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Ոճական հնարների տեքստակազմիչ գործառույթըՈճական հնարների տեքստակազմիչ գործառույթըՈճական հնարների տեքստակազմիչ գործառույթըՈճական հնարների տեքստակազմիչ գործառույթը    

Բաղրամյան ԳոհարԲաղրամյան ԳոհարԲաղրամյան ԳոհարԲաղրամյան Գոհար    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր....    տեքստային հատված, կառուցվածքային 
կապակցում, ոճական հնարների կարգավորող ներուժ, տեքստի 
համակարգայնություն, տեքստի կառուցվածքային մաս, տեքստի 
հատվածների և տարրերի կապակցում 

Տեքստի կառուցվածքի ու կառուցման հետ կապված հիմնա-
հարցերը բավականաչափ ուսումնասիրվել են տեքստի լեզվաբա-
նության՝ կառուցվածքային-քերականական տեսանկյունից, մինչ-
դեռ տեքստի ոճաբանության՝ կառուցվածքային-ոճաբանական, 
գործառութային տեսանկյունից՝ դրանք բավականաչափ ուսում-
նասիրված չեն: Տեքստի ոճաբանության տեսանկյունից՝ կարևոր-
վում են ինչպես տեքստային միավորների ոճական նշանակու-
թյունները կոնկրետ ստեղծագործության մեջ, այնպես էլ այդ միա-
վորների դերը տեքստի ոճական առանձնահատկությունն ստեղ-
ծելու և նրա բովանդակությունն արտահայտելու համար: Ըստ 
էության՝ համադրվում են կառուցվածքային և ոճաբանական հիմ-
նահարցերը, որից էլ բխում է տեքստի ոճաբանության մեթոդո-
լոգիական հիմքը՝ ձևի և բովանդակության միասնությունը: Ի տար-
բերություն տեքստի ոճաբանության՝ «տեքստի լեզվաբանության 
մեջ բավականաչափ լուսաբանված է նաև տեքստի կապակցվա-
ծության հարցը, որը ներկայացվում է որպես տեքստի հիմնական, 
հաճախ նաև տեքստակազմիչ առանձնահատկություն: Սա 
բացատրվում է նրանով, որ լեզվաբանության մեջ տեքստի վերա-
բերյալ ձևավորվել է տեսակետ, որի համաձայն՝ տեքստը տեղե-
կատվական և կառուցվածքային միասնություն է՝ որպես գործառ-
նական ավարտուն խոսքային միավոր: Այս դեպքում՝ հետազո-
տողի խնդիրներն են՝ պարզել տեքստում կապերի տեսակները և 
որոշել տեղեկատվութունը փոխանցելու կանոնները» [5, 106]: 
Տեքստի կապակցվածության դիտարկումը՝ կառուցվածքային-
ոճաբանական, գործառական տեսանկյունից առաջադրում է նաև 
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ոճական հնարների գործառման հարցը, որը տեքստում արտա-
հայտվում է ոճական հնարների տեքստակազմիչ գործառույթով և 
դրանով պայմանավորված՝ տեքստը կապակցելու լեզվական իրո-
ղություններով: Այսինքն՝ տեքստի կառուցման համար հատկա-
նշական է նաև ոճական հնարների տեքստակազմիչ գործառույթը, 
որը հիմնվում է խոսքում լեզվական միջոցների, տեքստում տեքս-
տային միավորների գործառման և նրա բովանդակությունն ու 
ոճական նշանակություններն արտահայտելու վրա: 

Ոճական հնարների տեքստակազմիչ գործառույթն անմիջա-
կանորեն կապվում է տեքստի կառուցվածքային կազմակերպման 
հիմնական առանձնահատկության՝ կապակցվածության հետ, որն 
իրականանում է ինչպես տեքստի առանձին մասերում ոճական 
հնարների գործածմամբ՝ տվյալ տեքստային հատվածի կառուց-
վածքային կապակցության, այնպես էլ արդեն կառուցված մասերը 
կամ հատվածները միմյանց կապակցելու միջոցով: Ըստ էության՝ 
տեքստի կառուցման համար հիմնարար ու առանցքային համար-
վող՝ կապակցվածության լիարժեք դրսևորման կարևոր պայման-
ներից են դառնում նաև նրա ինչպես առանձին կառուցվածքային 
մասերում, այնպես էլ ողջ տեքստում գործածված ոճական հնար-
ները: Հենց այս իրողությունն էլ տեքստի մակարդակում գործառող 
ոճական հնարները որպես տեքստի և ընդհանուր կապի տեսակ 
դիտարկելու հիմքն է: Նշենք նաև, որ տեքստի տարբեր սահմա-
նումներում, մի շարք այլ առանձնահատկությունների հետ, որպես 
այն բնութագրող հիմնական առանձնահատկություններ՝ մշտա-
պես նշվում են կապակցվածությունը, ամբողջականությունը, 
ավարտվածությունը: Այսինքն՝ սրանք տեքստի կառուցման և նրա 
«գոյության» առանցքային պայմանն են: 

Հայտնի է, որ տեքստը բարդ կառուցվածք է, որում միմյանցից 
որակապես տարբերվող նրա բաղկացուցիչ մասերը բազմակողմա-
նիորեն փոխկապակցված են: Կապակցման այդ կողմերից մեկն էլ 
ապահովվում է ոճական հնարների միջոցով, նրանց տեքստակազ-
միչ գործառույթով: Այս դեպքում ոճական հնարներն օժտվում են 
երկպլան ներուժով, քանի որ նրանց տեքստակազմիչ գործառույթի 
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իրականացումը ենթադրում և սահմանում է նաև տեղեկատվու-
թյան հաղորդման որոշակի կանոններ (իմաստի պահպանում, գա-
ղափարի և մոտիվների ընդգծում և փոխանցում և այլն), որն էլ 
ոճական հնարներն օժտում է կարգավորող ներուժով: Այսինքն՝ 
տեղեկատվությունը պետք է ընթերցողին այնպես փոխանցվի, որ 
չխախտվեն տեքստի բուն գաղափարը, իմաստը, թեման, հիմնա-
կան մոտիվները, ձևի և բովանդակության միասնությունը, միաժա-
մանակ՝ նպաստեն տեքստի կապակցվածության, կառուցված-
քային ամբողջականության ստեղծմանը: Ստացվում է, որ տեքս-
տում կապի ստեղծման կանոնները պայամանավորվում են նաև 
այդ կապն ստեղծելուն նպաստող ոճական հնարների միջոցով՝ 
տեղեկատվությունը որոշակի ձևով փոխանցելու առանձնահատ-
կություններով և տեքստային հատվածներում կամ ողջ տեքստում 
ոճական հնարների կարգավորող հնարավորություններով: Ոճա-
կան հնարները այս դեպքում ի հայտ են բերում կարգավորող 
ներուժ և տեքստի կապը կարգավորում են տեքստի ոճական 
առանձնահատկություններն ստեղծելու և հենց այդ առանձնա-
հատկություններով տեքստի բովանդակությունն արտահայտելու 
եղանակով: Կարելի է ասել, որ տեքստի կառուցման համատեքս-
տում ոճական հնարների տեքստակազմիչ-ոճական գործառույթ-
ները համատեղվում են և փոխպայմանավորվում: Ասվածի հիմ-
քում «տեքստի կառուցվածք» և «տեքստային ոճական հնար» փոխ-
կապվածությունն է և այն մոտեցումը, որի համաձայն՝ տեքստի 
ոճական առանձնահատկությունների ստեղծումը և նրա բովանդա-
կության արտահայտումն անմիջականորեն կապվում են ամբողջ 
տեքստի կառուցվածքի ու կառուցվածքային առանձնահատկու-
թյունների հետ: Ընդ որում՝ ոճական հնարը դիտարկվում է որպես 
տեքստի տարրերի կապը կարգավորող կառույցկապը կարգավորող կառույցկապը կարգավորող կառույցկապը կարգավորող կառույց, քանի որ այն իր 
գործառույթներն իրականացնում է տեքստի ողջ կառուցվածքում 
կամ նրա առանձին կառուցվածքային մասերում՝ ընդգրկելով 
տեքստային որոշակի կառուցվածք: Ըստ էության՝ ասվածը փաս-
տում է «տեքստի կառուցվածք» և «տեքստային ոճական հնար» 
փոխկապվածությունը [1, 2]: Ինչպես արդեն նշել ենք մեր նախորդ 
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հոդվածի մեջ «ոճական հնարն ունի գործառման տեղային շրջա-
նակ, ուստի՝ այն գործառում է տեքստի առանձին հատվածներում 
և իր գործառույթները, մասնավորապես՝ կառուցվածքային, իրա-
կանացնում այդ հատվածների ներկառուցվածքային կապերը կար-
գավորելու միջոցով» [1, 3]: Հենց այս իրողությունն է ոճական 
հնարների տեքստակազմիչ գործառույթի առանցքը: 

Նշենք նաև, որ ոճական հնարների տեքստակազմիչ գործա-
ռույթն անմիջականորեն կապվում է տեքստի կապակցման հետ, 
քանի որ ոճական հնարները տեքստակազմիչ գործառույթով կար-
գավորում են տեքստի կապակցումը: 

Հիմք ընդունելով վերը նշված իրողությունները՝ հոդվածում 
կարևորել ենք ոճական հնարների տեքստակազմիչ գործառույթը և 
այն փորձել քննել տեքստի կառուցվածքային ամբողջականության 
ստեղծման կարևոր նախապայմաններից կապակցման տեսանկ-
յունից, որը դիտարկել ենք՝ ըստ տեքստային ոճական հնարների 
կիրառությունների և տեքստում կապի ստեղծման դրանց հնարա-
վորությունների: Ոճական հնարների տեքստակազմիչ գործա-
ռույթը քննել ենք ոճական հնար-տեքստի կապակցում փոխ-
կապվածության տեսանյունից: Մեր կողմից առաջադրված 
վերոնշյալ հիմնահարցերն առավել հանգամանորեն փորձել ենք 
վերլուծել ստորև՝ քննության նյութ դարձնելով Պարույր Սևակի 
««««Ճակատամարտ պատի հետՃակատամարտ պատի հետՃակատամարտ պատի հետՃակատամարտ պատի հետ» » » » և    ««««ԽեղկատակԽեղկատակԽեղկատակԽեղկատակ» » » » բանաստեղծու-
թյունները։ Այսպես՝ Պարույր Սևակը ««««Ճակատամարտ պատի Ճակատամարտ պատի Ճակատամարտ պատի Ճակատամարտ պատի հետհետհետհետ»»»» 
[3, 19-21] խորագրով բանաստեղծության մեջ պատկերում է կեղծի-
քի գերակայությունը ճշտի նկատմամբ, և դրանց անհատնում ու 
զուր պայքարն արտահայտում իր ներքին անվերջանալի ընդվզու-
մով՝ ուղղված իր ներսում ապրող բարության դեմ: Այն պատկեր-
վում է բանաստեղծի ու իր բարության միջև ընթացող պայքարի 
աստիճանական զարգացումներով, իսկ այդ զարգացումները բա-
նաստեղծը պատկերում է երկպլան աստիճանավորմամբ: Այսպես՝ 
աստիճանավորման միջոցով բանաստեղծը պատկերում է մի կող-
մից՝ իր համառ պայքարն ու դրա աստիճանական զարգացմանը 
զուգընթաց՝ իր հոգեվիճակի ու ապրումների գերլարումը, մյուս 
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կողմից՝ բարության պայքարի ուժգնացումը և դրան զուգընթաց՝ 
իր՝ գիտակցաբար հանձնվելու ու բարության հաղթանակի աստի-
ճանական զարգացումը: Այսպես՝ 

Ես բարությա՛ն պապակից եմ մխում հիմա… 
Ու վերստին կանգնած եմ ես ինքս իմ դիմաց 
Ինքնադժգո՜հ, 
Ինքնապարսա՜վ 
Ու խռովու՛ն (բանաստեղծի ապրումների և հոգեվիճակի 

պատկերում): 
((((Բարությունն այս ինձ խեղդում է կամա՜ցԲարությունն այս ինձ խեղդում է կամա՜ցԲարությունն այս ինձ խեղդում է կամա՜ցԲարությունն այս ինձ խեղդում է կամա՜ց----կամա՜ց)կամա՜ց)կամա՜ց)կամա՜ց)………… 

(բարության պայքարի պատկերում) 
Կեղծի՛ք ու տե՛րԿեղծի՛ք ու տե՛րԿեղծի՛ք ու տե՛րԿեղծի՛ք ու տե՛ր, 
Ճի՛շտ ու ծառաՃի՛շտ ու ծառաՃի՛շտ ու ծառաՃի՛շտ ու ծառա՛,– 
Դուք չե՞ք հոգնել այս խոսքերից գոռ ու գոռան, 
Որ չեն մեխվում՝ ազգանվան պես՝ ամեն դռան, 
Բայց դարձել են ճակատագիրճակատագիրճակատագիրճակատագիր 
Ա՛յն համագանգ-համաճակատ մոլորակին, 
Որ զզվել է այս խոսքերի արձագանքից՝ 
Սրտախառնուք զգալու՜ չափ… 
((((Բարությունն այս ճզմում է ինձ, ճխլում է ինձԲարությունն այս ճզմում է ինձ, ճխլում է ինձԲարությունն այս ճզմում է ինձ, ճխլում է ինձԲարությունն այս ճզմում է ինձ, ճխլում է ինձ    
Իր կանացի գաղջ գրկի մեջ ու շոգ բռան)Իր կանացի գաղջ գրկի մեջ ու շոգ բռան)Իր կանացի գաղջ գրկի մեջ ու շոգ բռան)Իր կանացի գաղջ գրկի մեջ ու շոգ բռան)… 
Ես նախկինն եմ, բա՜ն չի փոխվել. 
Առաջվա պես ուժն եմ սիրում, 
Նախ և առաջ՝ ու՛ժը, 
Հետո՝ ու՜ժը կրկին, 
Բայց այս անգամ արդեն ո՛չ ձեր հասկացածը. 
((((Եվ հաղթում է նա ինձ հիմա՝Եվ հաղթում է նա ինձ հիմա՝Եվ հաղթում է նա ինձ հիմա՝Եվ հաղթում է նա ինձ հիմա՝    
Հայրենիքի՜ կանչի նման)Հայրենիքի՜ կանչի նման)Հայրենիքի՜ կանչի նման)Հայրենիքի՜ կանչի նման)…………    
Համարյա թե պարտված արդեն՝ 
Ես թիկնել եմ ահա քարին, 
Եվ իրար հետ ջերմություն ենք փոխանակում 
Ես ու քարը՝ 
Անգամ առանց սակարկության, 
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Ու մինչև իսկ չնայելով 
Դարձյա՛լ նայում մեր դեմ փռված-ծռված գետին, 
Որ շարունակ 
Իր ափերի կա-չկան է գույքագրում, 
Որպես անխիղճ և անհոգի մի հարկահան: 
((((Բարությունն ինձ գերի տանում հարկի դիմացԲարությունն ինձ գերի տանում հարկի դիմացԲարությունն ինձ գերի տանում հարկի դիմացԲարությունն ինձ գերի տանում հարկի դիմաց    
Ու կես գնով վաճառքի է հանում Ու կես գնով վաճառքի է հանում Ու կես գնով վաճառքի է հանում Ու կես գնով վաճառքի է հանում հիմա)հիմա)հիմա)հիմա)… … … … (ՊՍ, ԵԺ, 19(ՊՍ, ԵԺ, 19(ՊՍ, ԵԺ, 19(ՊՍ, ԵԺ, 19----20):20):20):20):    
Բարության զորեղացման յուրաքանչյուր դրսևորմանը հաջոր-

դում է, դրան համապատասխան, հեղինակի ընդվզման ու ապ-
րումների խորացումը: Երկպլան աստիճանավորման միջոցով կա-
պակցվում են մի կողմից՝ բանաստեղծի հոգեվիճակի ու ապրում-
ների գերլարումը, մյուս կողմից՝ դրան զուգընթաց՝ բարության 
պայքարի ուժգնացումը պատկերող տեքստային հատվածները: 
Այսինքն՝ առանձին այդ հատվածները դառնում են աստիճանա-
վորման հիմքեր, իսկ վերջիններիս աստիճանական զարգացումն 
ու աստիճանավորման ամբողջացումը հանգեցնում է տեքստի այդ 
հատվածների կապակցմանը: Ուստի աստիճանավորման ձևա-
վորումը պայմանավորում է տեքստի տարբեր հատվածների կա-
պակցումը, դրանով իսկ՝ տեքստի կառուցվածքային ամբողջակա-
նությունը: Ըստ էության՝ աստիճանավորումը տեքստակազմիչ 
գործառույթ է իրականացնում, որը հնարավոր է ոճական հնարի 
ձևավորման և տեքստի կապակցման փոխպայմանավորվածու-
թյամբ: Այսինքն՝ գործում է տեքստակազմիչ գործառույթով 
««««ոճական հնարի մի եզրը պարունակող տեքստային հատված + ոճական հնարի մի եզրը պարունակող տեքստային հատված + ոճական հնարի մի եզրը պարունակող տեքստային հատված + ոճական հնարի մի եզրը պարունակող տեքստային հատված + 
ոճական հնարի մյուս եզրը պարունակող տեքստային այլ ոճական հնարի մյուս եզրը պարունակող տեքստային այլ ոճական հնարի մյուս եզրը պարունակող տեքստային այլ ոճական հնարի մյուս եզրը պարունակող տեքստային այլ 
հատվածհատվածհատվածհատված»»»» տեքստի կապակցման հիմնակաղապարը: Նկատենք 
նաև, որ բարության պայքարի ուժգնացումը պատկերող տեքստա-
յին հատվածների կապակցությամբ ձևավորված աստիճանավո-
րումն այստեղ կիրառվել է որպես կոհեզիայի կոմպոզիցիոն-
կառուցվածքային ձև: Կոհեզիայի այս ձևերն առանձնացրել է         
Ի. Ռ. Գալպերինը: «Կոհեզիայի կոմպոզիցիոն-կառուցվածքային 
ձևերը շարադրանքի հիմնական թեմայի հետ անմիջականորեն 
կապ չունեցող տարբեր շեղումներով, բացատրություններով, 
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տեղադրված դրվագների միջոցով խախտում են ստեղծագործու-
թյան հաջորդականությունն ու տրամաբանական կազմակեր-
պումը» [5, 107]: Այսուհանդերձ՝ տեքստի այս հատվածները կապ-
վում են մի կողմից՝ միմյանց, դառնալով աստիճանավորման հիմ-
քեր, մյուս կողմից՝ տեքստի մյուս հատվածներին՝ դառնալով 
ստեղծագործության մեջ պատկերվող պայքարի մյուս եզր: 

Բանաստեղծի ու բարության պայքարի հանգուցալուծումը՝ 
բանաստեղծի անկոտրում կամքի դրսևորումը, հեղինակը պատկե-
րում է տեքստային համեմատության միջոցով, որով համեմատ-
վում են գետի և նրա ափերի պայքարն ու բանաստեղծի և բարու-
թյան ներքին պայքարը: Այսպես՝ 

