն 
առաջարկում է հաշվել ինչ-որ առարկաներ, այսինքն` պատասխանել, թե քանի՞ 
առարկա կա: Դաստիարակը նկատում է, որ բոլորն էլ լավ են հաշվում և ճիշտ են 
պատասխանում «քանի՞ առարկա կա» հարցին: Դրանից հետո առաջարկում է այլ 
խնդիր, նորից քանակի հետ կապված. «Ինչքա՞ն ջուր կա ծաղկամանի մեջ: Ինչ-
պե՞ս այն կարող ենք իմանալ»: Առաջանում է պրոբլեմային իրավիճակ: 

Պարապմունքների ընթացքուն ձեռք բերած գիտելիքները, որոնց տիրապե-
տում են ակտիվ երեխաները, թույլ չեն տալիս որոշել ջրի քանակը: Այստեղ ան-
հրաժեշտ է գործողության նոր եղանակ`չափել: Ստեղծված իրավիճակում դաս-
տիարակը կարող է օգնել երեխաներին ինքնուրույն գտնել այն` նրանց ուշադրու-
թյունը կենտրոնացնելով եղած միջոցների վրա, որոնք կօգնեն լուծել ճանաչողա-
կան խնդիրները: Ինչքան շատ են երեխաների մոտ ի հայտ գալիս առաջարկելու, 
կարծիք հայտնելու գաղափարները տվյալ հարցի էության մասին, այնքան լավ է 
նրանց զարգացման համար: Սակայն մանկավարժական պրակտիկայում նման 
իրավիճակները շատ քիչ են: Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել այն փաստի 
վրա, որ ուսուցման գործընթացում ավելի շատ ուշադրություն են դարձնում գի-
տելիքների ձեռք բերման վրա, իսկ տարբեր գործողություններին տիրապետելը 
մնում է երկրորդ պլան: 

Մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ տար-
բեր գործողություններ (չափել, կշռել, կառուցել, խաղալ) կատարելու միջոցով 
բարձրացնում ենք երեխաների ճանաչողական ակտիվությունը: Տարբեր եղանակ-
ներով գորոծողություններ կատարելը կապված է դիդակտիկական միջոցների 
առկայության հետ: Դրանք կարող են լինել խաղալիքներ, սխեմաներ, աղյուսակ-
ներ, նկարներ, որտեղ կա համեմատելու, հմադրելու, վերլուծելու, խոսքը զար-
գացնելու, ընդհանրացնելու հնարավորություն: 

Մանկավարժական գործունեության ընթացքում մենք եկել ենք այն համոզ-
ման, որ ճանաչողական ակտիվությունը միշտ կրում է անհատական բնույթ: Մի 
խումբ երեխաների մոտ այն բարձր է, իսկ մյուսների մոտ` ցածր: Ինչպես ցույց են 
տվել մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները, բարձրացնել բոլոր երե-
խաների ճանաչողական ակտիվությունը և յուրաքանչյուրինը`առանձին, հնարա-
վոր է հետևյալ ճանապարհով. 

1. ամեն մի պարապմունքի համար ընտրված ուսումնական նյութը մատչելի 
դարձնել յուրաքնչյուր երեխայի համար, պարապմունքի ամեն մի մասի միջև 
ստեղծել կապ (սկիզբ, ընթացք, ավարտ), 
2. լավագույն պայմաններ ստեղծել ինքնուրույն աշխատանքի համար, 
3. կոլեկտիվ և անհատական աշխատանքի համաձայնեցում պարապմունք-
ներին և պարապմունքներից դուրս, 
4. պարապմունքների ծրագրային բովանդակության, մեթոդների և մեթոդա-
կան հնարների միջև ստեղծել համապատասխանություն: 
Համախմբելով ամեն մի պարապմունքի ծրագրային խնդիրները` փորձել ենք 

հասնել այն բանին, որ ուսումնական գործունեությունը միաժամանակ ազդի 
ամեն մի երեխայի մտավոր, հուզական, բարոյակամային ոլորտի վրա: Սա պար-
տադրում է կատարելագործել ամենից առաջ ուսուցման մեթոդները և միջոցները, 