Ինչքա՜ն կուզեն, 
Այս գետի պես թո՛ղ ինձ անվերջ գույքագրեն 
Իմ կա-չկան այս է որ կա՝ 
Այս ահարկու բարությու՜նը, 
Իմ թշնամի՛ն, 
Ոխերի՛մը, 
Որ ուզում է խեղճիս խեղդել 
Ցավով թաքուն, բաց պայքարով, 
Բայց… չի՜ կարող (համեմատության մի եզրը), 
Որովհետև գետն ինչքան էլ ահեղ լինի՝Որովհետև գետն ինչքան էլ ահեղ լինի՝Որովհետև գետն ինչքան էլ ահեղ լինի՝Որովհետև գետն ինչքան էլ ահեղ լինի՝    
Ափերն էլի շա՜տ ավելի զորավոր են,Ափերն էլի շա՜տ ավելի զորավոր են,Ափերն էլի շա՜տ ավելի զորավոր են,Ափերն էլի շա՜տ ավելի զորավոր են,    
Ինչպես որ կյանքն է զորավոր բարությունից Ինչպես որ կյանքն է զորավոր բարությունից Ինչպես որ կյանքն է զորավոր բարությունից Ինչպես որ կյանքն է զորավոր բարությունից (համեմատու-

թյան մյուս եզրը): 
((((Բարությունս, վերջ ի վերջո, ես կխեղդե՜մ.Բարությունս, վերջ ի վերջո, ես կխեղդե՜մ.Բարությունս, վերջ ի վերջո, ես կխեղդե՜մ.Բարությունս, վերջ ի վերջո, ես կխեղդե՜մ.    
Թե չարացնող կյա՛նքն էլ չօգնի՝Թե չարացնող կյա՛նքն էլ չօգնի՝Թե չարացնող կյա՛նքն էլ չօգնի՝Թե չարացնող կյա՛նքն էլ չօգնի՝    
ԽեղդվելիսԽեղդվելիսԽեղդվելիսԽեղդվելիս… … … … մե՜ջս կխեղդեմ)մե՜ջս կխեղդեմ)մե՜ջս կխեղդեմ)մե՜ջս կխեղդեմ)… … … … (ՊՍ, ԵԺ, 20(ՊՍ, ԵԺ, 20(ՊՍ, ԵԺ, 20(ՊՍ, ԵԺ, 20----21):21):21):21):    
Համեմատության մի եզրը ձևավորում է մակրոհամատեքստ, 

մյուս եզրը՝ մեկ այլ՝ նախորդի հետ կապված մակրոհամատեքստ: 
Այսինքն՝ մի կողմից՝ համեմատությունը նպաստում է մակրոհա-
մատեքստերը կապակցելուն, քանի որ դրանցից յուրաքանչյուրը 
դառնում է համեմատության մի եզրը, մյուս կողմից՝ մակրոհամա-
տեքստերի կապացմամբ պայմանավորվում է համեմատության 
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ոճական հնարի ձևավորումը, և՝ հակառակը: Ըստ էության՝ մեգա-
համատեքստ կառուցելու առումով՝ ոճական հնարի ձևավորումը և 
տեքստի կառուցողական կապակցումը փոխպայմանավորված 
իրողություններ են, որի հիմքում ոճական հնարի տեքստակազմիչ 
և ոճական գործառույթների փոխկապվածությունն է: 

Մարդկային կյանքի խաթարված, խեղաթյուրված ու հակասա-
կան կերտվածքը բանաստեղծը պատկերում է զուգահեռականու-
թյան ոճական հնարի միջոցով: Այսպես՝ ««««ԽեղկատակԽեղկատակԽեղկատակԽեղկատակ»»»» վերտառու-
թյամբ ստեղծագործությունը բաղկացած է ընդհանուր գաղափա-
րով, մոտիվներով ու իմաստով կապված, հարցադրում և պատաս-
խան ներառող շարահյուսական միատիպ կառույցներից, որոնցից 
յուրաքանչյուրը պատկերում է խեղված կյանքի հակասական կող-
մերը խորհրդանշող տարբեր երևույթներ: Զուգահեռականության 
ոճական հնարի միջոցով հնարավոր է դարձել բանաստեղծական 
տեքստի՝ առաջին հայացքից միմյանցից տարբեր հատվածների 
համատեղելիությունը՝ միևնույն գաղափարը` կյանքի խաթարված, 
խեղաթյուրված ու հակասական կերտվածքն արտահայտելու 
տիրույթում, որով էլ հենց պայմանավորվել է այդ գաղափարի ար-
տահայտիչ պատկերումը: Այսինքն՝ տարբեր երևույթների պատ-
կերումն արտահայտող տեքստային առանձին հատվածներից 
յուրաքանչյուրը միտված է ողջ բանաստեղծության հիմնական 
գաղափարն արտահայտելուն, այն է՝ նրանցից յուրաքանչյուրն այդ 
գաղափարի ներքին կրողն է: Ընդ որում՝ այդ հակասությունն 
առավել խոր, ցայտուն և պատկերավոր արտահայտելուն մեծա-
պես նպաստում է զուգահեռականության ոճական հնարը: Ըստ 
էության՝ բանաստեղծական հատվածները կապվում են զուգահե-
ռականության միջոցով ստեղծված ձևի և բովանդակության միաս-
նությամբ, քանի որ մի կողմից՝ տարբեր երևույթներ պատկերող 
բանաստեղծական բոլոր հատվածներում արտահայտված է այն 
հակասությունը, որը հանգեցնում է կյանքի խաթարման ու քաոսի 
(բովանդակային միասնություն), մյուս կողմից՝ բանաստեղծական 
տեքստի բովանդակությունը հաղորդվում, արտահայտվում է հարց 
ու պատասխանի ձևով (ձևի միասնություն): Զուգահեռականու-
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թյամբ կերտված՝ բանաստեղծական տեքստի տարբեր հատված-
ների ձևի միասնությունը պայմանավորում է այդ հատվածների բո-
վանդակային միասնությունը: Այս դեպքում՝ «զուգահեռականու-
թյունը հնարավորություն է տալիս ընդհանուր եզրեր գտնել առա-
ջին հայացքից միմյանցից բոլորովին տարբեր հարթություններում 
գտնվող երևույթների միջև» [2, 194]: Բանաստեղծական տեքստի 
բուն գաղափարը կյանքի հակասությունները, այդքան արտահայ-
տիչ ու տեսանելի պատկերվում է զուգահեռականության ոճական 
հնարի վարպետ կիրառությամբ՝ կյանքի տարբեր երևույթները 
հանդիպադրելու միջոցով: Այսպես՝ 

– Որտե՞ղ են ապրում քամիները: 
– Պալատների մեջ:Պալատների մեջ:Պալատների մեջ:Պալատների մեջ:    
Եվ, անշու՛շտ, մեր իսկ ռունգներում:Եվ, անշու՛շտ, մեր իսկ ռունգներում:Եվ, անշու՛շտ, մեր իսկ ռունգներում:Եվ, անշու՛շտ, մեր իսկ ռունգներում:    
– Որտե՞ղ է մեռնում լռությունը: 
– Քարոզների մեջ:Քարոզների մեջ:Քարոզների մեջ:Քարոզների մեջ:    
Եվ բռնադատված մեր իսկ ունկներում:Եվ բռնադատված մեր իսկ ունկներում:Եվ բռնադատված մեր իսկ ունկներում:Եվ բռնադատված մեր իսկ ունկներում:    
– Որտե՞ղ է պահված արյունը մեր տաք: 
– Մեր Մեր Մեր Մեր հին թշնամու եղունգների տակ,հին թշնամու եղունգների տակ,հին թշնամու եղունգների տակ,հին թշնամու եղունգների տակ,    
Մկրատի՜ կարոտ կեռ եղունգներում:Մկրատի՜ կարոտ կեռ եղունգներում:Մկրատի՜ կարոտ կեռ եղունգներում:Մկրատի՜ կարոտ կեռ եղունգներում:    
– Որտե՞ղ են մեռնում մեր բոլոր կուռքերը: 
– Ծափ ու ծնծղայի ծանրության ներքո,Ծափ ու ծնծղայի ծանրության ներքո,Ծափ ու ծնծղայի ծանրության ներքո,Ծափ ու ծնծղայի ծանրության ներքո,    
Նաև խունկերում:Նաև խունկերում:Նաև խունկերում:Նաև խունկերում:    
– Իսկ զորանում է մեր խելքը որտե՞ղ: 
----Ո՛չ գանգում,Ո՛չ գանգում,Ո՛չ գանգում,Ո՛չ գանգում,    
Այլ մեր վերքերու՜մ:Այլ մեր վերքերու՜մ:Այլ մեր վերքերու՜մ:Այլ մեր վերքերու՜մ:    
– Իսկ որտե՞ղ է մեր փրկությունը: 
– Մե՛ր,Մե՛ր,Մե՛ր,Մե՛ր,    
Եվ, ավա՜ղ, ո՛չ մեր ձեռքերումԵվ, ավա՜ղ, ո՛չ մեր ձեռքերումԵվ, ավա՜ղ, ո՛չ մեր ձեռքերումԵվ, ավա՜ղ, ո՛չ մեր ձեռքերում…………    
Զուգահեռականության ոճական հնարի տեքստակազմիչ գոր-

ծառույթն իրականացել է ողջ տեքստի մակարդակում և ոճական 
հնարը գործառել է որպես «տեքստի կազմակերպման առանձնա-
հատուկ միջոց՝ տեքստի առանձին տարրերի կապակցվածության 
հիման վրա, որը հեղինակն ընտրում է նկարագրվող իրավիճակը, 
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իր աշխարհայացքը համապատասխան ձևով արտացոլելու և հաս-
ցեատիրոջը վերջիններիս հաղորդակից դարձնելու համար» [4, 
196]: Այս առումով ոճական հնարը հատկանշվում է կարգավորող 
ներուժով: Այս տեսանկյունով «ոճական հնարը մեկնաբանվում է 
որպես կարգավորող կառուցվածք, որն արտացոլում է տեքստի 
կազմակերպման առանձնահատուկ միջոց…» [4, 196]: Ոճական 
հնարները կարգավորող կառույց դիտարկելու մոտեցման համա-
ձայն, որն առաջադրել է Ն. Ս. Բոլոտնովան ամբողջ տեքստի 
մակարդակում կարող է ձևավորվել առաջադրման տեսակը՝ 
որպես ավելի բարդ կարգավորող կառուցվածք՝ հեղինակի ստեղ-
ծագործական մտադրությանը համապատասխան [4, 196]: 

Ամփոփելով ոճական հնարների տեքստակազմիչ գործա-
ռույթի ուսումնասիրմանը նվիրված սույն հոդվածը՝ կարելի է 
առանձնացնել հետևյալ հիմնադրույթները. 

- Ոճական հնարները տեքստակազմիչ գործառույթով կիրառ-
վում են ինչպես տեքստի առանձին հատվածներում և տվյալ 
գործառույթն իրականացնում այդ հատվածների (կառուց-
վածքային, իմաստային) կազմակերպումը, դրանց փոխազ-
դեցությունը և տեքստի բուն գաղափարը պատկերելու շարժ-
ընթացը կարգավորելու միջոցով, այնպես էլ տեքստի 
մակարդակում՝ ամբողջ տեքստի համակարգայնությունը 
կարգավորելու միջոցով և ձևավորելով տեքստային հատ-
վածների ու տարրերի (կառուցվածքային – իմաստային) 
կապը և տեքստի կազմակերպումն այդ հատվածների ու 
տարրերի կապակցման հիման վրա կարգավորող ավելի 
բարդ կառուցվածք: 

- Ոճական հնարի տեքստակազմիչ գործառույթն իրակա-
նանում է մակրո և մեգահամատեքստերում՝ տեքստային 
հատվածների կապակցման հենքով: 

- Ոճական հնար-տեքստի կապակցում փոխկապվածությունը 
պայմանավորվում է ոճական հնարի ոճական և տեքստա-
կազմիչ գործառույթների փոխկապվածությամբ: 

- Ոճական հնարի այս կամ այն ոճական գործառույթն իրակա-
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նացվում է տվյալ տեքստային կառուցվածքում՝ նրա տեքս-
տակազմիչ գործառույթի հենքով: 

Ոճական հնարների տեքստակազմիչ գործառույթն իրականա-
նում է նաև նրանց համատեղման միջոցով, որի մասին արդեն 
հանգամանորեն խոսել ենք հիշատակված մեր նախորդ ուսումնա-
սիրության մեջ: 

    
    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն 
1. Բաղրամյան Գ., Տեքստի կառուցվածքային ամբողջականու-

թյան ստեղծումը տեքստային ոճական հնարների հա-
մատեղման միջոցով, Լեզուն և գրականությունը միջմշա-
կութային հաղորդակցության համատեքստում, 5-րդ միջազ-
գային գիտաժողով, Գիտական նյութերի ժողովածու, Երևան, 
2018, էջ 55-64: 

2. Շահվերդյան Թ.Ս., Ոճագիտություն, Ուսումնական ձեռնարկ, 
Երևան, 2010: 

3. Պարույր Սևակ, Երկերի ժողովածու, Բանաստեղծություններ, 
Երևան, 1972: 

4. Болотнова Н.С., Регулятивный потенциал стилистических 
приемов в поэтическом тексте (На материале экспериментов), 
Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin), 10 (138), 2013. 

5. Жданова Е.В., Хромов С.С. К вопросу о конструктивной организа-
ции текста (к истории вопроса). Язык и культура в билингвальном 
образовательном пространстве. Материалы I международной 
научно-практической конференции, Киев: ООО «Логос», 2015. 
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Текстосоставляющая функция стилистических приемовТекстосоставляющая функция стилистических приемовТекстосоставляющая функция стилистических приемовТекстосоставляющая функция стилистических приемов    

Баграмян Гоар Баграмян Гоар Баграмян Гоар Баграмян Гоар     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: текстовый фрагмент, структурная когезия, 
регулирующий потенциал стилистических приемов, систематизация 
текста, структурная часть текста, связка текстовых элементов и текстового 
фрагмента 

В данной статье рассматриваются проблемы функционирования 
стилистических приемов, которые анализируются как составляющие 
компоненты текстовой когезии в контексте. Интерпретируются языковые 
реализации текстоформирующей функции стилистических приемов. В 
статье рассматривается также непосредственная связь текстоформирующей 
функции стилистических приемов с когезией текста, с помощью чего 
стилистические приемы анализируются как локальные, так и общие виды 
связок. В статье анализируется текстоформирующая функция стилисти-
ческих приемов в структурной целостности текста – в частности с точки 
зрения когезии. Упомянутая проблема рассматривается с точки зрения 
текстовых стилистических приемов и их возможностями создания когезии 
в тексте. Текстоформирующая функция стилистических приемов 
непосредственно связана со структурой текста, так как благодаря этой 
функции стилистические приемы регулируют когезию в тексте. 
Взаимосвязанность стилистического приема с текстом обусловливается 
взаимосвязанностью функции текстоформирующих стилистичестких 
приемов и самих стилистических приемов, так как тот или иной стилисти-
ческий прием употребляется в тексте на основе текстоформирующей 
функции. В основе вышеуказанного лежит с одной стороны взаимосвя-
занность структуры текста и стилистического приема, с другой - 
построение текста – взаимосвязанность разных частей текста в контексте и 
комбинирование текстоформирующих функциях стилистических приемов 
и их стилистических функционированиях. 
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TextTextTextText----forming Function of Stylistic Meansforming Function of Stylistic Meansforming Function of Stylistic Meansforming Function of Stylistic Means    

Baghramyan GoharBaghramyan GoharBaghramyan GoharBaghramyan Gohar    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: text fragment, structural cohesion, stylistic means regulatory 
potential, text systematization, structural unit of the text, cohesion of text 
elements and fragments 

The present article studies the problems of functioning of stylistic means 
in a text, which ensure cohesiveness in a context. Linguistic facts of 
cohesiveness are interpreted in the article through text-forming function of 
stylistic means. Immediate connection of stylistic means with text cohesion, 
due to which stylistic means function on the text level are viewed locally as 
well as generally. Text-forming function of stylistic means is studied from the 
angle of preconditions of structural unity of a text, in particular, from the point 
of cohesiveness. The above-mentioned problem is analyzed according to the 
utilization of stylistic means in different parts of the text and their possible ties 
in the text. Text-forming functions of stylistic means is claimed to be 
immediately linked with the structure of the text, as stylistic means regulate 
cohesiveness of the text through that function. Several views are presented on 
this matter particularly stylistic means function as text-forming phenomenon 
not only in separate parts of the text, but also on the level of the whole text on 
the basis of ties between text elements and fragments. Interconnection between 
stylistic means-text cohesion is presupposed by the interconnection between 
text-forming function of stylistic means and genuine meaning of stylistic means 
as they are used on the basis of text-forming function. As a ground for the 
above-mentioned lies the interconnection between text structure and 
utilization of stylistic means on the one hand, on the other hand – the 
formation of the text, which is supposed to realize cohesiveness in different 
parts of a context by the interdependency of text-forming function of stylistic 
means and their stylistic function. 
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Աներ, աներձագ, որդիԱներ, աներձագ, որդիԱներ, աներձագ, որդիԱներ, աներձագ, որդի    ազգակցական անունների իմաստայինազգակցական անունների իմաստայինազգակցական անունների իմաստայինազգակցական անունների իմաստային    
    զարգացումները միջին հայերենումզարգացումները միջին հայերենումզարգացումները միջին հայերենումզարգացումները միջին հայերենում    

Խաչատրյան ԳուրգենԽաչատրյան ԳուրգենԽաչատրյան ԳուրգենԽաչատրյան Գուրգեն    
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր    ևևևև    արտահայտություններարտահայտություններարտահայտություններարտահայտություններ.... իմաստափո-

խություն, իմաստի ընդլայնում, դատական արձանագրություն, 
ուղեկցող բառեր, Առդիալի բարբառ, լեհահայոց խոսվածք, 
սկեսրայր, տագր, թոռ 

Միջնադարյան Հայաստանից տարբեր ժամանակահատված-
ներում և տարբեր ճանապարհներով Լեհաստան (1569-1795թթ. 
Ռեչ Պոսպոլիտա) գաղթած հայ տարագիրները դատաիրավական 
մշակույթը շարունակել են պահպանել նաև այն գաղթավայրերում 
[Իլով (ներկայում՝ Լվով), Կամենից (ներկայում՝ Կամենեց-Պոդոլսկ) 
և այլն], որոնցում նրանք բնակվում էին մեծ համայնքներով՝ 
շնորհիվ որի՝ ունեին ազգային անկախ դատական համակարգ: 
Սակայն որպես դատական գործընթացներն արտացոլող վավերա-
թղթեր՝ մեր օրեր է հասել միայն Կամենիցի հայ համայնքի ինքնա-
վար դատարանի՝ շուրջ երկուսուկես դար կազմված դատական 
արձանագրություններից ընդամենը 27 ձեռագիր մատյան, որոնցից 
մի քանիսի նյութերը լույս են տեսել առանձին գրքով1111: Ժողովածուն 
ընդգրկում է 1559-1575թթ. գրաբարախառը միջին հայերենով գրի 
առնված 638 արձանագրություններից 369-ը, ինչպես նաև բոլոր 638 
արձանագրությունների՝ սույն ժողովածուի հեղինակի կողմից 
կազմված համառոտագրությունները՝ ժամանակակից արևելահա-
յերենով։ Նշված բնագրերը2222 հետաքրքրական են ոչ միայն հայկա-
կան սփյուռքի պատմության, միջմշակութային կապերի արտացոլ-
ման և այլ առումներով, այլև զուտ լեզվաբանական տեսանկյունից: 

                                                                 
1 Կամենեց-Պոդոլսկ քաղաքի հայկական դատարանի արձանագրու-

թիւնները (XVI դ.)՝ աշխատասիրությամբ Վ.Ռ.Գրիգորյանի, Երևան, 1963 
(այսուհետ՝ Վ.Ռ.Գրիգորյան, Արձանագրություններ): 

2 1-6 թվակիր արձանագրությունների բնագրերը չեն պահպանվել: Հեղի-
նակը դրանք քաղել է «Հանդէս ամսօրեայ» ամսագրից (Վ.Ռ.Գրիգորյան, 
Արձանագրություններ, էջ 86-87):  
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Անդրադառնալով Կամենիցի հայկական դատարանի արձանա-
գրությունների լեզվին՝ Վ. Գրիգորյանը գրում է. «Դատարանի քար-
տուղարները, ընդհանրապես, ձգտել են գրել գրաբար, բայց դա 
նրանց միշտ չի հաջողվել, և այս պատճառով արձանագրություն-
ների մի մասը կազմված է Կամենիցի հայության առօրյա խոսակ-
ցական լեզվով, մի բան, որ, անշուշտ, ավելի է բարձրացնում այդ 
նյութերի արժեքը: Շրջապատի լեզուն, անպայման, դրել է իր կնիքը 
առօրյա խոսակցական այդ լեզվի վրա, այն ողողված է ղփչաղերեն, 
լեհերեն և ուկրաիներեն բազմաթիվ բառերով»3: 

Արձանագրություններում միևնույն անձի ազգակցական 
կապերը հաճախ հայտնի են դառնում ոչ միանգամից: Բանն այն է՝ 
որևէ անձի վերաբերող դատական հայցը, ելնելով դատաիրավա-
կան նորմերից, երբեմն կրում է շարունակական բնույթ՝ տեղ գտնե-
լով մեկից ավելի արձանագրություններում: Վերջիններիս զուգա-
հեռ ուսումնասիրությունից ոչ միայն բացահայտվում է տվյալ անձի 
ազգակցական կապերի հնարավորինս լայն շրջանակը, այլև պարզ 
են դառնում լեհահայերի որոշ սովորություններ, մշակութային մի 
շարք տարրեր և լեզվամտածողության առանձնահատկություններ: 

Այս տեսանկյունից արձանագրություններում առանձնակի 
հետաքրքրություն են ներկայացնում անձնանունների հետ որպես 
ուղեկցող բառ4 հանդես եկող աներ, աներձագ և որդի ազգակցա-
կան անունների իմաստային պլանում կատարված զարգացում-
ները, որոնց էլ նվիրված է մեր հոդվածը: 

                                                                 
3 Նշվ. աշխ., էջ 46: Արձանագրությունների բառապաշարն անմիօրի-

նակ է մի քանի տեսանկյուններից (գրվել է գրաբարախառն միջին հայե-
րենով, որին զուգահեռ տեղ են գտել նաև հայատառ ղփչաղերենով և հա-
յատառ լեհերենով առանձին վավերաթղթեր, ինչպես նաև տեղեկանքներ 
Ռումինիայի Յասի քաղաքի հայկական դատարանից): 

4 Եզրույթը գործածում է Տ.Ավետիսյանը՝ նկատի ունենալով շարահյու-
սական կապակցություններում անձնանունների հետ հանդես եկող այն 
հասարակ անունները, որոնք ցույց են տալիս «.... ազգակցություն, զբաղ-
մունք, արհեստ, աստիճան, կոչում, տիտղոս, ինչպես նաև տեղանվանա-
կան ծագում ունեցող բառերը» (Տ.Մ.Ավետիսյան, Հայկական ազգանուն, 
Երևան, 1987, էջ 187): 
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Ուսումնասիրությունը կատարել ենք նկարագրական մեթո-
դով՝ երբեմն կիրառելով նաև տարբեր փաստերի համեմատության 
ու համադրման մեթոդները: 

1. Աներ: Հայկազյան բառարանի ընձեռած տվյալների համա-
ձայն՝ գրական հայերենի առաջին շրջանում աներ ազգակցական 
անունը եզակի թվում վկայվել է երկու նշանակությամբ՝ 1. «Հայր 
հարսին՝ աներ կոչի փեսային»5 [օրինակ՝ Թէպէտ իցէ թագաւորին 
Արշակայ կռուել ընդ Շապհոյ, Վասակաւ եւ Անդուկաւ աներաւ 
իւրով տացէ պատերազմ (ՄԽ): Եւ էին նորա (Խադայ - Գ.Խ.) երկու 
դստերք. եւ ետ զմինն Ասրկոյ ումեմն կին. Զկնի աներոյն իւր` նա 
կալաւ զաթոռն Խադայ (ՓԲ)] և 2. «Որդի աներոյ, այսինքն եղբայր 
հարսին. աներձագ ....»6 [օրինակ՝ Իսկ յայնմ աւուր իբրեւ անկեալ 
կայր այն Գարեգին ի մէջ անկելոցն, եկն Համազասպ աներ նորուն 
անցանել առ նոքօք (ՓԲ)]: Աներ անունը հոգնակի թվում վկայվել է 
«ամենայն տունն հարսին»7 հավաքական իմաստով [Բայց վասն զի 
թշնամանացեալ էր տուն թագաւորին ընդ նմա, եւ մինչդեռ վասն 
այնորիկ զզուէին զնա աներք նորա, մեռաւ կին նորա (ՓԲ)]8: 

Միջին հայերենում աներ ազգակցական անունը՝ 
1. Պահպանել է իր եզակի թվի առաջնային իմաստը: 
2. Կորցրել է եզակի թվի 2-րդ՝ «աներձագ» և հոգնակի թվի 

«աներոջ ընտանիք», «աներորդիներ», համապատասխանաբար, 
հավաքական և հոգնակի իմաստները: 

3. Ձեռք է բերել նոր իմաստ, ինչը, սակայն, համապատասխան 
բառարանում9 տեղ չի գտել: 

Աներ բառի «սկեսրայր» իմաստն առաջինը գրի է առել             
                                                                 

5 Գ.Աւետիքեան, Խ.Սիւրմէլեան, Մ.Աւգերեան, Նոր բառգիրք հայկազեան 
լեզուի, Վենետիկ,1836-1837, աներ բառահոդվածը: 

6 Անդ: 
7 Անդ: 
8 Անշուշտ, աներք տեսականորեն կարող էր նշանակել նաև «աներոր-

դիներ», և չենք բացառում, որ Բուզանդից բերված վերջին օրինակում 
բառս նշանակում է ոչ թե «աներոջ ընտանիք», այլ հենց «աներորդիներ»: 

9 Տե՛ս Ռ.Ս.Ղազարյան, Հ.Մ.Ավետիսյան, Միջին հայերենի բառարան, 
Երեւան, 2009 (այսուհետ՝ ՄՀԲ)։ 
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Վ. Գրիգորյանը: Հիշյալ աշխատության թիվ 186 արձանագրութան 
մեջ նկարագրվում է ոմն Օհանի քրոջ աղջկան՝ Ուստյանային10, և 
նրա աներ Զատիկին վերաբերող դատական գործընթացը, որտեղ 
գործածված աներ ազգակցական անվան փոխարեն Վ.Գրիգորյանն 
այդ նույն արձանագրության համառոտագրության մեջ միանգա-
մայն իրավացիորեն գործածել է սկեսրայր բառը («Տամղաչու որդի 
Օհանի հարուցած գործն ընդդեմ իր քրոջ՝Ուստյանայի բնակարա-
նից իրեր հափշտակած սկեսրայր (ընդգծումը մերն է – Գ.Խ.) 
Զատիկի»11): Ասվածից պարզ է դառնում, որ եթե ոչ ողջ լեհահայոց, 
ապա գոնե կամենիցահայության խոսվածքում աներ արական 
ազգակցական անունը ամուսնական զույգի համար ուներ երկու 
նշանակություն. 

1. ամուսնու համար նշանակում էր «կնոջ հայր», ինչպես՝ «Եւ 
Խաչքոն ճուաբ ետուր եւ ասաց. թէ զիս խրկեց աներս՝ Տեմուշ ....» 
(արձանագրություն թիվ 91)12, 

2. կնոջ համար նշանակում էր «ամուսնու հայր» կամ, որ 
նույնն է, «սկեսրայր»: Օրինակ՝ «Ի սոցա առաջի եկաւ Ոհանն 
դամղաճուն իւր քրոջ դստերէն՝ Ուսդեանայէն եւ գանկատ առաւ 
Զատիկին վերայ Աթանին. որ է Ուստեանային աներ (ընդգծումը 
մերն է – Գ.Խ.)»: Ասվածն անուղղակիորեն վերահաստատվում է 
թիվ 340 արձանագրությունում, որում խոսվում է միևնույն Զատիկի 
և նրա հարսի՝ Ուստյանայի մասին. «Ի յայս աւուր13 դատաստանին 
առջևն14 եկաւ Զատիկն Աթանին եւ իւր բարի կամաւն խրար առաւ. 
եթէ զոր որչափ ինչ յունէր իւր հարսին գովն Ուսդեանային 
(ընդգծումը մերն է – Գ.Խ.), .... ամենայն ինչ էառ ի նմանէ եւ ազատ 
առաւ զինքն»15: 

2. Աներձագ: Միջին հայերենում աներ ազգակցական անունը 
                                                                 

10 Վ.Գրիգորյանը վերոհիշյալ աշխատության մեջ (էջ 183) շփոթմամբ 
գրում է «քրոջ՝ Ուստյանայի»: 

11 Նշվ. աշխ., էջ 183: 
12 Նշվ. աշխ., էջ 139: 
13 Բնագրում՝ աւոր: 
14 Բնագրում՝ նռջեւն: 
15 Նշվ. աշխ., էջ 247: 
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սերող հիմք է հանդիսացել աներձագ նորակազմության համար, 
որը «աներոջ տղա» իմաստով տեղ է գտել հիշյալ բառարանում16, 
որտեղ, սակայն, աներձագ անունը երկու բնագրային օրինակնե-
րից միայն երկրորդում է «աներոջ տղա» նշանակում («Յիշեցէք …. 
և զաներձագն իմ զՊարոնն և զիւր զծնօղսն առ հասարակ»): Մինչ-
դեռ առաջին օրինակում («Ինձի հոգեբարձ տայք զԱ (1) երդված 
դատաւորն, զի խօսեսցի վասն իմ՝ ընդդեմ իմ աներձագին և զիմ 
բանս առաջ տանի»), որը քաղված է Կամենիցի 201 թվակիր արձա-
նագրությունից, աներձագ բառը տվյալ համատեքստում գործածվել 
է ոչ թե «կնոջ եղբայր», այլ բոլորովին նոր՝ «ամուսնու եղբայր», 
այսինքն՝ «տագր» իմաստով, քանի որ տվյալ խոսքի հեղինակը ոչ 
թե տղամարդ է, այլ կին: Հիշյալ արձանագրության՝ ժամանակակից 
հայերենով համառոտագրության մեջ կարդում ենք. «Գասպարի 
դուստր Մարուխնայի դեմ ոմն Յագուբի (ընդգծումը մերն է – Գ. Խ.) 
հայցի կապակցությամբ երդվյալ դատավոր Միլկոյին Մարուխնայի 
հոգեբարձու նշանակելու մասին….»: Սակայն այդ արձանա-
գրության բնագրից այլ բան է պարզվում, ինչը վրիպել է ոչ միայն  
Վ. Գրիգորյանի, այլև բառարանագիրների ուշադրությունից: Իրա-
կանում Գասպարի դուստր Մարուխնան դատարան է ներկայա-
նում ոչ թե ոմն Յագուբի, ինչպես նշում է Վ.Գրիգորյանը, այլ իր 
տագր Յագուբի հայցի կապակցությամբ՝ խնդրելով դատարանից. 
«…. զի ձերմէ մէջէ ինձի հոգէբարձ17 տայք զԱ (1) երդուած 
դատաւորն, զի խօսեսցի վասն իմ ընդդէմ իմ աներձագին 
(ընդգծումը մերն է – Գ. Խ.) և զիմ բանս առաջ տանի»18: Ուղղակիո-
րեն մեջբերված այս խոսքը ցույց է տալիս, որ քննվում է 
Մարուխնայի և նրա ամուսնու եղբոր՝ Յագուբի հարցը, որի մասին 
վկայում է Մարուխնայի գործածած աներձագ ազգակցական 
անունը: Ասվածը վերահաստատում է նաև թիվ 201-ից ավելի 
առաջ կազմված 190 թվակիր արձանագրության՝ արևելահայերե-

                                                                 
16 ՄՀԲ, աներձագ բառահոդվածը: 
17 Արձանագրություններում բառս առանձնանում է գրության զուգա-

ձևությամբ՝ հոգեբարձ//հոգէբարձ: 
18 Նշվ. աշխ., էջ 189-190: 
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նով համառոտագրությունը, որից պարզ է դառնում, որ դատական 
հայց հարուցող վերոհիշյալ Յագուբը Մարուխնայի հանգուցյալ 
ամուսին Ռոմաշի եղբայրն է [«Դուկալբեյի որդի Յագուբի հարու-
ցած գործն ընդդեմ իր հանգուցյալ եղբոր՝ Ռոմաշի (ընդգծումը 
մերն է – Գ. Խ.) բնակարանից զանազան իրեր, ոսկի ու արծաթ 
տարած իր հարս՝ Գասպարի դուստր Մարուխնայի .... »]19: Ստաց-
վում է, որ իբրև աներ ազգակցական անվան իմաստային զարգաց-
ման տրամաբանական շարունակություն՝ կամենիցահայության 
խոսվածքում ամուսնական զույգի համար երկու նշանակություն 
ուներ նաև նշված անունից կազմված աներձագ ազգակցական 
անունը, որը՝ 

1. ամուսնու համար նշանակում էր «կնոջ եղբայր» կամ, որ 
նույնն է, «աներոջ տղա», 

2. կնոջ համար նշանակում էր «սկեսրայրի տղա», «ամուսնու 
եղբայր» կամ, որ նույնն է, հայերենում լայն տարածում ունեցող 
տայգր-տագր (բրբռ. տէքր)20: 

Նշենք, որ Արձանագրություններում աներ բառը՝ «սկեսրայր» 
                                                                 

19 Նշվ. աշխ., էջ 184: 
20 Աներձագ բառի «տագր» իմաստի վրիպումը Վ. Գրիգորյանի աշխա-

տության վերջում տեղ գտած «Անձնանունների ցանկում» պատճառ է 
դարձել մասնակի անճշտությունների և բացթողումների, որից խաթարվել 
է ոմն Դուկալպեյի ընտանիքի անդամների ազգակցական կապերի 
իրական պատկերը, համաձայն որի՝ Դուկալպեյն ուներ երկու որդի՝ 
Յագուբ և Ռոմաշ, որոնցից Ռոմաշի կինը մնացել էր այրի: Հիշյալ ցան-
կում տեղ գտած անճշտություններն ու բացթողումները շտկելու համար 
անհրաժեշտ է՝ 

1. Դուկալպեյ անվան դիմաց, որտեղ առկա է միայն Յագուբի հայր 
նշումը, հավելել Ռոմաշի հայր, Մարուխնայի սկեսրայր: 

2. Յագուբ անվան դիմաց հավելել Ռոմաշի եղբայր, Մարուխնայի 
տագր և հանել 10. Մարուխնայի սկեսրայր նշումը: 

3. Ռոմաշ անվան դիմաց, որտեղ առկա է միայն Յագուբի եղբայր 
նշումը, հավելել Դուկալպեյի որդի, Մարուխնայի ամուսին: 

4. Մարուխնա իգական անվան դիմաց հավելել Դուկալպեյի հարս, 
Ռոմաշիկին (այրի), Յագուբի եղբորկին և հանել Յագուբի հարս 
նշումը: 
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նշանակությամբ, իսկ աներձագ բառը «տագր» նշանակությամբ 
գործածվել են մեկական անգամ21:  

3. Որդի: Իմաստային փոփոխության է ենթարկվել նաև որդի 
ազգակցական անունը, որը, ոչ միայն միայնակ22 է գործածվում, 
այլև ակտիվ դերակատարություն ունի բաղադրյալ կազմություն-
ներում: Բուն իմաստից բացի՝ որդի բառը որոշ արձանագրություն-
ներում գործածվում է «դոր//թոր» (թոռ) իմաստով: Բանն այն է՝ դա-
տական գործընթացին մասնակցող անձը դատարանի քարտու-
ղարի կողմից ներկայացվում էր տվյալ անձի և գերդաստանի 
ավագի հետ ունեցած ազգակցական կապով: Նման դեպքերում 
երբեմն չէր կարևորվում տվյալ անձի և գերդաստանի ավագի միջև 
եղած իրական կապը, որի հետևանքով դոր//թոր բառի փոխարեն 
գործածվում է որդի ուղեկցող բառը: Այսպես՝ 50, 70, 73, 153, 332, 
335, 351, 385, 395, 485, 490, 492 և 558 թվակիր արձանագրություննե-
րում և նրանց համառոտագրություններում խոսվում է ոմն 
Խաչերեսի մասին, որը որոշ դեպքերում (օրինակ՝ թիվ 153 արձա-
նագրություն) հիշատակվում է որպես Ահրոնի թոռ (հանդիպում է 
նաև դոր տարբերակով), իսկ որոշ դեպքերում (օրինակ՝ թիվ 70 ար-
ձանագրություն)՝ որպես միևնույն Ահրոնի որդի: Հիշյալ երկու ար-
ձանագրություններից այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ 
21.02.1573թ. Ահրոնի որդի՛ Խաչերեսն է դատական հայց հարուցել 
իր պարտատեր Վարդիքի փեսա Հովանէսի դեմ, իսկ 06.08.1573թ.՝ 
Ահրոնի թո՛ռ Խաչերեսը: Վերոնշյալ արձանագրությունների բո-
վանդակությունից, սակայն, պարզ է դառնում, որ իրականում 
երկու դեպքում էլ խոսքը վերաբերում է Ահրոնի թոռ Խաչերեսին, և 
որդի ուղեկցող բառի բովանդակային պլանում այստեղ նկատելի է 

                                                                 
21 Նկատի ունենք Վ. Գրիգորյանի կողմից հիշյալ աշխատության մեջ 

ընդգրկված 369 արձանագրությունների բնագրային տվյալները: 
22 Տ.Ավետիսյանը նշում է, որ ուղեկցող բառերից «ամենաերկարակյացն 

ու գործառույթով գրեթե սահմանափակում չճանաչողը» որդի-ն է, որն 
ակտիվորեն գործածվում էր մ.թ. 4-րդ դարից, իսկ արդեն արաբական 
տիրապետության ժամանակ «անձնանուն-որդի-հայրանուն կաղապա-
րով կազմությունները մեծ չափերի հասան» (Տ.Մ.Ավետիսյան, Հայկական 
ազգանուն, Երևան,, 1987, էջ 188):  