– 297 – 

ավելացնել տարաբնույթ խնդիրներ` ինքնուրույն աշխատանքի համար: Որպեսզի 
երեխաները հասկանան պարապմունքի ամբողջական նպատակը, դաստիարակը 
հաղորդում է պարապմունքի թեման, ճանաչողական խնդիրը, պարզ բացատրե-
լով, թե ի՞նչ նոր բան են սովորելու: Դաստիարակը չի շտապում տալ պատրաստի 
գիտելիք, այլ թողնում է, որ երեխաները ինքնուրույն ստանան այն: Օրինակ` 
դաստիարակի սեղանին դրված են մի քանի խաղալիքներ և նրանց համապա-
տասխան արկղեր` տարբեր մեծության և գույների: Երեխաների խնդիրն է տե-
ղադրել խաղալիքներն իրենց համապատասխան արկղերի մեջ: Խնդիրը բարդ է: 
Նրա լուծումը պահանջում է կատարել վերլուծություն տարբեր ուղղություններով. 
համեմատել խաղալիքները և արկղերը, գտնել խաղալիքների գույներին և չափե-
րին համապատասխան արկղեր: Երեխաները պետք է հիմնավորեն, թե ինչո՞ւ այս 
խաղալիքը դրեցին այդ արկղի մեջ: 

Երեխաների ճանաչողական ակտիվությունը պետք է գտնվի պարապմունքի 
հիմնական խնդրի և գիտելիքի ու կարողության ձևավորման փուլում: Առաջին 
հերթին դաստիարակի ակտիվությունը պետք է գտնվի բարձր մակարդակի վրա: 
Նա պարտավոր է ցույց տա գործողության կատարման հնարները` համապա-
տասխան հաջորդականությամբ: Ոչ հաճախ են դաստիարակները ձգտում երե-
խայի ակտիվությունը բարձրացնել միայն «ի՞նչ է սա» ռեֆլեքսային հարցի հաշ-
վին: Նրանք օգտագործում են հանելուկային, բազմաբնույթ դիդակտիկ նյութեր: 
Մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ հենց նման 
մոտեցման շնորհիվ, երբ բավարավում է երեխաների հետաքրքրասիրությունը, 
անմիջապես իջնում է երեխայի ակտիվությունը: Բոլորն էլ կարող են պատկերաց-
նել նման իրավիճակ. լսվում է դռան թակոց, բացում են դուռը և ներս են բերում 
տարբեր խաղալիքներ: Երեխաները սկզբում հաճույքով են դիտում այն, իսկ հե-
տո`մոռանում: Շատ մեծ քանակությամբ վառ, բազմաբնույթ դիդակտիկ նյութերը 
ոչ միշտ են արդարացված: Երեխաները հաճախ շեղվում են ճանաչողական 
խնդրից` հենց այդ վառ, սյուժետային դիդակտիկ նյութերի առատությունից: 

Նախապատրաստվելով ամեն մի պարապմունքի` դաստիարակը պարտա-
վոր է շատ խիստ վերաբերվել ոչ միայն բովանդակությանը, այլ նաև կահավորան-
քին: Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել այնպիսի դիդակտիկական միջոցների 
վրա, որոնք կբարձրացնեն երեխաների ճանաչողական ակտիվությունը: Իհարկե, 
միշտ ուշադրության կենտրոնում պետք է լինեն այն երեխաները, որոնք ավելի 
դժվար են յուրացնում ուսումնասիրվող նյութը: Դաստիարակը պարապմունքից 
առաջ կարող է որոշակի տեղեկություն հաղորդել ուսումնասիրվող նյութի մասին, 
իսկ պարապմունքից առաջ` հիշեցնել: Նման աշխատանքից հետո երեխաներն 
ավելի ակտիվ կլինեն: 