 
– 28 – 

իմաստի ընդլայնում23: Ասել է՝ կամենիցահայոց խոսվածքում 
որդի-ն ընդհանուր առմամբ նշանակում է «ընտանիքի արու 
ժառանգ՝ տղա և/կամ թոռ», և նրանով արտահայտվում է ոչ միայն 
հայր-որդի, այլև պապ-թոռ ազգակցական հարաբերություն: 

Նույն իրողությունն առկա է նաև 179, 180 և 183 թվակիր 
արձանագրություններում, որոնցում խոսվում է ոմն Մալխարի թոռ 
և Մալխարի որդի (այսինքն՝ Մալխարի արու ժառանգ, տվյալ 
ենթատեքստում՝ Մալխարի թոռ) Դավթի մասին: 

Այս մոտեցումը հանգեցրել է այն բանին, որ հատկացյալ-
հատկացուցիչ շարադասությամբ կապակցությունը, որով 
սովորաբար արտահայտվում էր որդու և հոր միջև առկա 
ազգակցական կապը, և որով սովորաբար հիշատակվում էր որդին, 
հիշյալ խոսվածքում դառնում է նաև թոռի և պապի ազգակցական 
կապի արտահայտման միջոց24: Այսպես՝ խոսելով ոմն Շիմքոյի 

                                                                 
23 Որդի բառի իմաստային ընդլայնման մասին նշում ունի նաև 

Ս.Մալխասյանցը, սակայն «2. Ընդհանրապէս՝ զաւակ, տղայ թէ աղջիկ» 
բացատրությամբ (տե՛ս Ս.Մալխասեանց, Հայերէն բացատրական 
բառարան, հ. 3, Երևան, 1963, էջ 582): Ըստ Է.Աղայանի՝ որդի բառը 
երկրորդաբար նշանակում է նաև «2. Ընդհանրապես՝ զավակ» (տե՛ս 
Է.Բ.Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, հ. 2, Երևան, 
1976, էջ 1171): 

24 Թոռի և պապի ազգակցական կապն ուներ արտահայտման այլ 
միջոց ևս, որի մասին Ռ. Նահապետյանը գրում է. «Հնում ազգանունն 
այսօրվա նման մի ընդհանուր վերջավորություն չի ունեցել, և որևէ մեկին 
հիշատակելու համար նախ տալիս էին նախնու, ապա պապի ու հոր 
անունները, օրինակ, Ավետներանց Մարգարի Մկոյի Ենոք, որը 
նշանակում է Ավետի ազգատոհմի Մարգարի որդի Մկրտիչի տղա Ենոք» 
(Ռ.Ա.Նահապետյան, Հայոց ազգակցական համակարգը (XIX դ. երկրորդ 
կես – XX դ. սկիզբ), Երևան, 2012, էջ 40): Կամենիցի հայկական դատա-
րանի արձանագրություններում նման փաստ չի հանդիպում, քանի որ 
դատական գործընթացներին մասնակից անձինք սովորաբար հիշատակ-
վում են կա՛մ անձնանունով, կա՛մ էլ անձնանուն – հայրանուն կապակ-
ցությամբ, որն ունի շարահյուսական տարբեր լուծումներ: Սակայն 
պապի անուն – հայրանուն – անձնանուն կապակցության օրինակ 
գտնում ենք Կամենիցի տարեգրության «Յաւելուած Զ» բաժնում զետեղ-
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կամ Շըմքոյի թոռ Խաչերեսի (կարճ տարբերակը՝ Խաչքո) մասին՝ 
դատարանի քարտուղարը 229 թվակիր արձանագրության մեջ 
գրում է. «Եկաւ Խաչքոն՝ Շըմքոյին թորն»։ Մինչդեռ 203 թվակիր 
արձանագրության մեջ կատարում է հետևյալ գրառումը․«Եւ…. 

                                                                                                                                                    
ված «Քաղուածք ժամանակագրութեան» մեջ, որում ընտրողաբար 
անդրադարձ է կատարվում Կամենիցի 400-ամյա տարեգրությանը: 
«Քաղուածք»-ի հեղինակն իր հոր մահվանը վերաբերող գրառման մեջ 
նշում է. «1670. ՌՃԹԺ. Պր. Ստեփան Սարգսեան Ռաշքոյ (ընդգծումը մերն 
է-Գ.Խ.)՝ հայր իմ՝ մեռաւ ....» (Ղևոնդ Ալիշան, Կամենից, Տարեգիրք հայոց, 
Վենետիկ, 1896, էջ 143), որտեղ Ստեփանն իր հոր պապն էր, իսկ 
Սարգիսը՝ իր պապը: Ռ.Նահապետյանն ունի նաև հետևյալ դիտարկումը. 
«Հայ իրականության մեջ անձնանունների համալիրում նկատելի է 
անունների սերնդային կրկնությունը: Սովորույթի համաձայն` առաջնեկ 
տղային շնորհում էին տան մեծի անունը, աղջկան` տատի անունը, ապա 
հանգուցյալ հարազատ նախնիների: Դրանով կամենում էին ննջեցյալ ազ-
գականի հիշատակը վառ պահել, հավերժացնել» (Ռ.Ա.Նահապետյան, 
Հայոց ազգակցական համակարգը (XIX դ. երկրորդ կես –XX դ. սկիզբ), 
Երևան, 2012, էջ 45): Վերոհիշյալ «Յավելուած Զ»-ում անուղղակի 
վկայություն կա նաև նորածնին «հանգուցյալ հարազատ նախնիների» 
անունով կոչելու մասին: Հավելվածի հեղինակը Կամենիցի ավագերեց 
Ստեփանն է, որը հոր մահվանը վերաբերող նույն գրառման մեջ նշում է, 
որ ինքը ծնվել է հոր՝ պր. Ստեփան Սարգսեան Ռաշքոյի մահից ամիսներ 
անց. «1670. ՌՃԹԺ. .... հայր իմ՝ մեռաւ, մարտի 28. ես ընծայեցայ 
օգոստոսի 12 ըստ հնոյն, Լատինաց 22» (Ղևոնդ Ալիշան, Կամենից, Տարե-
գիրք հայոց, Վենետիկ, 1896, էջ 143): Հայտնի է, որ արու զավակը հայերիս 
կողմից հոր անունով է կոչվում այն դեպքում, երբ ծնվում է հոր մահից 
հետո: Օրինակ՝ Ռուբեն Ռուբենի Մկրտումյան (ծնունդով՝ ՀՀ Լոռու 
մարզի Քարինջ գյուղից, ֆիզ.-մաթ. գիտ. թեկն., դոցենտ, դասավանդել է 
Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտում), որի հայրը՝ 
Ռուբեն Մկրտումյանը, զոհվել է Հայրենական մեծ պատերազմում: 
Երևում է, որ լեհահայերն այս սովորույթը չեն պահպանել, քանի որ հոր 
մահից հետո ծնված տղային կոչել են ոչ թե հանգուցյալ հոր անունով՝ 
Ռաշքո, այլ հոր պապի՝ Ստեփանի անունով, և նա հանդես է գալիս 
որպես Ստեփան Ստեփանեան (Ղևոնդ Ալիշան, նշվ. աշխ., էջ 131), թեև 
այդ նույն հավելվածի մի ծանոթագրության մեջ Ալիշանը այդ նույն Ստե-
փանին հիշատակելիս նրան անվանում է Ռաշքոյեան (նշվ. աշխ., էջ 146):  
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Խաչքոն Շիմքոյին (իմա՛ Շիմքոյի Խաչքոն – Գ.Խ.) ասաց», որն 
առաջին պահին ընկալվում է «Շիմքոյի որդի Խաչքոն» իմաստով, 
սակայն տվյալ ենթատեքստում իրականում նշանակում է «Շիմքոյի 
թոռ Խաչքոն», լայն առումով՝ «Շիմքոյի ընտանիքի արու ժառանգ 
Խաչքոն»: Ասվածը վերահաստատում են 251 և 252 թվակիր արձա-
նագրությունները: Դրանցից առաջինում ոմն Գրիգորն Եօլպէյին 
(իմա՛ «Յոլպեյի Գրիգորը», «Յոլպեյի որդի Գրիգորը») դատարանում 
գանգատվում է վերոհիշյալ «Խաչքոյին վերայ Շիմքոյին»: Այն, որ 
գանգատվում է Խաչքոյին վերայ Շիմքոյին տվյալ դեպքում նշանա-
կում է «գանգատվում է Շիմքոյի թոռ Խաչքոյից», պարզ է դառնում 
այն բանից հետո, երբ, ըստ տվյալ արձանագրության հետագա 
շարադրանքի, դատարանը պարտքը մարելու անկարող Խաչքոյին 
«նստեցուց», այսինքն՝ կալանավորեց, և «այժմ եբեր Խաչքոն զիւր 
հայրն՝ զԳրիգորն (ընդգծումը մերն է – Գ.Խ.) և վասն իւր տէր 
(այսինքն՝ երաշխավոր – Գ.Խ.) ետուր այս կերպիւ….»: Մեջբերման 
ընդգծված հատվածը վկայում է, որ Խաչքոն Գրիգոր անունով հայր 
ունի, ինչը միաժանակ նշանակում է, որ վերոնշյալ Շիմքոն 
Խաչքոյի ոչ թե հայրն է, այլ պապը: Այս հանգամանքը վրիպել է    
Վ. Գրիգորյանի ուշադրությունից, և նա 251, 252 թվակիր արձանա-
գրությունների համառոտագրություններում գրում է «Եոլբեյի որդի 
Գրիգորի հարուցած գործն ընդդեմ անվճարունակ պարտապան 
Շիմկոյի որդի (փխ․՝ թոռ – Գ․Խ․) Խաչկոյի»։ «…. իրեն գողության 
մեջ մեղադրած Շիմկոյի որդի (փխ․՝ թոռ – Գ․Խ․) Խաչկոյի»25: 

Ամփոփենք: Կամենից (Կամենեց-Պոդոլսկ) քաղաքի հայկա-
կան դատարանի արձանագրություններում արտացոլվում են 
Անիից, Հայաստանի այլ վայրերից և Կիլիկիայից, սկսած 11-րդ 
դարից, Լեհաստան գաղթած հայերի գրավոր և բանավոր լեզվա-
իրավիճակները 16-րդ դարի երկրորդ կեսին: 

Լեհահայոց, մասնավորապես Կամենիցահայութան լեզուն մի 
խոսվածքն է Առդեալի (Տրանսիլվանիայի) կամ ծայր հյուսիս-

                                                                 
25 Այդ պատճառը, որ Արձանագրությունների «Անձնանունների ցան-

կում» Խաչկո (Խաչքո) անձնանվան ստորև բերված շարքում բացակայում 
է «4. Գրիգորի որդի – 215» նշումը (Վ.Ռ.Գրիգորյան, նշվ. աշխ., էջ 423):  



 
– 31 – 

արևմտյան միջբարբառախմբի, որը մի քանի դար զարգացել է 
օտար՝ ոչ հայկական լեզվական միջավարում՝ պահպանելով այն-
պիսի լեզվական իրողություններ, որոնք բնորոշ են միայն այդ բար-
բառակիր հայերի լեզվամտածողությանը: 

Ուշադրության են արժանի ազգակցական կապ ցույց տվող 
աներ, աներձագ, որդի բառերը, որոնք տվյալ միջավայրում իմաս-
տային զարգացում են արձանագրել. տեղի է ունեցել իմաստի ընդ-
լայնում: Աներ ազգակցական անունը, որը, ամուսնու/փեսայի 
համար «կնոջ հայր» նշանակելուց բացի, կնոջ/հարսի համար նշա-
նակում է «ամուսնու հայր», այն է՝ «սկեսրայր»: Սերված լինելով 
աներ բառից՝ աներձագ ազգակցական անունը, պայմանավորված 
աներ բառի վերոնշյալ իմաստային զարգացումով, ամուսնու/ 
փեսայի համար նշանակում է «կնոջ եղբայր», «աներորդի», իսկ 
կնոջ/հարսի համար՝ «ամուսնու եղբայր», այն է՝ «տագր»: Աներ և 
աներորդի բառերի իմաստային պլանում առկա զարգացումները 
միաժամանակ վկայում են, որ կամենիցահայության (լայն առու-
մով՝ լեհահայոց) խոսվածքում բացակայում են կին//հարս ազգակ-
ցական անվան հետ առնչվող սկեսրայր և տագր անունները, որոնք 
բնորոշ են բազմաթիվ բարբառների: Որդի բառը, «արու զավակ» 
իմաստից բացի, մի շարք կիրառություններում նշանակում է «թոռ», 
լայն իմաստով՝ «արու ժառանգ»՝ արտահայտելով ոչ միայն 
հայրորդի, այլև պապ-թոռ ազգակցական հարաբերություն: 
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Смысловые трансформации слов со значением родственныхСмысловые трансформации слов со значением родственныхСмысловые трансформации слов со значением родственныхСмысловые трансформации слов со значением родственных    
оооотношенийтношенийтношенийтношений    “тесть” (“тесть” (“тесть” (“тесть” (աներաներաներաներ), “шурин” (), “шурин” (), “шурин” (), “шурин” (աներձագաներձագաներձագաներձագ), “сын” (), “сын” (), “сын” (), “сын” (որդիորդիորդիորդի))))    

вввв    среднеармянском языкесреднеармянском языкесреднеармянском языкесреднеармянском языке    
Хачатрян ГургенХачатрян ГургенХачатрян ГургенХачатрян Гурген    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова    и выраженияи выраженияи выраженияи выражения:::: семантические изменения, расширение 

смысла, судебный протокол, сопутствующие слова, ардиальский диалект,  
говор польских армян, свёкор,    деверь, внук 

В армянских судебных протоколах города Каменица (Каменец-
Подольск) во 2-ой половине 16 века отражены языковые явления, 
характерные для устной и письменной речи польских армян, которые 
начиная с 11-го века в течение нескольких веков эмигрировали в Польшу 
из Ани, Киликии и разных регионов Армении. 

Говор польских армян входит в состав ардиальского диалекта, кото-
рый в течение нескольких веков развивался изолированно, в окружении 
иной языковой среды, и потому в нем сохранились такие уникальные 
языковые явления, которые были свойственны языковому мышлению 
носителей данного диалекта.  

Большой интерес представляют слова со значением родственных 
отношений – “тесть” (աներ), “шурин”(աներձագ), “сын” (որդի), которые в 
анклавных условиях претерпели семантические изменения, а именно: в 
этих словах наблюдается расширение семантики. Так, слово “тесть” (աներ), 
помимо значения “отец жены” для супруга/зятя, означало также и “свекор” 
(սկեսրայր) для супруги/невестки. В среде армян слово “шурин” 
(աներձագ), мотивированное словом “тесть” (աներ), для супруга/зятя 
означало брата жены, сына тестя, а для супруги/невестки – брата мужа, т.е. 
деверя (տագր), что обусловлено семантическим изменением мотиви-
рующей основы. Указанные семантические трансформации в словах 
“тесть” (աներ) и “шурин” (աներձագ) одновременно свидетельствуют о 
том, что в речи польских армян, в отличие от многих других диалектов, 
отсутствовали номинации со значением “свекор” (սկեսրայր) и “деверь” 
(տագր) при выражении родственных отношений со стороны 
супруги/невестки. 

В ряде случаев слово “сын” (որդի), помимо своего основного значе-
ния, означало также “внук” (թոռ) и – в широком смысле – “наследник 
мужского пола”, тем самым выражая не только родственную связь между 
отцом и сыном, но и между дедом и внуком. 
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Semantic Semantic Semantic Semantic DDDDevelopments of evelopments of evelopments of evelopments of KKKKinsship insship insship insship NNNNamesamesamesames    
FFFFatheratheratherather----inininin----law (law (law (law (աներաներաներաներ), ), ), ), BBBBrotherrotherrotherrother----inininin----law (law (law (law (աներձագաներձագաներձագաներձագ)))),,,,    

SSSSon (on (on (on (որդիորդիորդիորդի) ) ) ) in in in in MMMMiddle iddle iddle iddle AAAArmenianrmenianrmenianrmenian    
 Khachatryan GurgenKhachatryan GurgenKhachatryan GurgenKhachatryan Gurgen    

SummarySummarySummarySummary    
Key words and expressions:Key words and expressions:Key words and expressions:Key words and expressions: semantic change, semantic expansion, court 

records, related words (accompanying words), Artial dialect, Polish-Armenian 
vernacular, father-in-law, brother-in-law, son 

In the Armenian court records of the city of Kamenits (Kamenets-Podolsk) 
are reflected the written and spoken language phenomena of the 2nd half of the 
16th century characteristic of the Armenians who starting from the 11th century 
emigrated to Poland from Ani, Cilicia and other regions of Armenia. 

 Polish-Armenian vernacular belongs to Artial dialect, which for a few 
centuries was developed in a foreign language environment, thereby preserving 
language phenomena that are characteristic of the linguistic thinking of the 
Armenians speaking this dialect. 

 Of great interest are kinship words father-in-law (աներ), brother-in-law 
(աներձագ), son (որդի) which under enclave conditions underwent semantic 
changes, namely, semantic expansion. The kinship word father-in-law (աներ), 
alongside the meaning “wife’s father” for a husband and son-in-law, means 
“husband’s father”, that is to say (սկեսրայր): The word brother-in-law 
descended from the kinship word father-in-law (աներ) means “wife’s brother” 
(աներորդի) for a husband and a son-in-law, but for a wife and a daughter-in-
law means “husband’s brother” (տագր) respectively. These semantic 
developments in the words father-in-law (աներ) and brother-in-law 
(աներձագ) provide evidence that, unlike many other dialects, in Kamenets-
Armenian (in the broader sense Polish-Armenian) dialect there aren’t the 
words father-in-law (աներ), brother-in-law (տագր) that are related to the 
kinship words wife/daughter-in-law (կին//հարս). As regards the word son 
(որդի), besides its primary meaning male child (արու զավակ), in many 
contexts it may also mean grandchild (թոռ) and in a broader sense male heir 
(արու ժառանգ), thus expressing not only father-son (հայր-որդի) kinship 
relation but also that of grandfather-grandchild (պապ-թոռ): 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    11.04.2020 11.04.2020 11.04.2020 11.04.2020 թ.թ.թ.թ.    
ՏՏՏՏպապապապագրգրգրգրությանությանությանության    է երաշխավորելէ երաշխավորելէ երաշխավորելէ երաշխավորել    բ. գ. դ., պրոֆեսորբ. գ. դ., պրոֆեսորբ. գ. դ., պրոֆեսորբ. գ. դ., պրոֆեսոր    ՍՍՍՍ. . . . ՀայրապետՀայրապետՀայրապետՀայրապետյանըյանըյանըյանը    

27.04.202027.04.202027.04.202027.04.2020    թ.թ.թ.թ.    
Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27272727....05050505.20.20.20.2020202020    թթթթ....    
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Գրաբարի անկանոն բայերի ոճական Գրաբարի անկանոն բայերի ոճական Գրաբարի անկանոն բայերի ոճական Գրաբարի անկանոն բայերի ոճական 
առանձնահատկությունները Եզնիկ Կողբացուառանձնահատկությունները Եզնիկ Կողբացուառանձնահատկությունները Եզնիկ Կողբացուառանձնահատկությունները Եզնիկ Կողբացու    

««««Եղծ աղանդոցԵղծ աղանդոցԵղծ աղանդոցԵղծ աղանդոց» » » » երկում. ձևաբանական մակարդակերկում. ձևաբանական մակարդակերկում. ձևաբանական մակարդակերկում. ձևաբանական մակարդակ    

Մատինյան ԱնահիտՄատինյան ԱնահիտՄատինյան ԱնահիտՄատինյան Անահիտ    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... քերականական զուգաձևություն, 
վերաիմաստավորում, փոխաբերական կիրառություն, առածական 
ներկա, ոճավորման միջոց 

Հինգերորդ դարի մտածող, փիլիսոփա, մշակութային-հասա-
րակական գործիչ Եզնիկ Կողբացին գիտական շրջաններին գերա-
զանցապես ծանոթ է իր «Եղծ աղանդոց» փիլիսոփայական երկով: 
Վերջինս, ինչպես նշում է Ա. Աբրահամյանը, ծնունդ է իր դարա-
շրջանի պատմական, հասարակական-քաղաքական պայմանների 
և սերտորեն կապված է հայ ժողովրդի կյանքում հսկայական դեր 
խաղացած մշակութային-հասարակական մեծ շարժման հետ, որն 
սկսվել էր չորրորդ դարի վերջերից և հինգերորդ դարի սկզբներից, 
ծավալվել հետագայում [26, 7]: Այս ժամանակաշրջանում Հայաս-
տան են թափանցում կրոնական զանազան աղանդներ, այլ 
հոսանքներ, հեթանոսական շրջանից եկող սնոտիապաշտական 
հավատալիքներ, որոնք լուրջ խոչընդոտներ էին ինչպես քրիստո-
նեական կրոնի, այնպես էլ հայ եկեղեցու ինքնուրույնության պահ-
պանման համար: Եվ ահա Եզնիկ Կողբացին գրում է «Եղծ 
աղանդոց» երկը` հանդես գալով ի պաշտպանություն ընդունված 
քրիստոնեական կրոնի և նրա համար հիմք ծառայող փիլիսոփա-
յական սկզբունքների:  

Ե. Կողբացու ոճը գերազանցապես գիտական բնույթ ունի, սա-
կայն զուրկ չէ գեղարվեստական հատկանիշներից: Նրա լեզուն ու 
ոճը համարվել են հայ հին գրական լեզվի ամենակատարյալ օրի-
նակներից մեկը ու իրենց գրական բարձր մակարդակով ուսումնա-
սիրողների ուշադրության կենտրոնում են եղել: Գրաբարագետ    
Թ. Թոռնյանը գրում է. «Եզնկայ Կողբացւոյ ընդդէմ աղանդոց գրած 
գիրքը… բոլոր ոսկի դարու գրքերուն մեջ առաջին տեղն ունի, 
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վասն զի հայերէն լեզուի բովանդակ գեղեցկութեանցն ու 
յատկութեանց գանձն է և ամենայն նկատմամբ հայկաբանութեան 
կիրթ ճաշակի օրինակ» [11, 28]: 

Գրականագետ Ա. Զամինյանը գտնում է, որ հայ լեզուն իր 
ճոխությամբ, կորովությամբ ու մեղմությամբ փայլում է Եզնիկի 
գործի մեջ. «Եզնիկի գրության ամենաբարձր արժանիքներեն մեկն 
ալ նորա ընտիր գրաբարն է, որուն հավասարը գրեթե չկա… 
կանոնավոր ու բուռն հայեցի քերականություն, բառերու ընտիր 
գործածություն, քերականական ձևերու և լեզվի պեսպեսություն, 
ընտիր ճաշակ կարելի է սովորել միայն Եղծ աղանդոցեն» [10, 59]: 

Մ. Աբեղյանը «Եղծ աղանդոց»-ը համարում է հեղինակի բազ-
մակողմանի ծանոթության, մեծ հմտության, նուրբ ու ճիշտ մտա-
ծության մի արձան, որն աչքի է ընկնում մատենագրական արժե-
քով և իր գեղեցիկ ձևով [1, 149]: 

Թ. Շահվերդյանը, խոսելով «Եղծ աղանդոց»-ի լեզվի մասին, 
նշում է, որ այն ամենամշակվածն ու կանոնավորն է և դասական 
շրջանի մյուս աշխատություններից տարբերվում է իր փիլիսոփա-
յական-ջատագովական բովանդակությամբ: «Այն աչքի է ընկնում 
նաև լեզվաոճական տեսակետից: Եվ պատահական չէ, որ 
հինգերորդ դարի մատենագիրների երկերի լեզվաոճական առանձ-
նահատկությոնները քննող գիտնականներն առանձնացնում են 
Եզնիկի լեզուն և նրան համարում նոր ոճի հիմնադիր, ոճ, որն աչքի 
է ընկնում իր պարզությամբ, հստակությամբ, կանոնավորությամբ, 
միօրինակությամբ: Եվ դա է պատճառը, որ դասական գրաբարի 
տեսական ու գործնական հարցերով զբաղվող գրեթե բոլոր գիտ-
նականներն իրենց եզրակացությունները հիմնավորում են «Եղծ 
աղանդոց»-ի լեզվանյութով» [16, 5]: 

Ստորև ներկայացնում ենք Եզնիկ Կողբացու երկի լեզվաոճա-
կան որոշ առանձնահատկություններ` անդրադառնալով մասնա-
վորապես անկանոն բայերին: 

Բայն աչքի է ընկնում նախադասության մեջ ունեցած իր բա-
ցառիկ դերով, բազմաթիվ քերականական զուգաձևություններով, 
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տարբերակային ձևերով, որոնցով և պայմանավորված են խոսքի 
մեջ նրա ոճական երանգավորումները: Վերջիններս առկա են բայի 
թե՛ դիմավոր, թե՛ անդեմ ձևերում (տե՛ս գծապատկեր 1).  

 

 
Գծապատկեր 1Գծապատկեր 1Գծապատկեր 1Գծապատկեր 1    

 
Երբեմն այս կամ այն ժամանակը կարող է հանդես գալ այլ 

ժամանակի իմաստով: «Մասնավորապես բայի ժամանակի կար-
գում միմյանց հետ հարացուցային հակադրամիասնություն են 
կազմում անցյալ, ներկա, ապառնի ժամանակները: Թեև այս 
հարացույցի անդամներն ունեն իրենց որոշակի կայուն ձևութային 
իմաստը, սակայն որոշ դեպքերում նրանք կիրառվում են փոխաբե-
րաբար` մեկը մյուսի փոխարեն» [18, 155]: Նման կիրառություննե-
րը Լ. Հովհաննիսյանը կոչում է ժամանակների երկրորդական, 
փոխաբերական կիրառություն, ինչպես նաև ոչ հիմնական 
կիրառություն` «Երբ չեն համընկնում տվյալ ժամանակաձևի բուն 
իմաստն ու նույն ժամանակաձևի` բնագրից բխող իմաստները, 
ապա այդ դեպքում գործ ունենք ժամանակների երկրորդական 
կիրառության հետ» [13, 256]:  

Թ. Շահվերդյանը դրանց համար կիրառում է վերաիմաստա-
վորում հասկացությունը և նշում, որ լեզվաբանական ոճագիտու-
թյան համար այն ունի կարևոր նշանակություն. «Լեզվաբանական 
վերաիմաստավորում համարվում է այն երևույթը, երբ լեզվի 
կառուցվածքային այս կամ այն մակարդակի միավորները` 
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բառերը, ձևույթներն ու նախադասությունները, սկսում են կիրառ-
վել իրենց համար անսովոր, հաճախ հակադիր քերականական 
նշանակությամբ` արդյունքում ձեռք բերելով ոճական հավելյալ 
արտահայտչականություն: Նման դեպքերում միմյանց են հակա-
դրվում լեզվական միավորների իմաստային և ձևական պլան-
ները, որի հետևանքով լեզվական բազմաթիվ երևույթներ նորովի 
են դրսևորվում» [17, 17]: 

Բայի խոնարհման համակարգի ոճական հնարավորություն-
ները զգալի տեղ են զբաղեցնում Եզնիկ Կողբացու խոսքարվես-
տում: Փիլիսոփա հեղինակը հմտորեն է ոճավորում իր խոսքը` 
օգտագործելով բայի խոսքիմասային հատկանիշների նրբիմաստ-
ները: 

Սահմանական եղանակի ներկա անկատարներկա անկատարներկա անկատարներկա անկատար ժամանակաձևը 
իր բուն կիրառություններից բացի գործածվում է նաև այլ ժամա-
նակների իմաստով կամ նրանց փոխարեն (տե՛ս գծապատկեր 2). 

 

 
Գծապատկեր 2Գծապատկեր 2Գծապատկեր 2Գծապատկեր 2    

    
Եզնիկ Կողբացին իր «Եղծ աղանդոց» երկում հաճախ է կիրա-

ռում ընդհանրական ներկանընդհանրական ներկանընդհանրական ներկանընդհանրական ներկան սովորաբար տեղի ունեցող երևույթ 
կամ գործողություն նկարագրելու համար, ինչպես` Զոր աստուած 
խնդրէ` զայն ոչ ունիմք,ոչ ունիմք,ոչ ունիմք,ոչ ունիմք, զսեր և զխոնարհութիւն [25, 211], Զմիս 
անասնոյ ոչ ուտեն,ոչ ուտեն,ոչ ուտեն,ոչ ուտեն, և զեղբայրն անյագաբար ուտենուտենուտենուտեն [25, 211],Գինի 
ոչ ըմպեն,ոչ ըմպեն,ոչ ըմպեն,ոչ ըմպեն, և զհոգին արեամբ շաղախեն [25, 211],Եթէ խնդրէ ոք ի 
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քէն և տաս,տաս,տաս,տաս, գոհացիր զԱստուծոյ, զի դու առաւել շահեցար քան 
զնա [25, 214], Զոր միոյ մարգարէի թողեալ իցէ` միւսովն լնուլնուլնուլնու Հոգին 
սուրբ [25, 136],Եւ զիա՞րդ իցէ, զի հրեշտակք երբ լսենլսենլսենլսեն զանունն 
Աստուծոյ` ուրախ լինին, և դեւք ոչ երբէք [25, 104]: Բերված 
օրինակներում ունել, ուտել, ըմպել, տալ, լնուլ, լսելունել, ուտել, ըմպել, տալ, լնուլ, լսելունել, ուտել, ըմպել, տալ, լնուլ, լսելունել, ուտել, ըմպել, տալ, լնուլ, լսել անկանոն 
բայերը կիրառվել են ընդհանրական ներկայի իմաստով. դրանք 
ցույց են տալիս ոչ թե կոնկրետ ներկա պահին, այլ շարունակ 
կատարվող, կրկնվող գործողություններ: 

Նշված կիրառությամբ ներկայով արտահայտվում են հանրա-
հայտ ճշմարտություններ, իմաստություններ, իբրև սովորույթ 
դարձած, անընդհատ կրկնվող գործողություններ, իրողություներ և 
այլն [9, 283]:  

Ընդհանրական ներկայի կիրառություններից Եզնիկ Կողբացու 
երկում հատկապես նկատելի են առածական ներկայիառածական ներկայիառածական ներկայիառածական ներկայի բազմաթիվ 
օրինակներ` Զոր ինչ Աստուած քեզ շնորհ տայ,տայ,տայ,տայ, ի պէտս 
կարօտելոցն սպասաւորեա [25, 210], Քաղցր է մեղր, բայց 
ախտալից մարմնոյ վնաս առնէ առնէ առնէ առնէ [25, 219], Որ ոխս ունիունիունիունի ընդ եղբօրն, 
դաշնաւոր է սատանայի [25, 213], Ծառայ որ ընդ ունկն ոչ լսէ`ոչ լսէ`ոչ լսէ`ոչ լսէ` ընդ 
մկանունս տան լսել տան լսել տան լսել տան լսել նմա [25, 43] Յորժամ նստիսնստիսնստիսնստիս ի սեղանն, 
խոնարհեցո զգլուխդ [25, 215]: 

Սակավ հանդիպում են նաև հեքիաթական ներկայիհեքիաթական ներկայիհեքիաթական ներկայիհեքիաթական ներկայի կիրառու-
թյան դեպքեր` Իբրեւ զայս լսենլսենլսենլսեն թշնամիք ճշմարտութեանն, ազգի 
ազգի զինուք վառին [25, 51]: 

Կողբացին հաճախ անցյալ անկատարըանցյալ անկատարըանցյալ անկատարըանցյալ անկատարը կիրառում է ստորա-
դասական անկատարի փոխարեն: Վերջին իրողությունը հատուկ 
էր գրաբարին, քանի որ ստորադասական անկատարը հատուկ ձև 
չուներ [13, 284]: Անդստին յօրինացն առնէաքառնէաքառնէաքառնէաք պատասխանի [25, 
50],Նախ իւր տեղիս զատ ի նմանէ առնէր,առնէր,առնէր,առնէր, և ապա զարարածս` 
զինչ և կարող էր առնել [25, 50], Զխնամակալութիւնն ի նմանէ դնէր դնէր դնէր դնէր 
[25, 154]: Անկատարի նշված կիրառությունը Եզնիկ Կողբացու 
երկում ամենից շատ հանդիպում ենք եթեեթեեթեեթե…………ապաապաապաապա կառուցվածքի 
բարդ ստորադասական նախադասություններում, ինչպես` Արդ 
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եթէ իմաստուն էր…ընդ քեռն անկանէր,անկանէր,անկանէր,անկանէր, և լուսին ծնանէր [25, 96],Եւ 
եթէ մոտ ոչ գային,գային,գային,գային, զիա՞րդ միոյ միոյ ըստ իւրաքանչիւր ազգաց 
անուանս յօրինէր. ապա եթէ մոտ գային…, յայտ է` թէ ոչ չարք էին 
[25, 48], Թէ այնպէս ինչ ոչ էր, ապա… ոչ թագավորութիւն տայրտայրտայրտայր 
նմա [25, 89]: 

Անկատար անցյալով Եզնիկ Կողբացին արտահայտում է 
հաճախ նաև սովորաբար տեղի ունեցող, կրկնվող գործողություն-
ներ`Ոտնաձայն իբրեւ զմարդ առնէրառնէրառնէրառնէր [25, 66], Զխտրութիւնս 
կերակրոցն…դադարեցոյց, այնու զի ընդ մեղաւորս և ընդ 
մաքսաւորս և ընդ փարիսացիս ուտէր և ըմպէր ուտէր և ըմպէր ուտէր և ըմպէր ուտէր և ըմպէր [25, 194], Գային Գային Գային Գային 
հանապազ պատուիրէին նմա [25, 170]: 

Անցյալ կատարյալԱնցյալ կատարյալԱնցյալ կատարյալԱնցյալ կատարյալ ժամանակաձևով արտահայտված գործո-
ղությունը խոսելու պահին, ներկա ժամանակին մոտ է կանգնած, 
ուստի հաճախ գործածվում է նաև ներկայի փոխարեն, հատկապես 
այն դեպքում, երբ արտահայտում է ընդհանրապես կատարվող, 
տեղի ունեցող կամ կրկնվող գործողություններ: Ասվածը վերաբե-
րում է հատկապես կայուն բառակապակցություններին, ասաց-
վածքներին [9, 287], ինչպես` Զոր ակն ոչ ետես, և ունկն ոչ լուաւ,ոչ լուաւ,ոչ լուաւ,ոչ լուաւ, և 
ի սիրտ մարդոյ ոչ անկաւոչ անկաւոչ անկաւոչ անկաւ այն [25, 183]: 

Հրամայականի իմաստ Հրամայականի իմաստ Հրամայականի իմաստ Հրամայականի իմաստ Եզնիկ Կողբացին արտահայտում է 
բայի ոչ միայն դիմավոր, այլև անդեմ ձևերով, անվանական 
անհանգույց նախադասություններով`Յառաջագոյն պատուիրեաց 
նմա` չուտելչուտելչուտելչուտել ի պտղոյ ծառոյն [25, 114], Զմիսն չուտել`Զմիսն չուտել`Զմիսն չուտել`Զմիսն չուտել` եթէ վասն 
զկարիս մարմնոցն խափանելոյ հրամայէր բարւոք և յիրաւի առնէր 
[25, 155],Ասէ ոչ ուտելոչ ուտելոչ ուտելոչ ուտել միս, և ոչ ըմպելոչ ըմպելոչ ըմպելոչ ըմպել գինի [25, 198]: 

Հրամայական եղանակի նման կազմությունները տեղ են 
գտնում հիմնականում ասացվածքներում, թևավոր խոսքերում և 
ավելի կտրուկ ու անմիջական են դարձնում խոսքը [9, 290]: 

Որոշ կիրառություններում հրամայական եղանակի բայա-
ձևերը, չնայած ունեն հրամայականի հնչերանգ, բայց ավելի շուտ 
արտահայտում են ցանկություն, իղձ կամ պայման: Իսկ երբեմն էլ 
հրամանը վերածվում է մեղմ պահանջի` ԶՔրիստոսի մասն 
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կարօտեալ եղբօրն տուրտուրտուրտուր        [25, 215], Հանդերձ քո մի՛ լիցիմի՛ լիցիմի՛ լիցիմի՛ լիցի առ ի 
պճնել [25, 215]: 

Գրաբարում ապառնի ժամանակիապառնի ժամանակիապառնի ժամանակիապառնի ժամանակի իմաստն արտահայտվում 
էր հիմնականում երեք ժամանակաձևերով` երկու համադրական 
և մեկ բաղադրյալ: 

Առաջին ապառնինԱռաջին ապառնինԱռաջին ապառնինԱռաջին ապառնին հաճախ հանդես է գալիս սահմանական 
եղանակի ներկա ժամանակի փոխարեն: Նման գործածություն-
ները ապառնու երկրորդական կիրառության ամենահիմնական 
դեպքերն են դասական գրաբարում [13, 309]: Կարելի է բերել բազ-
մաթիվ օրինակներ, ինչպես`Զսատանայի զկամս ոչ առնիցեն առնիցեն առնիցեն առնիցեն [25, 
77], Հիւղն…զիա՞րդ անարգասաւորն և անկերպարանն կարէր 
արդիւնս ծնուցանել, եթէ ոչ ի դիպացն լինիցինլինիցինլինիցինլինիցին չարիքն [25, 20]: 

Առաջին ապառնու ներկայով կիրառության օրինակներ Եզնիկ 
Կողբացու երկում շատ ենք հանդիպում: Լ. Հովհաննիսյանը վկա-
յում է, որ նրա գրքի Ա-ԺԱ գլուխներում 27 անգամ առաջին ապառ-
նին կիրառված է ներկայի փոխարեն [13, 312]: 

Երկրորդ ապառնինԵրկրորդ ապառնինԵրկրորդ ապառնինԵրկրորդ ապառնին այլ ժամանակների իմաստով հազվադեպ 
է կիրառվում: Այն կարող է արտահայտել սահմանական եղանակի 
ներկա ժամանակի իմաստ` Եւ է երբեք զի մին փախուցեալ 
երթայցէ երթայցէ երթայցէ երթայցէ անձնապուր ուրեք զկեանս անձինն շահել [25, 15], Զի՞նչ 
չար քան օձ կայցէ կայցէ կայցէ կայցէ [25, 45], Այսպէս իմն երեւի` թէ իւրաքանչիւր 
մարդոյ հրեշտակ առանձինն պահապան կայցէ կայցէ կայցէ կայցէ [25, 76]: 

Հայտնի է, որ դեմքը և թիվը բայի կարևոր քերականական 
կարգերից են, որոնք ունեն իրենց հիմնական և երկրորդական 
կիրառությունները, այսինքն` մի դեմքը կարող է գործածվել մի այլ 
դեմքի փոխարեն, մի թիվը` մեկ այլ թվի փոխարեն: Դիմափոխու-
թյան մի շարք դեպքեր, որպես ոճավորման միջոցներ, երբեմն 
հանդիպում են Կողբացու խոսքում, սակայն ոչ այնքան շատ: 

Անորոշ ենթակայի դեպքում Կողբացին հաճախ է կիրառում 
երրորդ դեմքը հոգնակի, երբեմն էլ եզակի թվով` Ծառայ որ ընդ 
ունկն ոչ լսէ` ընդ մկանունս տան լսել նմա [25, 43],Եթէ զարիւնն ոք 
ըմպիցէըմպիցէըմպիցէըմպիցէ սատակի [25, 47],Եւ է երբեք զի մին փախուցեալ երթայցէերթայցէերթայցէերթայցէ 
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անձնապուր ուրեք զկեանս անձինն շահել [25, 15]: 
Այսպիսով` բայի ոճական հնարավորությունները լայնորեն 

կիրառված են Եզնիկ Կողբացու երկում: Իր խոսքն ավելի դիպուկ 
ու տպավորիչ դարձնելու համար հեղինակը հաճախ է մի 
ժամանակը կիրառում մեկ այլ ժամանակի իմաստով, մի եղանակի 
բայը մեկ այլ եղանակի փոխարեն, որոնք հարստացնում են «Եղծ 
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Стилистические особенности древнеармянских неправильных Стилистические особенности древнеармянских неправильных Стилистические особенности древнеармянских неправильных Стилистические особенности древнеармянских неправильных 
глаголов глаголов глаголов глаголов в произведении Езника Кохбаци в произведении Езника Кохбаци в произведении Езника Кохбаци в произведении Езника Кохбаци ««««Опровержение сектОпровержение сектОпровержение сектОпровержение сект»»»»: : : : 

морфологический уровеньморфологический уровеньморфологический уровеньморфологический уровень    
Матинян АнаитМатинян АнаитМатинян АнаитМатинян Анаит    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: грамматическая пара, переосмысление, переносное 

употребление, пословичное настоящее, способ стилизации 
Стилистические возможности глагола занимают особое место в речи. 