Ելնելով վեր նշվածից, մենք գալիս ենք այն համոզման, որ տարրական մա-
թեմատիկական պատկերացումների զարգացման պարապմունքների ընթացքում 
իրականացնելով ճանաչողական գործունեություն` դաստիարակը ձգտում է հաս-
նել նրան, որ երեխաների հետ անհատական աշխատանքի ընթացքում ձևավորվի 
վերլուծելու, համեմատելու, համադրելու, ընդհանրացնելու կարողություն: Ան-
հրաժեշտ է ստեղծել պայմաններ երեխաների ինքնուրույնության, ստեղծագոր-
ծության և նախաձեռնության համար, որպեսզի հենց երեխաները գտնեն եղա-
նակներ` ճանաչողական խնդիրներ լուծելու համար: 
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ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ    ՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆՄԱՍԻՆ    
    

Այվազյան Հովիկ Այվազյան Հովիկ Այվազյան Հովիկ Այվազյան Հովիկ ––––    բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
Առաքելյան Ծովինար Առաքելյան Ծովինար Առաքելյան Ծովինար Առաքելյան Ծովինար ––––    ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր, 
    ոստիկանության լեյտենանտ     
Ասատրյան Անահիտ Ասատրյան Անահիտ Ասատրյան Անահիտ Ասատրյան Անահիտ ––––    Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարան,  
    ընթերցավար    
Գալոյան Սարգիս Գալոյան Սարգիս Գալոյան Սարգիս Գալոյան Սարգիս ––––    Կրթության ազգային ինստիտուտ,  
    մանկավարժության գիտահետազոտական բաժին, վարիչ  
Գասպարյան Դավիթ Գասպարյան Դավիթ Գասպարյան Դավիթ Գասպարյան Դավիթ ––––    բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 
    Կրթության ազգային ինստիտուտ    
Գրիգորյան Աննա Գրիգորյան Աննա Գրիգորյան Աննա Գրիգորյան Աննա – փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,  
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
Գրիգորյան Կարինե Գրիգորյան Կարինե Գրիգորյան Կարինե Գրիգորյան Կարինե ––––    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
Դանիելյան Տարոն Դանիելյան Տարոն Դանիելյան Տարոն Դանիելյան Տարոն ––––    բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
     Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
Եդոյան Անուշ Եդոյան Անուշ Եդոյան Անուշ Եդոյան Անուշ ––––    մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
Եթիմյան Գագիկ Եթիմյան Գագիկ Եթիմյան Գագիկ Եթիմյան Գագիկ ––––    պատմական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ,  
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
Թումանյան Սուսաննա Թումանյան Սուսաննա Թումանյան Սուսաննա Թումանյան Սուսաննա ––––    բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան        
Ժամհարյան Գագիկ Ժամհարյան Գագիկ Ժամհարյան Գագիկ Ժամհարյան Գագիկ ––––    պատմական գիտությունների թեկնածու, 
    ՎՊՀ հենակետային վարժարան, պատմության և հասարակագիտության ուսուցիչ    
Խաչատրյան Գուրգեն Խաչատրյան Գուրգեն Խաչատրյան Գուրգեն Խաչատրյան Գուրգեն ––––    բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
Խաչիկյան Գագիկ Խաչիկյան Գագիկ Խաչիկյան Գագիկ Խաչիկյան Գագիկ ––––    բանասիրական գիտությունների դոկտոր, 
    Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ    
Կիրակոսյան Լուսյա Կիրակոսյան Լուսյա Կիրակոսյան Լուսյա Կիրակոսյան Լուսյա ––––    «Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների 

խորացված  ուսուցմամբ  հատուկ դպրոց»  ՊՈԱԿ,  
    հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի 
Կոստանդյան Նունե Կոստանդյան Նունե Կոստանդյան Նունե Կոստանդյան Նունե ––––    հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,        
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
Հարությունյան Արմեն Հարությունյան Արմեն Հարությունյան Արմեն Հարությունյան Արմեն ––––    մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,    

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
Հովիվյան Գայանե Հովիվյան Գայանե Հովիվյան Գայանե Հովիվյան Գայանե ––––        Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
Հովհաննիսյան Անահիտ Հովհաննիսյան Անահիտ Հովհաննիսյան Անահիտ Հովհաննիսյան Անահիտ ––––    մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
Հովհաննիսյան Անահիտ Սմբատի Հովհաննիսյան Անահիտ Սմբատի Հովհաննիսյան Անահիտ Սմբատի Հովհաննիսյան Անահիտ Սմբատի – Թիվ 34 ՆՈՒՀ, դաստիարակչուհի    
Հովհաննիսյան Սիլվա Հովհաննիսյան Սիլվա Հովհաննիսյան Սիլվա Հովհաննիսյան Սիլվա ––––    փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,  
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
Ղազարյան Քրիստինա Ղազարյան Քրիստինա Ղազարյան Քրիստինա Ղազարյան Քրիստինա ––––    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան, 
 ԵՊՀ հայցորդ    
Ղարաքեշիշյան Մելինե Ղարաքեշիշյան Մելինե Ղարաքեշիշյան Մելինե Ղարաքեշիշյան Մելինե ––––        Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
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Մալումյան Գայանե Մալումյան Գայանե Մալումյան Գայանե Մալումյան Գայանե ––––    բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
Մատինյան Գայանե Մատինյան Գայանե Մատինյան Գայանե Մատինյան Գայանե ––––    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան        
Միրզոյան Վանանե Միրզոյան Վանանե Միրզոյան Վանանե Միրզոյան Վանանե ––––    հոգեբանական գիտությունների թեկնածու,        
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
Մկրտչյան Անիչկա Մկրտչյան Անիչկա Մկրտչյան Անիչկա Մկրտչյան Անիչկա ––––    մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 
Մկրտչյան Մհեր Մկրտչյան Մհեր Մկրտչյան Մհեր Մկրտչյան Մհեր ––––    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
Մովսիսյան Հռիփսիմե Մովսիսյան Հռիփսիմե Մովսիսյան Հռիփսիմե Մովսիսյան Հռիփսիմե ––––    Գավառի թիվ 5 հիմնական դպրոց,  
    պատմության և հասարակագիտության ուսուցչուհի 
Մովսիսյան Ֆելիքս Մովսիսյան Ֆելիքս Մովսիսյան Ֆելիքս Մովսիսյան Ֆելիքս ––––    պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,  
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
Մուրադյան Մերինե Մուրադյան Մերինե Մուրադյան Մերինե Մուրադյան Մերինե ––––    «Մանկավարժություն և հոգեբանություն»,  
    2014-15 ուստարվա շրջանավարտ,  
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
Ներկարարյան Նելլի Ներկարարյան Նելլի Ներկարարյան Նելլի Ներկարարյան Նելլի ––––    մանկավարժական գիտությունների թեկնածու,  
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան 
Նուրիջանյան ՄարիաՆուրիջանյան ՄարիաՆուրիջանյան ՄարիաՆուրիջանյան Մարիա    ––––    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան        
Շահինյան Ասյա Շահինյան Ասյա Շահինյան Ասյա Շահինյան Ասյա ––––    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
Պապյան Մարիամ  Պապյան Մարիամ  Պապյան Մարիամ  Պապյան Մարիամ  ––––    «Անգլերեն լեզու և գրականություն»  մասնագիտություն,  
    4-րդ կուրս, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
Պապանյան Հայկուշ Պապանյան Հայկուշ Պապանյան Հայկուշ Պապանյան Հայկուշ ––––    Վանաձորի Պ. Սևակի անվան թիվ 30 դպրոց, դասվար        
Պետրոսյան Գոհար Պետրոսյան Գոհար Պետրոսյան Գոհար Պետրոսյան Գոհար ––––  «Հայոց լեզու և գրականություն»  մասնագիտություն 

(մագիստրատուրա),  2-րդ կուրս,  
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան        
Պետրոսյան Լիլիթ Պետրոսյան Լիլիթ Պետրոսյան Լիլիթ Պետրոսյան Լիլիթ ––––    բանասիրական գիտությունների թեկնածու,  
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան        
Պետրոսյան Շողիկ Պետրոսյան Շողիկ Պետրոսյան Շողիկ Պետրոսյան Շողիկ ––––        «Հայոց լեզու և գրականություն»  մասնագիտություն 