Они выступают как в морфологическом, так и в синтаксическом уровне, в 
безличных и в личных формах глагола. 

Стилистические нюансировки в системе спряжения глагола занимают 
особое место в речи Езника Кохбаци. Произведение «Опровержение сект» 
своим языком является одним из лучших произведений классического 
периода и отличается от других своим философским содержанием. Оно 
отличается также стилистическими особенностями, среди которых 
выделяются стилистические нюансировки глагола. Порой применяя одно 
время вместо другого, одно наклонение вместо другого наклонения, автор 
украшает свое слово и придает привлекательность своей речи. 

В произведении Езника Кохбаци больше всего встречаются стилисти-
ческие употребления личных форм глагола, сравнительно мало встре-
чаются стилистические особенности лица глагола. Заметны также случаи 
употребления обобщенно-настоящего времени в пословичной и сказочной 
смыслах. В своих наставлениях автор часто употреблял безличные глаголы, 
выражая значение повелительного наклонения. Езник Кохбаци употреблял 
первое будущее и второе будущее в смысле настоящего времени. Редко 
встречаются стилистические употребления других времен и наклонений. 
Если подлежащее неопределенное, то Езник Кохбаци часто употребляет 
третье лицо глагола. 
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The The The The SSSStylistic tylistic tylistic tylistic FFFFeatures of Old Armenian eatures of Old Armenian eatures of Old Armenian eatures of Old Armenian IIIIrregular rregular rregular rregular VVVVerbs in the erbs in the erbs in the erbs in the BBBBook of ook of ook of ook of 
YeYeYeYeznik Koghbaznik Koghbaznik Koghbaznik Koghbatstststsi i i i “Refutation of“Refutation of“Refutation of“Refutation of    thethethethe    SSSSects”: ects”: ects”: ects”: MMMMorphological orphological orphological orphological LLLLevelevelevelevel    

Matinyan AnahitMatinyan AnahitMatinyan AnahitMatinyan Anahit    
        SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: grammatical parallel, reconsideration, metaphorical 

application, proverbial present, stylistic device 
The stylistical possibilities of verb play great role in the speech and they 

are in the levels of morphology and syntax. 
The stylistical nuances of the system of verb conjugation occupy a 

significant place in the vocal art of Yeznik Koghbatsi. One of the perfect 
examples of classical period (in his language) is “Yeghts Aghandots” written by 
him. It differs from others with its philosophical coloring. It is distinguished by 
a number of linguistic and stylistic features, including stylistic nuances of verb. 
He often used one tense for another and one mood for another to add extra 
tenderness to his speech. 

Very often in Koghbatsi work we face on the cases of stylistic applications 
of the temporal and modal forms of the verb. The cases of stylistic application of 
the face of the verb are relatively few. Sometimes Koghbatsi uses the general 
present with its proverbial and fairy heterogeneous. The author uses faceless 
verbs in advices showing the meaning of his order. Yeznik Koghbatsi used the 
first future and the second future to express present tense. In the case of the 
infinite subject he speaks with a third face. 
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Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27272727....05050505.20.20.20.2020202020    թ.թ.թ.թ.    
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ԱնցյալԱնցյալԱնցյալԱնցյալ    կատարյալիկատարյալիկատարյալիկատարյալի    արտահայտությունըարտահայտությունըարտահայտությունըարտահայտությունը        
միջինհայերենյանմիջինհայերենյանմիջինհայերենյանմիջինհայերենյան    արձանագրություններումարձանագրություններումարձանագրություններումարձանագրություններում    

ՉոփուրյանՉոփուրյանՉոփուրյանՉոփուրյան    ԳայանեԳայանեԳայանեԳայանե    
    

    ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    խոսվածք, գրաբար, դիմաթվային 
վերջավորություն, տարաձևություն, զուգաձևություն, հիմքակազ-
մություն 

 Վիմական արձանագրությունները լեզվի զարգացման տարբեր 
շրջաններին բնորոշ խոսքային իրողություների արտահայտու-
թյուններ են՝ ինքնատիպ քերականական կարգերի դրսևորումնե-
րով, որոնցից հատկապես բազմաձև է սահմանական եղանակի 
անցյալ կատարյալ ժամանակաձևը: Մ. Աբեղյանի բնորոշմամբ 
«Անցյալ կատարյալը ցույց է տալիս առանց տևականության մի 
սոսկ գործողություն, որ սկսվում և միանգամից կատարվում, 
վերջանում է անցյալ ժամանակակետում [1, 562]»:    Անցյալ կատար-
յալը գրական հայերենի բոլոր դրսևորումներում՝ և՛ գրաբարում ու 
միջին հայերենում, և՛ արևելահայ ու արևմտահայ գրականներում, 
ինչպես նաև բարբառներում տարբեր խոնարհման բայերի 
դեպքում տարբեր առանձնահատկություններ է դրսևորում [9, 331]. 
ձեռագիր երկերում անցյալ կատարյալի որոշ դրսևորումներ 
ձևաբանական նոր իրողություններ էին միջին հայերենի համար, 
որոնց շարքը 12-16-րդ դդ. վիմական արձանագրություններում 
համալրվում է այլ ձևերով՝ իմաստային միանշանակ կիրառու-
թյանը հակադրելով արտահայտության պլանի բազմաձևությունը: 

 Արձանագրությունների լեզվական առանձնահատկություն-
ների վերաբերյալ բազմաթիվ ուսումնաիրություններ կան, որոնց 
մեջ, սակայն, բայի եղանակաժամանակային ձևերը հիմնովին 
ուսումնասիրված չեն՝ չնայած դրանց բազմաձև և բազմաբովան-
դակ լինելուն: Մեր ուսումնասիրության խնդրո առարկան բայի 
եղանակաժամանակային ձևերից մեկի՝ անցյալ կատարյալի 
դրսևորումներով պայմանավորված առանձնահակությունների 
վերհանումն է, որոնք պարզաբանում են ժամանակաձևի պատմա-
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կան զարգացման ուղին՝ մեկ անգամ ևս հավաստելով միջին հայե-
րենի բազմաբարբառային իրավիճակը: 

 Այս հոդվածում համեմատության, վերլուծության և համադ-
րության մեթոդներով ներկայացված են արձանագրությոններում 
անցյալ կատարյալի դրսևորումները՝ քերականական առանձնա-
հատկությունները, իմաստային և գրության բազմաձևությունները: 

    ԵԵԵԵ    խոնարհման պարզ բայերը անցյալ կատարյալում հիմնա-
կանում պահպանում են գրաբարյան վերջավորությունները: 
Շեղումներ հատկապես նկատելի են եզակի թվի երրորդ դեմքում. 
գրաբարյան -եացեացեացեաց վերջավորությանը զուգահեռ կիրառվում է 
պատմական հնչյունափոխության ենթարկված -եցեցեցեց տարբերակով, 
ինչպես՝ ՏՐ ԱԾ ողորմեայ Թաշտին և իւր ծնողածն, որ զխաչս 
կանգնեացկանգնեացկանգնեացկանգնեաց  [դ. 9, 478]: Ստեփաննոս պատանի շինեցշինեցշինեցշինեց զԱրատես    
[դ. 3, 130]: ….և եղբարց իւրոց որ շինեցշինեցշինեցշինեց զեկեղեցի և տնկեացտնկեացտնկեացտնկեաց 
զայգիս….[դ. 3, 40]: Նորայկնունքն Սարգիս շատ աւգնեցաւգնեցաւգնեցաւգնեց և եղեց 
Գրիգորէս և այլ եղբարքս պարտինք [դ. 5, 117]: 

15-րդ դարի որոշ վիմագրություններում կրավորաձև 
խոնարհման բառավերջի աւ հնչյունակապակցությունը, ընկալվե-
լով իբրև երկբարբառ, գրվել է օ տառով, ինչպես՝ ՍԲ Նշանքս 
աստուածընկալ և ՍԲ տաճարս շինեցօշինեցօշինեցօշինեցօ յանուն Միքաելի 
Գաբրիելի.... [դ. 7, 34]:  

 Արձանագրություններում հազվադեպ հանդիպել են նաև 
գրաբարյան -աք վերջավորությանը զուգահեռ -ինք վերջավորու-
թյամբ բայաձևեր, օրինակ՝ …որդիքս շինեցաքշինեցաքշինեցաքշինեցաք զեկեղեցիս [դ. 2, 
109]: …կանգնեցինքկանգնեցինքկանգնեցինքկանգնեցինք զխաչս… [դ. 2, 103]: 

 Կրավորաձև խոնարհման ժամանակ գրաբարյան գրեմ բայը 
միևնույն արձանագրության մեջ մի դեպքում ե ձայնավորի անկ-
մամբ է հանդես գալիս, մյուս դեպքում՝ կանոնիկ կիրառությամբ, 
որը արձանագրողի սխալ գրության հետևանք պետք է համարել, 
ինչպես՝ ….որ գրեցաւգրեցաւգրեցաւգրեցաւ ի դուռն սբ Ածածնիս և ԳրցաւԳրցաւԳրցաւԳրցաւ գիր յառաջ-
նորդութբ Ովանիսի և ի փակակալութի Սամուէլ վդին…. [դ. 9, 119]: 
ԵԵԵԵ        խոնարհման պարզ բայերի կրավորաձև խոնարհման ժամանակ 
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բայը կարող է մի դեպքում առաջին հիմքից կազմել անցյալ 
կատարյալը, մյուս դեպքում՝ երկրորդ, ինչպես՝ Այս է հանգիստ 
Զաքիոսայ, որ տղայ հաակով ի Քս փոխեցաւփոխեցաւփոխեցաւփոխեցաւ1 [դ. 5 82]: …. Սա 
փոխաւփոխաւփոխաւփոխաւ տարեկանի ԽԷ (47), ամի ՌԲՃԳ (1754) մաիսի եօթն [դ. 7, 73]: 

Ե խոնարհման պարզ բայերից հատկապես հետաքրքիր 
զուգորդումներով և տառակապակցություններով է հանդես գալիս 
կանգնել բայը: Թեոդոսիայի արձանագրություններից մեկում, 
բարբառային արտահայտության հիման վրա, անցյալ կատարյալը 
ձևավորվել է առաջին հիմքից՝ կանկաւկանկաւկանկաւկանկաւ՝ արտահայտելով կրավո-
րականության իմաստ՝ կապակցվելով իրանիշ ենթակայի, ինչպես՝ 
ԿանկաւԿանկաւԿանկաւԿանկաւ ՍԲ Նշանս թվ. ՋԼԹ (1490) բարէխաւս տէր Թումանին և 
իւր կնոչն և զաւակացն [դ. 7, 39]: Իմաստային այս ձևին հակա-
դրվում է բայի մյուս ամբողջական գրությունը, որը հատուկ է 
Արցախի արձանագրություններին, օրինակ՝ Ի թագաւորութեան 
Սմպատա որդո Վասակա կանգնեցաւկանգնեցաւկանգնեցաւկանգնեցաւ Նշանս ի ձեռն Գրգորկա     
[3, 41]: Սրան զուգահեռ՝ բայս գործածվում է նաև ներգործական 
սեռի բայիմաստով՝ գգգգ և կկկկ    տառերի զուգաձևություններով, ինչպես՝ 
…նորոգեցի զՍբ խաչս եկեղեցոյս, կանգնեցիկանգնեցիկանգնեցիկանգնեցի զխաչս յանուն          
Սբ ԱԾածնին… [դ. 2, 40]: ….կանկնեցիկանկնեցիկանկնեցիկանկնեցի խաչս Սարգսի [դ. 3, 130]: 
Վերջին դեպքում ենթադրվում է հետընթաց, լրիվ առնմանում: 
Հիշյալ բայի մյուս արտահայտություններում հանդիպում ենք նաև 
հնչյունի անկման օրինակներ, օրինակ՝ Ես՝ Գրիգոր կագնեցիկագնեցիկագնեցիկագնեցի զխաչ 
ի վերա գերեզմանի եղբաւր իմ՝ Ներսէս քահանաի: Նման գրություն-
ները հաճախադեպ են XII-XIV դդ. վիմագրերում: Սրան զուգահեռ 
հանդիպում են նաև երկրորդ նննն-ի անկումով կիրառություններ, որը 
կանգնելկանգնելկանգնելկանգնել    բառի –ուն- ածանցի անկումն է, ինչպես՝ Ես գնդիկ ու 
Հարայպետ կանգեցաքկանգեցաքկանգեցաքկանգեցաք զխաչս հաւր և մաւր և ազգի [դ. 2, 61]: 

Ուտել բայի անցյալ կատարյալը արձանագրություններում 
հանդիպում է կերեցի կրկնակի կատարյալ տարբերակով, ինչպես՝ 
Ես Բախտար, ՏՆ Կառնայ, կերեցիկերեցիկերեցիկերեցի վայելեցի զժամանակ իմ և ոչ 

                                                                 
1 Հայկազյան բառարանում այս բայի համար ցոյական եցի-ով հիմք է 

նշում: 
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ունէի զաւակ [դ. 2, 128], որը ցոյական բայաձևի համաբանության 
հետևանք է: 

 Գրաբարի եեեե    խոնարհման անկանոն բայերի անցյալ կատարյալ 
ժամանակաձևի կազմության առանձնահատկությունները շարու-
նակում են դրսևորվել նաև արձանագրութուններում, ինչպես՝ ….և 
եղէեղէեղէեղէ ես ընդ ժառանգորդս նորա, կացի ի միասին… [դ.դ. 3, 49]: 
Ինչպես գրաբարում, այնպես էլ միջինհայերենյան շրջանի արձա-
նագրություններում առնեմ բայի անցյալ կատարյալի հիմքը 
հանդես է գալիս արարարարարարարար ձևով՝ ար արմատի կրկնությամբ, ինչպես՝ 
Ես տէր Յովհաննէս որ երկրորդ կարգեցայ եպիսկոպոս Սիւնեայ 
զկնի տէառն Սաղաւմաւնի, արարիարարիարարիարարի սկիզբն շինուածոյ եկեղեցւոյս 
[դ. 2, 13]:  

 Գրաբարում եեեե    խոնարհման անանանան սոսկածանցավոր բայերի 
երկրորդ հիմքը արմատական էր, որը լեզվի զարգացման հետագա 
փուլերում հնչյունափոխվել է՝ վերածվելով կամ պարզ, կամ    նննն 
սոսկածանցով բայերի: Արձանագրություններում հանդիպում են 
կանոնավոր բառաձևեր, ինչպես՝ ….հասաւհասաւհասաւհասաւ մեզ հրաման ի 
նախահարցն մերոց գնալ ի մեր հայրապետացն յառաջնոց յաթոռն 
հռչակելին- Հախպատ [դ. 5, 224]: 

 Գրաբարի պատճառական բայերը կազմվում են -ուցանուցանուցանուցան ածան-
ցով, որն ավելանում է անցյալ կատարյալի հիմքին, որից հետո 
դրվում է -ելելելել դերբայական ձևույթը: Այսպիսով՝ տարբեր լծորդու-
թյան բայեր պատճառական դառնալիս վերածվում են եեեե լծորդու-
թյան ածանցավոր բայերի և նրանց նմանությամբ էլ խոնարհվում 
են՝ կորցնելով -անանանան- բաղադրչը [7, 150]: Արձանագրություններում 
մասնակի հիմքային հնչյունափոխություններով է գրվում պատ-
ճառական ածանցի առաջին բաղադրիչը՝ արտահայտվելով 
կանանավոր եցեցեցեց, իսկ մյուս դեպքում՝ բարբառային    ացացացաց ձևույթներով, 
օրինակ՝ ես ՏՐ Դանիէլ կանկնեցուցիկանկնեցուցիկանկնեցուցիկանկնեցուցի [դ. 5, 175]: Ես Ասկանդար 
Մոմկա որդի զԽաչտուչ դարձուցիդարձուցիդարձուցիդարձուցի [դ. 3, 39]: ….կանկկանկկանկկանկնանանանացուցիցուցիցուցիցուցի        
սբ խաչս ՏՐ Բարսեղի [դ. 4, 90]: Նկունն առնելով զնոսա դարձոյցդարձոյցդարձոյցդարձոյց 
յեկեղեցիս զվիճակագործաց [դ. 9, 129]: 

 ԻԻԻԻ խոնարհման կորնչիմ ածանցավոր բայի անցյալ կատարյալը 
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Կողես գյուղի արձանագրության մեջ կիրառվում է անանանան սոսկածան-
ցավոր բայերի համաբանությամբ՝ դիմաթվային վերջավորություն 
ստանալով արմատական հիմքի վրա՝ օրինակ՝ ....որք անհետ կորենկորենկորենկորեն 
ի ձեռս անաւրինաց և սուգ մեծ և անմխիթար թողին զմեզ [դ. 9, 443]: 

 ԱԱԱԱ խոնարհման պարզ բայերից հաճախադեպ կիրառությամբ 
առանձնանում են անկանոն տալ և գալ բայերը: Գալ բայը անցյալ 
կատարյալում հիմնականում գրաբարատիպ դրսևորումներ ունի, 
ինչպես՝ Ես Սարգիս ի Թադէի վանիցն եկիեկիեկիեկի ի սբ եկեղեցիս 
ընծայիւք: Միաբանք ընկալան և էտուն ինձ [դ. 6, 89], սակայն 
հանդիպում են նաև բարբառային ձևեր՝ ինչպես՝ …. որդին իմ 
Գունկչայ բէկն, հարն իմ Գոնտուզ աղէն եկինքեկինքեկինքեկինք Գանձակայ, 
շինեցինք կարմունճս, շինեցինք շրջայպատս, կանկնեցի 
զխաչսերս, որք յերկիրպագէք յիշեցէք ի Քս [դ. 4, 15] արտահայտու-
թյունը, որտեղ ընդգծված բառաձևը մինչ օրս կիրառական է 
Գորիսի բարբառում:  

ԱԱԱԱ խոնարհման ածանցավոր բայերը ինչպես գրաբարում, 
այնպես էլ միջին հայերենում ունեն կրավորաձև վերջավորու-
թյուններ, որոնցից առաջին դիմային արտահայտությունը վիմագ-
րություններում հիմնականում արտահայտվում է յյյյ-ի անկմամբ, 
ինչպես՝ Ես՝ Ենոք իմ որդովք միաբանեցա ի ՍԲ ԱԾածնիս, ի 
հայրութեան Մխիթարա: Վարդապետացն և միաբանացս 
կամակցութեամբ ստացաստացաստացաստացա :Բ: պատարագ [դ. 5, 89]: Եւ առաջնորդք 
սբ ուխտիս խոստացանխոստացանխոստացանխոստացան տարին Գ պատարագ կատարեն…. [դ. 9, 
119]: Արցախի տարածաշրջանի արձանագրություններից մեկում 
աւաւաւաւ    երկբարբառը գրվել է օօօօ տառով՝ այս դեպքում նախորդելով 
բաղաձայն հնչյունի, ինչպես՝ Այս է տապան Զապատ որդի Յովան 
..չբէ եղբարսն զայն ստացօնստացօնստացօնստացօն թվ :ՌԶ: (1557) [դ. 5, 91]: ԱւԱւԱւԱւ>օօօօ պարզե-
ցումը Արցախի բարբառին բնորոշ երևույթ է թե՛ բաղաձայնից, թե՛ 
ձայնավորից առաջ (առօօտ) [4, 332]: 

Ան սոսկածանցավոր բայերից զատ՝ հանդիպում են նաև են 
սոսկածանցավոր բայեր՝ սոսկածանցի համապատասխան հնչյու-
նափոխության դրսևորմամբ, ինչպես՝ ….ես հաճեցայ ընդ սա և 
աստի և անտի….և կամեցաւկամեցաւկամեցաւկամեցաւ շինել զսորբ Աստուածածինս ի 
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բարեխաւս մեզ և ամենայն քրիստոնէից [դ. 5, 224]: 
ԱԱԱԱ խոնարհման բանամ ածանցավոր բայը [8, 287] 12-16-րդ դդ. 

վիմական արձանագրություններում արտահայտում է միայն 
կրավորական սեռի իմաստ, ինչպես՝ Այս դուռն բացաւբացաւբացաւբացաւ արևելեան, 
հրամանաւ մեծ իշխանաց իշխանի. Սմպատա և իր եղբարց, որք 
մտանէք յիշեցէք ի ՔՍ [դ. 3, 115]:  

 Վիմագրություններում անցյալ կատարյալ ժամանակաձևը 
խոնարհվել է հիմնականում առաջին և երրորդ դիմային արտա-
հայտություններով, որոնք պայմանավորված են ոչ միայն արձա-
նագրողի գործունեության իրականացմամբ, այլև արձանագրու-
թյան բովանդակությամբ։ Երկրորդ դիմային արտահայտություն-
ները հիմնականում ենթադրում են երկխոսություն, որով էլ պայ-
մանավորված է արձանագրություններում նրանց սակավությունը: 

 Վիմագրություններում հատկապես բազմազան են տալ բայի 
անցյալ կատարյալի ձևերը:  

1. Ձայնավորից առաջ ուուուու-ն թանձրանում և վերածվում է վվվվ 
շրթնատամնային ձայնեղ բաղաձայնի, ինչպես՝ Թվ. :ՉԼ: 
յանուն ԱՅ ես Յոհաննէս քահանա իմ հալալ ընչից գնեցի 
զկոծակոթն տվիտվիտվիտվի ՍԲ առաքելոցս առաջնորդք ՍԲ ուխտիս 
ՏՐ հայրապետ ՏՐ Յոհանէս ետուն ի մարին :Գ: աւր ՍԲ 
Յոհանու և ՍԲ Յակոբա տաւնին [դ. 2, 21]: Միաբանքս տվինտվինտվինտվին 
ինձ պատարագ Ծառզարդարն աւրն.... [դ. 6, 74]: Ես Բոտ 
որդի Ծամամա միաբանեցա ՍԲ ուխտիս տվիտվիտվիտվի ընչից իմոց…. 
[դ. 5, 56]: ....մասն հոյրատանն տվաքտվաքտվաքտվաք, որ խափանէ դատի 
ՅԱՅ [դ. 6, 69]: 

2. Ձայնավորից առաջ ուուուու-ն կիսով չափ է թանձրանում և 
վերածվում է ււււ    շրթնատամնային ձայնորդ բաղաձայնի, 
ինչպես՝ ….և շինականաւք վերստին վախմ տւաքտւաքտւաքտւաք սուրբ 
Աստուածածնիս, ով ոք յանդգնի և հանել ջանայ սուրբ 
Աստուածածնէս մեր տւեալ վախմ կամ թագաւորաց…. 
նզովեալ եղիցի [դ. 9, 118]: Շնորհիւն ԱՅ և կամակցութեամբ 
եղբարցս տւաքտւաքտւաքտւաք զՍԲ Սարգին [դ. 9, 30]: 

3. Ձայնավորից առաջ ուուուու-ն երբեմն պահպանում է գրությունը, 
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ինչպես՝ ….և տոտոտոտուաքւաքւաքւաք :Ճ: դեկան ընծա [դ. 3 79]: …. մեր գիր է 
Հաղբատա եպիսկոպոսիս և միաբանացս, ու տուաքտուաքտուաքտուաք 
Ասլանափին [դ. 9, 196]: ….տուաքտուաքտուաքտուաք Աշմանայ իւր :Դ: 
սահմանաւն ի սբ ուխտ Գանձասարայ [դ. 5, 44]: 

 Տալ բայի անցյալ կատարյալի վ հնչյունով ձևերը հատկապես 
բնորոշ են Արցախի տարածաշրջանի արձանագրություններին, որ 
վկայում է հնչյունափոխության բարբառային հիմքը: 

 Տալ բայի անցյալ կատարյալը զուգաձևություններով է կիրառ-
վում նաև եզակի թվի երրորդ դեմքում՝ ստանալով եեեե կամ    էէէէ աճա-
կան: Աճականների զուգադրական գործածությունն էլ վկայում է 
այդ գրերի նույնականացած հնչումը [6, 154], օրինակ՝ …. 
Միաբանքս էտունէտունէտունէտուն պատարագ զոր եկեղեցիքս ի ՔՍ, ի տաւնի ՍԲ 
Գրիգորին [դ. 6, 68]: ....ի ՍԲ Նշանս էտուէտուէտուէտու և յայգ հատին զճորտ 
շինական.... [դ. 9, 161]: Շնորհիւն ԱՅ, ես Մխիթար քահանա, որդի 
Աւշինի ետուետուետուետու արդիւնս ի Սալել ՍԲ Գրիգորս [դ. 6, 54]: Զի ոչ ունէի 
զաւակ, յուսով խնդրեցի զայս եկեղեցի՝ ինձ շիրիմ հանգստեան: 
Աւագն ինձ երետերետերետերետ [դ. 6, 70]: Վերջին օրինակում աճականը 
գումարված ենք տեսնում րետրետրետրետ հիմքին, որի համար Հ. Աճառյանը 
հավանական է գտնում Կարստի տված հետևյալ բացատրությունը. 
«Տալ բայի անցյալ կատարյալի եզակի երրորդ դեմքի ետ ձևը միջին 
հայերենում հնչվում էր yed. Իբրև բաղաձայնով սկսվող բառ 
նախահավելված եեեե ստանալով՝ պիտի դառնար *եյետ: Բայց եյ 
ձայնախումբը բառասկզբում անսովոր երևույթ է հայերենի մեջ, 
ուստի վերածվեց եղետ, որից հետո էլ երետ երետ երետ երետ [3, 407]: Ի դեպ Լոռու 
մարզի Շնող գյուղում մինչ օր էլ երետ բայաձևը կիրառական է:  

 Արձանագրություններում անցյալ կատարյալով դրված պատ-
ճառական բայերը հիմնականում տալ բայի հարադրմամբ են 
կազմվում, ինչպես՝ .... և էտուէտուէտուէտու    կազմելկազմելկազմելկազմել զմեծածախ պահարանն 
Ուրդաձորո ՍԲ Նշանին.... [դ. 9, 180], որտեղ նույնպես տալ բայը էէէէ 
աճականով է դրսևորվել: ՏալՏալՏալՏալ բայի անցյալ կատարյալով 
դրսևորումները հիմնականում նվիրատվական բնույթի արձանա-
գրություններում են գործածվում՝ հաջորդելով գնեցի կամ այլ 
բայաձևերի, որոնք ենթադրում են փոխանցում, ինչպես՝ Ես Ճարս 
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գնեցիգնեցիգնեցիգնեցի զյովս իւր ամեն սահմանաւնք, ի դառն ժամանակի, որ 
հայրենիքն արժան էր…. Ու տվիտվիտվիտվի Գետկա Ածածնիս [դ. 6, 71]:  

 Արձանագրոթյուններում եեեե//էէէէ աճականով կամ առանց դրա են 
արտահայտվում նաև բերել, հանել, հարկանել թողուլ բայերի 
անցյալ կատարյալները տարբեր դիմային արտահայտություն-
ներում ևս. 

▪ երրորդ դեմք, եզակի թիվ՝ ….զի կիսաւրեա վճարեաց 
զկենցաղս ինձ սուգ թողթողթողթող [դ. 9, 36]: ….սուգ մեծ էթողէթողէթողէթող ծնողաց 
իւրոց [դ. 9, 98]: …. Որ բազում քաջութեբ եհարեհարեհարեհար զտաճիկք և 
երթէր յԵրուսաղէմ, զոր գիտացին վ…ք և չթողին [դ. 5, 132]: 
….ըստ իւրում կարի ընձա եբերեբերեբերեբեր եւս [դ. 9 196]: Ես՝ ՏՐ 
Յոհանէս, առաջնորդ Հաղբատա, քուերորդի մեծ Պատրո-
նացն Զաքարէի և Իւանէի, ի ժամանակի, որ եհասեհասեհասեհաս սասա-
նումն աշխարհիս մերոյ անաւրէն խորազմենցն…. [դ. 9, 239]:  
▪ Առաջին դեմք, եզակի թիվ՝ Ես՝ Յովանէս քահանա ընծա 
էբերիէբերիէբերիէբերի ՍԲ. Գրիգորի ըտ կարի իմում: Հայր Յովանէս և միա-
բանք էտուն ինձ…. [դ. 6, 52]: ….ես Գերգ զագարակին հողն 
զՏափո արտն էտվիէտվիէտվիէտվի ՍԲ Գրիգորիս…. [դ. 6, 35]: Ես՝ Շերաշահ 
և եղբարքս էտւաքէտւաքէտւաքէտւաք զայգ ի ՍԲ Ատոսածածնիս…. [դ. 9, 478]: 
….և ետուետուետուետու զիմ հայրենիք այգին, որ առաջի է Կձաձորո՝ ի 
գրատունս Հաղբատա՝ յիշատակ հոգո իմո [դ. 9, 195]:  
 ԷԷԷԷ աճականը հատկապես գործածական է Իջևանի տարածա-

շրջանի արձանագրութուններում, որտեղ աճականը ավելացել է 
նաև 2 և ավելի վանկ ունեցող անցյալ կատարյալների, որոնք 
դրսևորվել են տարբեր դիմաթվային վերջավորություններով, 
ինչպես՝ Յուսովն ԱՅ, ես Աստուածայտուր էգնեցիէգնեցիէգնեցիէգնեցի զլուսերին 
զայգին յԱբասա՝ յիւր որդոյն, որ գնել ին պարոնաց կամակ-
ցութեամբ պարոն Սարգսի [դ. 6, 131]: ....էգրեցաքէգրեցաքէգրեցաքէգրեցաք ամիր Սարքսի 
որդոյն՝ Հասանա [դ. 6, 175]:  

Արձանագրություններում անցյալ կատարյալ ժամանակաձևով 
ներկայացված օրինակները ունեն ոչ միայն դիմաթվային տարբե-
րություններ, այլ նաև արմատական հնչյունների. 

1. ձայնեղների խլացում, օրինակ՝ Նորոքքքքեցաւ գիրս 
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վարդապետիս Խաչատրո [դ. 6] ….իչանիչանիչանիչան Յիս.. ծին որդի 
կանգնեցի զխաչս յիշխանութէ Ջալալ Դաւլին վասն 
փրկութե…. [դ. 5, 81]:  

2. Խուլերի շնչեղխլացում….վախչանեցաւվախչանեցաւվախչանեցաւվախչանեցաւ ի մէջ այլազգեաց 
որ կարդայք [դ. 5, 225]: 

3. Խուլերի ձայնեղացում, ինչպես՝ ….որդոց իմոց Յունանա և 
Մխիթարա, զի կիսաւրե վաղջանեցանվաղջանեցանվաղջանեցանվաղջանեցան…. [դ. 9, 483]: Կամաւն 
Այ մեք՝ որդիք Բէկին և Խութլուին, թոռն Կուճիպարկին, 
ընձայեցիընձայեցիընձայեցիընձայեցի սբ Ածածնիս [դ. 9, 119]: 

4. Յ Յ Յ Յ ձայնակապի անկում, օրինակ՝ Ճրագալուցին ժամն ինձ 
հրամաեցինհրամաեցինհրամաեցինհրամաեցին [դ. 6, 53]: ….և զՍպիտակ ՍԲ ուխտիս ՏՐ Նշան 
և :Բ: շուրջառ ընծաէցիընծաէցիընծաէցիընծաէցի յԱստուածածին [դ. 9, 39]: 

5. Յ Յ Յ Յ ձայնակապի հավելադրություն, օրինակ՝ Կամաւն ԱՅ. ես 
Պարսամ աբեղայ միայբանեցամիայբանեցամիայբանեցամիայբանեցա ՍԲ անապատիս ….[դ. 3, 99]:  

6. ԸԸԸԸ նախասկզբնային ձայնավորի գրություն, օրինակ՝ ….և 
ըստացաըստացաըստացաըստացա սայ բարեխաւս վասն յ…..աց որդո իմ Իւանէի և 
Աթաբակին…. [դ. 5, 82]: 

Միջինհայերենյան շրջանի արձանագրություններում անցյալ 
կատարյալի ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ անցյալ 
կատարյալի տարաձևությունները հիմնականում պայմանավոր-
ված են տվյալ տարածաշրջանի բանավոր խոսքի հնչակազմով և 
արձանագրողի գրագիտության աստիճանով: Հնչակազմով պայ-
մանավորված փոփոխությունների արդյունքում՝ մեկ հնչյունի փո-
խարինումով առաջացել են միևնույն բայի զուգահեռ արտահայ-
տություններ: Միջինհայերենյան շրջանի արձանագրություններում 
անցյալ կատարյալի գրաբարյան ձևերը ոչ թե դադարել են կիրառ-
վել, այլ համալրվել են նոր ձևերով, որոնք քերականական նոր իրո-
ղություններ են՝ խոսակցական-բարբառային արտահայտություն-
ների խտացմամբ:  
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Литографии выражают речевые реальности, характерные для разных 
периодов развития языка, с выражением оригинальных грамматических 
правил, из которых прошедшее совершенное время изъявительного накло-
нения является многоформным в литографиях 12-16 веков. 

Исследование изъявительное наклонения прошедшего совершенного 
времени в литографиях периода среднеармянского языка показывает, что 
аллотропии прошедшего совершенного времени в основном связаны с 
фонологией разговорного языка данного региона и уровнем грамотности 
писателя. В результате изменений, вызванных фонологией, одновремен-
ные выражения одного и того же глагола были сформированы посредством 
замены звука. 

В литографиях периода среднеармянского языка использование форм 
грабара прошедшего совершенного времени не прекратилось. Они были 
дополнены новыми формами, которые представляют собой новые грамма-
тические реальности с концентрацией разговорно-диалектных выражений. 
Некоторые выражения неправильных глаголов в грабарском языке были 
выражены в литографиях по аналогии с правильными глаголами, которые 
можно рассматривать как результат аналогии в одном случае и как влияние 
опечаток или диалекта в другом случае. 

Прошедшее совершенное время выражается с помощью фонети-
ческого чередования – ассимиляции, редукции, эпентезы и аналогии. 

    
        



 
– 56 – 

The The The The EEEExpression of the xpression of the xpression of the xpression of the PPPPast ast ast ast SSSSimple in the imple in the imple in the imple in the IIIInscriptions nscriptions nscriptions nscriptions     
of the of the of the of the MMMMiddle iddle iddle iddle AAAArmenian rmenian rmenian rmenian PPPPerioderioderioderiod    

Chopuryan GayaneChopuryan GayaneChopuryan GayaneChopuryan Gayane    
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    words: words: words: words: idiom, Grabar, person and number ending, allomorphism, 
isomorphism, base formation 

Stone inscriptions are expressions of speech realities typical of different 
periods of language development with expressions of unique grammatical rules, 
of which the past tense of the indicative mood is multiform in the stone 
inscriptions of the 12-16th centuries. 

The studies of the Past Simple tense of the Indicative Mood in the stone 
inscriptions of the Middle Armenian period show that the allomorphisms of the 
Past Simple tense are mainly due to the phonology of the spoken language of a 
given region and the literacy level of the writer. As a result of the changes 
caused by phonology, simultaneous expressions of the same verb were formed 
by means of the substitution of a sound. 

In the inscriptions of the Middle Armenian period, the usage of the Grabar 
forms of the Past Simple tense was not ceased, but they were supplemented 
with new forms that are new grammatical realities with the concentration of 
colloquial-dialectal expressions. Some expressions of irregular verbs in Grabar 
were expressed in stone inscriptions by analogy to regular verbs, which can be 
considered as a result of analogy in one case and as an influence of misspelling 
or a dialect in the other case.  