(մագիստրատուրա),  2-րդ կուրս,  
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան        
Պողոսյան Նատալիա Պողոսյան Նատալիա Պողոսյան Նատալիա Պողոսյան Նատալիա ––––    «Հայոց լեզու և գրականություն» մասնագիտություն,  
    4-րդ կուրս,     Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
Սանթոյան Արեն Սանթոյան Արեն Սանթոյան Արեն Սանթոյան Արեն ––––    բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
     Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
Սանթոյան Մելս Սանթոյան Մելս Սանթոյան Մելս Սանթոյան Մելս ––––    բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան  
Սարգսյան Կարինե Սարգսյան Կարինե Սարգսյան Կարինե Սարգսյան Կարինե ––––        Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
Սարուխանյան Լիլիթ Սարուխանյան Լիլիթ Սարուխանյան Լիլիթ Սարուխանյան Լիլիթ ––––    բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,  
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
Վիրաբյան Քարմիլե Վիրաբյան Քարմիլե Վիրաբյան Քարմիլե Վիրաբյան Քարմիլե – մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, 
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան  
Փիլոյան Վալերի Փիլոյան Վալերի Փիլոյան Վալերի Փիլոյան Վալերի ––––    բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
    Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան    
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Айвазян Овик Айвазян Овик Айвазян Овик Айвазян Овик ––––    Доктор филологических наук, профессор, 
    Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна 
Аракелян Цовинар Аракелян Цовинар Аракелян Цовинар Аракелян Цовинар ––––    Образовательный комплекс полиции РА,  
    лейтенант полиции    
Арутюнян Армен Арутюнян Армен Арутюнян Армен Арутюнян Армен –––– Кандидат педагогических наук, доцент, 

Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна 
Асатрян Анаит Асатрян Анаит Асатрян Анаит Асатрян Анаит ––––    Ереванский Матенадаран имени Месропа Маштоца, 
    сотрудник читального зала    
Вирабян Вирабян Вирабян Вирабян KKKKармиле армиле армиле армиле –––– Кандидат педагогических наук, 

Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна 
Галоян Саргис Галоян Саргис Галоян Саргис Галоян Саргис –––– Национальный институт образования, 

заведующий научно-исследовательским отделом педагогики 
Гаспарян Давид Гаспарян Давид Гаспарян Давид Гаспарян Давид ––––Доктор филологических наук, профессор, 
    Национальный институт образования    
Григорян Анна Григорян Анна Григорян Анна Григорян Анна ––––    Кандидат философских наук, доцент, 

Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна 
Григорян Карине Григорян Карине Григорян Карине Григорян Карине –––– Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна 
Даниелян Тарон Даниелян Тарон Даниелян Тарон Даниелян Тарон –––– Кандидат филологических наук, доцент, 
    Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна    
Едоян Ануш Едоян Ануш Едоян Ануш Едоян Ануш ----    Кандидат педагогических наук, доцент, 

Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна 
Етимян Гагик Етимян Гагик Етимян Гагик Етимян Гагик –––– Доктор исторических наук, доцент, 
    Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна    
Жамгарян Гагик Жамгарян Гагик Жамгарян Гагик Жамгарян Гагик –––– Кандидат исторических наук,  

Опорная гимназия ВГУ, учитель истории и обществоведения 
Казарян Кристина Казарян Кристина Казарян Кристина Казарян Кристина ––––    Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна, 

соискатель ЕГУ 
Каракешишян Мелине Каракешишян Мелине Каракешишян Мелине Каракешишян Мелине ––––    Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна 
Киракосян Люся Киракосян Люся Киракосян Люся Киракосян Люся ––––    ««««Спецшкола с углубленным обучением математике и естественным 

дисциплинам» ГНКО, учительница армянского языка и литературы 
Костандян Нуне Костандян Нуне Костандян Нуне Костандян Нуне –––– Кандидат психологических наук, доцент, 

Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна 
Малумян Гаяне Малумян Гаяне Малумян Гаяне Малумян Гаяне –––– Кандидат филологических наук, доцент,  
    Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна    
Матинян Гаяне Матинян Гаяне Матинян Гаяне Матинян Гаяне –––– Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна    
Мирзоян Ванане Мирзоян Ванане Мирзоян Ванане Мирзоян Ванане –––– Кандидат психологических наук, доцент, 

Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна 
Мкртчян Аничка Мкртчян Аничка Мкртчян Аничка Мкртчян Аничка ––––    Кандидат педагогических наук, доцент, 

Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна 
Мкртчян Мгер Мкртчян Мгер Мкртчян Мгер Мкртчян Мгер ––––    Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна    
Мовсисян Рипсиме Мовсисян Рипсиме Мовсисян Рипсиме Мовсисян Рипсиме ––––    Основная школа N 5 Гавара, учительница истории и 

обществоведения 
Мовсисян Феликс Мовсисян Феликс Мовсисян Феликс Мовсисян Феликс –––– Доктор исторических наук, профессор,  
    Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна    
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Мурадян Мерине Мурадян Мерине Мурадян Мерине Мурадян Мерине –––– Выпускник отделения «Педагогика и психология» (2014-2015),  
    Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна    
Неркарарян Нелли Неркарарян Нелли Неркарарян Нелли Неркарарян Нелли –––– Кандидат педагогических наук, доцент, 

Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна 
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ОганеОганеОганеОганесян Анаит сян Анаит сян Анаит сян Анаит –––– Кандидат педагогических наук, доцент, 

Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна 
Оганесян Анаит Смбатовна Оганесян Анаит Смбатовна Оганесян Анаит Смбатовна Оганесян Анаит Смбатовна ––––    ДУЗ N    34, воспитательница 
Оганнисян Сильва Оганнисян Сильва Оганнисян Сильва Оганнисян Сильва –––– Кандидат философских наук, доцент, 

Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна 
Папанян Айкуш Папанян Айкуш Папанян Айкуш Папанян Айкуш ––––Школа N 30 имени П. Севака г. Ванадзора, классный руководитель    
Папян Мариам Папян Мариам Папян Мариам Папян Мариам ––––Студентка 4-ого курса отделения «Английский язык и литература», 

Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна 
Петросян Гоар Петросян Гоар Петросян Гоар Петросян Гоар –––– Студентка 2-ого курса магистратуры по специальности «Армянский язык 

и литература», Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна 
Петросян Лилит Петросян Лилит Петросян Лилит Петросян Лилит –––– Кандидат филологических наук, доцент, 
    Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна    
Петросян Шогик Петросян Шогик Петросян Шогик Петросян Шогик –––– Студентка 2-ого курса магистратуры по специальности «Армянский 

язык и литература», Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна 
Пилоян Валерий Пилоян Валерий Пилоян Валерий Пилоян Валерий –––– Кандидат филологических наук, доцент. Ванадзорский 

государственный университет имени О. Туманяна    
Погосян Наталия Погосян Наталия Погосян Наталия Погосян Наталия ––––  Студентка 4-ого курса по специальности «Английский язык и 

литература», Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна 
Сантоян Арен Сантоян Арен Сантоян Арен Сантоян Арен –––– Кандидат филологических наук, доцент,  
    Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна    
Сантоян Мелс Сантоян Мелс Сантоян Мелс Сантоян Мелс –––– Доктор филологических наук, профессор, 
 Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна.    
Саргсян Карине Саргсян Карине Саргсян Карине Саргсян Карине –––– Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна    
СарухаСарухаСарухаСаруханян Лилит нян Лилит нян Лилит нян Лилит –––– Кандидат филологических наук, доцент, 
    Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна    
Туманян Сусанна Туманян Сусанна Туманян Сусанна Туманян Сусанна –––– Кандидат филологических наук, доцент, 
 Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна    
Хачатрян Гурген Хачатрян Гурген Хачатрян Гурген Хачатрян Гурген –––– Доктор филологических наук, профессор, 
    Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна    
Хачикян Гагик Хачикян Гагик Хачикян Гагик Хачикян Гагик –––– Доктор филологических наук, 
    Гюмрийский государственный педагогический институт имени М. Налбандяна     
Шагинян Ася Шагинян Ася Шагинян Ася Шагинян Ася –––– Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна    
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 Vanadzor State University after H. Toumanyan 
Grigoryan KarineGrigoryan KarineGrigoryan KarineGrigoryan Karine – Vanadzor State University after H. Toumanyan 
Harutyunyan Armen Harutyunyan Armen Harutyunyan Armen Harutyunyan Armen – Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor. 
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