The expressions of the Past Simple tense include different expressions of 
alternation: assimilation, reduction, epenthesis, and analogy. 
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Երկբաղադրիչ բայական դարձվածային  
միավորների ընդմիջարկումը 

Պողոսյան Ալբերտ 

Հանգուցային բառեր և արտահայտություններ. մենաբառ, 
բազմաբառ, դասակարգում ըստ քանակի, դասակարգում ըստ 
շարահյուսական կապի, համազոր և անհամազոր կապակցու-
թյուններ 

Ընդմիջարկությունները շարահյուսական համազոր (ենթակա-
ստորոգյալ) և անհամազոր (լրացում-լրացյալ) կապակցություն-
ները իրարից տրոհող մենաբառ կամ բազմաբառ միավորներ են: 
Վերջիններիս ուսումնասիրությունը հայ լեզվաբանության մեջ 
համարյա թե անտեսված է եղել: Կարելի է ասել, որ մինչև 21-րդ 
դարը այս թեմային նվիրված աշխատություններ գրեթե չկային, 
եղածներն էլ ընդմիջարկություններին հպանցիկ անդրադարձել 
էին միջանկյալ, ներդրյալ միավորների ուսումնասիրությունների 
ընթացքում: [1, 441-452; 2, 434-457; 4, 6] Ընդմիջարկություններին 
նվիրված առաջին աշխատանքը կարելի է համարել Է.Մկրտչյանի՝ 
գրաբարի վերոնշյալ միավորներին վերաբերող հոդվածը: [5] Իսկ 
2015թ. Վանաձորի պետական համալսարանի աշխատակից 
Ա.Բաբոյանը բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
Գ.Խաչատրյանի գիտական ղեկավարությամբ հաջողությամբ 
պաշտպանեց թեկնածուական թեզը՝ Ընդմիջարկությունները 
ժամանակակից հայերենում թեմայով: [4] Աշխատանքում մեր 
իրականության մեջ առաջին անգամ ամենայն մանրամասնու-
թյամբ ուսումնասիրվում են ընդմիջարկությունները և դասակարգ-
վում: Ձևակերպվում է նաև ընդմիջարկության սահմանումը. 
«Ընդմիջարկություն են բառը կամ բառերը, կապակցված կառույց-
ները՝ բառակապակցությունները, նախադասությունները, կամ 
չկապակցված հարակցությունները, որոնք հանդես են գալիս 
քերականական կապակցությունների բաղադրիչների միջև՝ տրո-
հելով, ընդմիջելով այդ բաղադրիչները»: [4, 22] 

Ներկա հոդվածում մեր հետաքրքրության նյութը ժամանակա-
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կից հայերենում դարձվածային միավորների ընդմիջարկությունն 
է: Նախկինում կատարված նման որևէ ուսումնասիրություն 
գտնելու մեր ջանքերն ապարդյուն անցան: 

Հասկանալի է, որ գեղարվեստական գրականության մեջ 
դարձվածային կապակցություններն ընդմիջարկվել են ոճական 
ինչ-ինչ դրդապատճառներով, սակայն այս հոդվածում մեզ 
հետաքրքրում են ընդմիջարկող շարահյուսական միավորները, 
այդ պատճառով էլ ընդմիջարկությունների ոճական առանձնա-
հատկություններին չենք անդրադառնա: Չնայած խոսքում դարձ-
վածքներն ամբողջությամբ մեկ շարահյուսական միավոր են 
դիտվում, սակայն հաճախ դրանց բաղադրիչներն ընդմիջարկվում 
են մենաբառ կամ բազմաբառ համազոր կամ տարասեռ (անհամա-
զոր) լեզվական միավորներով: 

Սույն հոդվածում կանդրադառնանք բայական երկբաղադրիչ 
դարձվածային միավորների ընդմիջարկումներին: Այսպես՝ 
«Պիսիրը Հաբուդի աչքում է՛լ ավելի ընկավ, դարձավ գեղի վատ 
մարդը, գեղի արյուն խմողը» (ԱԲԵ – 38) նախադասության մեջ 
Ա.Բակունցը աչքում ընկնել (հեղինակությունից զրկվել) դարձված-
քի բաղադրիչները ընդմիջարկել է էլ ավելի չափի պարագայով, 
որը բազմաբառ լրացում է: Կամ՝ Վերահաս ծերությունը նահանջել 
էր, և երիտասարդությունն իրեն այնքան բնորոշ քնարականու-
թյամբ օրորում էր Խախանյանի հոգին (ՄՍԽՊԱ – 82) նախադա-
սության մեջ Մ.Սարգսյանը հոգին օրորել (ոգևորել) դարձվածքը 
ընդմիջարկել է Խախանյանի մենաբառ հատկացուցչով: Իսկ 
Միհրալին չգիտի՞, որ սյուննի թուրքը կմաշկի իրա շիա կաշին 
(ՍԽՄՍ – 285) նախադասության մեջ Ս.Խանզադյանը կաշին 
մաշկել (տանջել, չարչարել) կապակցությունն ընդմիջարկել է 
հատկացուցչով (իրա) և որոշչով (շիա), այսինքն՝ այս դեպքում ընդ-
միջարկությունն տարասեռ բազմաբառ է:  

Հնարավոր է, որ դարձվածային միավորի բաղադրիչներն 
ընկմիջարկվեն նախադասության անդամ չհանդիսացող միավոր-
ներով: Այսպես՝ Պորուչիկի աչքը կարծես քաղցրանում է ինձ վրա 
(ՀՄԱԶՀ3 – 78) նախադասության մեջ հեղինակը՝ Հ.Մկրտչյանը, 
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աչքը քաղցրանալ (բարյացակամ դառնալ) դարձվածային միավորն 
ընդմիջարկել է կարծես վերաբերականով, իսկ վերջինս նախադա-
սության անդամ չէ, այսինքն՝ ընդմիջարկությունը նախադասու-
թյան անդամ չհանդիսացող մենաբառ է: Կամ՝ Պետք էր անհապաղ 
Անթևանին զգուշացնել` հեռու կենա Քամիլ էֆենդու տանից և չհա-
մարձակվի Զեյնաբ խանումի մազին անգամ դիպչել (ԶԴԱՎ – 397) 
նախադասության մեջ մազին դիպչել (աննշան չափով մեկին 
վնասել) կապակցությունն ընդմիջարկվել է անգամ վերաբերակա-
նով, և այս դեպքում ևս ընդմիջարկությունը նախադասության 
անդամ չհանդիսացող մենաբառ է:  

Հանդիպում են դեպքեր, երբ ընդմիջարկությունը կազմված է 
լինում նախադասության անդամ համարվող և չհամարվող բա-
ղադրիչներից: Այսպես՝ Կինը ցանկանում է մի անգամ ևս եռացնել 
իր հանդարտվող, բայց տոչոր արյունը.... (ՄՍԽՊԱ – 60) նախադա-
սության մեջ հեղինակը համատեղել է հատկացուցիչը (իր), 
որոշիչները (հանդարտվող, տոչոր) և նախադասության անդամ 
չհանդիսացող շաղկապը (բայց)՝ ընդմիջարկելով արյունը եռացնել 
(աշխուժացնել, առույգացնել) դարձվածային կապակցությունը: 

Սույն հոդվածում փորձել ենք երկբաղադրիչ դարձվածքները 
ընդմիջարկող միավորները դասակարգել ըստ քանակի և ըստ 
շարահյուսական կապի: 

Ըստ քանակի՝ դարձվածային կապակցություններն ընդմի-
ջարկող միավորները կարող են լինել՝ 1. մենաբառ և 2. բազմաբառ, 
3. մենաբառ և բազմաբառ1:  

Մենաբառ ընդմիջարկությունները մենք դասակարգել ենք 
չորս ենթախմբով. 

1.1. Նախադասության անդամ չհամարվող. օրինակ՝ Ախոր-
ժակն անգամ կորցրել էր.... (ԱԵ – 376): Կիկոսի կինը բար-
կացավ, մարդուն անիծեց, նամուսը ցեխը գցեց, ոտնատակ 
արեց, բայց ինչ օգուտ. Կիկոսն իսկի այնումն էլ չգցեց 

                                                                 
1 Նման դեպքում մենաբառ և բազմաբառ միավորները հանդես են 

գալիս միասին: 



 
– 60 – 

(ՄԴԿ – 9): Հայտնի չէ, դա նրան հաջողվո՞ւմ էր, թե ոչ, բայց 
նրա գնալուց հետո Անիկի սիրտը, ընդհակառակը, 
ծանրանում էր (ՍՀԹ – 229): 

1.2. Նախադասության անդամ համարվող. այսպես՝ ….գնաց 
ում ականջը ինչ գցեց՝ չիմացա…. (ԱՂՊ – 4): Էդ մարդու մի 
տախտակը պակաս չէ՞,– Վարոսը մտավ Արմայի ականջը 
(ՄԳԲ – 80): ....Յան դե Վիտը սրել է իր ականջները (ՀՂՈԵ – 
322): Դանիելյանին դուր է եկել, որ տղան իր խոսքի առջև 
ականջներն այդպես սրել է... (ՄԳԲ – 244):  

1.3. Նախադասության անդամ չհամարվող մենաբառ և 
նախադասության անդամ համարվող մենաբառ. օրինակ՝ 
Մտածեցի` որքան էլ ճգներ իրենը դարձնել էս ամենը, 
աչքը հո պատուհանին էր ընկնելու, դրսի, ուրիշի 
աշխարհն էր տեսնելու... (ՍՍԿ – 82): ....պատին սեղմելու 
թարգն էլ իստակ տվուց.... (ՎՄՏ – 159): – Դեռ համով է,– 
ծիծաղեց տղամարդը,– համը տեսնենք երբ է հանվելու 
(ՀՄՏ – 210): 

1.4. Նախադասության անդամ համարվող մենաբառ և նախա-
դասության անդամ չհամարվող մենաբառ. այսպես՝ Որսի 
մեջ բախտը միշտ էլ ժպտացել է արքայազնին (ՀԽԵՍ – 106): 

Բազմաբառ ընդմիջարկությունները անհամեմատ ավելի 
ենթատեսակներով կարող են հանդես գալ: Միատեղ հանդես գալու 
հնարավորություն ունեն նախադասության համազոր և տարասեռ 
(անհամազոր) անդամները, նաև նախադասության անդամ չհա-
մարվող միավորները. 

2.1. Նախադասության անդամ համարվող համազոր բազմա-
բառ. օրինակ՝ Տիրոջ ամենակարող կամքով նորոգվում է 
հայոց խավարած աստղը.... (ՍԽՄՍ – 139):  

2.2. Նախադասության անդամ չհամարվող համազոր բազմա-
բառ. այսպես՝ Տեղն է դրան, աչքն էլ թող հանեն (ՀՄԱԶՀ1 – 
327): 

2.3. Նախադասության անդամ համարվող անհամազոր բազ-
մաբառ. օրինակ՝ Մեղա քեզ, տե՜ր, մեղա քեզ, երեխանց 



 
– 61 – 

ականջը սատանի երգեր են լցնում.... (ԱԱ – 228): Այժմ 
մենք քաշում ենք մեր ապիկար հրամանատարության 
դառն պտուղները (ՀՄԱԶՀ3 – 49): Տղաներից ոչ մեկը քո 
կողակիցը չի, շիլան քո հարազատ կողակիցն է եփել, դու 
էլ գնա համտես արա.... (ԱԵ1 – 226): Համարձակվում եմ 
հարցնել` ի՞նչն է այդպես խռովել իմ անվեհեր փաշայի 
սիրտը.... (ԶԴԱՎ – 366): Արմենակը Սերոյի հասակին էր` 
հարցը մի անգամ շատ թունդ դրվեց (ՀՄԵ2 – 62):  

2.4. Նախադասության անդամ համարվող տարասեռ բազմա-
բառ. այսպես՝ ....ի սեր հավատարիմ կադրի, գյուղի կարգ 
ու կանոնի, վաստակաշատ ո՞ր նախագահը չի բթի 
բարձրախոս մի ջահելի ականջը (ՄԳԲ – 37): ....խոսելով 
այնպիսի բաներից, որոնք կարող են ստվեր գցել 
Շուշիքենդի վրա, նույնիսկ ինչ-որ չափով սևացնել նրա 
բարի անունը մեր գործերից անտեղյակ մարդկանց 
աչքում, ես շրջանցել եմ այն շուշիքենդցիներին, որոնք, 
ավաղ, մեզ պատիվ չեն բերում (ԼՀՀ – 62): Իր փրկության 
համար Հայաստանը ունի միայն մի ճանապարհ, գտնել 
անմիջական կերպով մի ընդհանուր լեզու իր հարևան 
թուրքի հետ (ՀՄԱԶՀ3 – 705):  

2.5. Նախադասության անդամ չհամարվող դարձվածային 
բազմաբառ կապակցություն. օրինակ՝ Թուղթ ով ասես 
կմրոտի, հրեն Մուրադենց Գիքորն էլ է բանաստեղծու-
թյուններ գրում, գործ գտիր (ՀՄԵ2 – 44): ....փոխանակ 
վայելի, մտքից ինչ ասես չի անցնում... (ՎՍՁԵՏՑՎ – 122): 

2.6. Նախադասության անդամ համարվող կայուն բազմաբառ 
կապակցություն. այսպես՝ ....ուշ աշնանը եկել ընկել էին 
Մարգար աղայի ոտքը, թողություն խնդրել (ԶԴԱՎ – 30): 
....ձեռքի եղունգների հախից Վարիչ Արամիչը գալիս էր 
օրնիբուն կրծոտելով (ՎՄՏ - 157): ....մի ներքին կասկածա-
մտություն էր տանջում Վազգեն Միխայլովիչի հոգին.... 
(ԱՀՇ – 38): 
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2.7. Նախադասության անդամ համարվող կապական բազ-
մաբառ կառույց. օրինակ՝ Եթե մարդ էիր ու կարեցար վի-
րավորվել` խնդրում ենք վիրավորանքդ կենտրոն 
հասցրու, որպեսզի Ռոստոմ Մամիկոնյանը հնարավո-
րություն ունենա ճակատիդ ղեկավարության առաջ թքի, 
թո՛ւ... (ՀՄՏ – 309): – Չար լեզու ունես, Ահարո՛ն,– ասաց` 
աչքերը որդու վրա ոլորելով (ՍԽՄՍ – 166): Գա, տեսնի 
էս գոզալին, էլի արյունը մաճառի նման եփվելու է 
(ՄՍԽՊԱ – 248): 

2.8. Նախադասության անդամ համարվող բազմակի կապա-
կան բազմաբառ կառույց. այսպես՝ Լրջացիր, Լեռնուհի, 
անունդ ցեխի ու կեղտի մեջ տրորում ես (ՄՍԽՊԱ – 70): 

2.9. Նախադասության անդամ համարվող դերբայական բազ-
մաբառ կառույց. օրինակ՝ ....ոչ ոք չհամարձակվեց մոտե-
նալ, երկու մխիթարական խոսք ասել, քաջալերելու այն 
անմեղ մշակին, որը կյանքը թշվառներին մխիթարելով էր 
մաշել (ԱԵ – 310):  

Երրորդ խմբի ընդմիջարկությունները կարող են դասակարգ-
վել մի քանի ենթախմբերով. 

3.1. Նախադասության անդամ չհամարվող և համարվող 
կայուն և մենաբառ համազոր և տարասեռ բազմաբառ. 
այսպես՝ Իր այսպես կոչված ամենաթափանցությամբ հան-
դերձ «ազատ» մամուլին առայժմ չի հաջողվում քիթը 
Արիստոտել Օնասիսի և Ժակլին Քենեդիի ամուսնական 
առագաստ կոխել.... (ՀՄԵ2 – 101): 

3.2. Նախադասության անդամ չհամարվող մենաբառ և հա-
մարվող համազոր և տարասեռ բազմաբառ. օրինակ՝ 
....Գռնոյի աչքերի շանթերով խոցվեց նաև այդ գազարադեմ 
գեղուհու սիրտը.... (ՎՄՏ - 188): 

3.3. Նախադասության անդամ համարվող համազոր բազմա-
բառ և տարասեռ մենաբառ կառույց. այսպես՝ ....կասկա-
ծանքը կարող էր չհաստատվել, և իզուր տեղը կարատա-
վորվեր անմեղ, ազնիվ մարդկանց անունը (ՎԲ1 – 234):  
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3.4. Նախադասության անդամ չհամարվող բազմաբառ և 
մենաբառ, նախադասության անդամ համարվող մենաբառ 
և բազմաբառ. օրինակ՝ Միջօրեից հետո դիրքերում ու 
խրամատներում քննում էին Վարդան Ջաղինյանի և նրա 
համախոհների ինքնագլուխ հերոսությունը, որ կերավ ոչ 
միայն իրենց, այլև տասնյակ ու տասնյակ զինվորների և 
աշխարհազորայինների գլուխները (ԲՈՒՍ – 383)2: 

3.5. Նախադասության անդամ չհամարվող բազմաբառ և 
համարվող մենաբառ. այսպես՝ Երբ նրա թուրը, ինչպես 
ասում են, աջ էլ էր կտրում, ձախ էլ, նա պատճառ չուներ 
ամփոփվելու հայոց անձուկ միջավայրում.... (ԲՈՒՍ – 86): 

Ըստ շարահյուսական կապի՝ երկբաղադրիչ դարձվածային 
միավորների ընդմիջարկությունները կարող են լինել 1. գլխավոր 
անդամ, 2. երկրորդական անդամ: Վերջիններս էլ իրենց հերթին 
երկու տեսակ կարող են լինել՝ գոյականական անդամի լրացում-
ներ և բայական անդամի լրացումներ: 

1. Նախադասության գլխավոր անդամ: 
1.1. Ենթակա: Այս դեպքում ընդմիջարկվող դարձվածքը նա-

խադասության ստորոգյալն է: Օրինակ՝ ....խելքներին 
ի՜նչ փչեց` աշխարհով մեկ ցրվեցին.... (ՎՄՏ – 261): Էս 
ինչ կրակ դու թափեցիր Մելիք-Ֆարամազյան տան վրա, 
աստված.... (ՍԱՃՀ – 43): – Քո ձայնը մենք կբացենք,– 
ասաց Սինթադեն Սմբատին,– եթե խոսք տաս, որ իմ 
ասածը կանես (ԶԽՄ – 279): Ինչ էլ անեինք, թեկուզ և կլիեն-
տի գրպանը մտնեինք, միևնույնն է, սֆթան նա էր անելու 
(ԼՋՎ – 102): Ճիշտ է հասկանում այս բանը հայ մելիքը, իսկ 
խանի վեզիրի գլուխը դա չի մտնում (ՍԱՃՀ – 167): 

1.2. Բաղադրյալ բայական ստորոգյալի բաղկացուցիչ մաս՝ 
ստորոգելի: Այսպես՝ Գնացել է վարպետի մոտ, տղու վրա 

                                                                 
2 Չենք կարծում, թե այսքանով սահմանափակվում են բազմաբառ ու 

մենաբառ և բազմաբառ ընդմիջարկությունների ենթախմբերը: Մենք ներ-
կայացրինք ներկա պահին մեզ հանդիպած տեսակները: 
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քար է ուզում դնել (ԶԽՋՄ – 151): Նոր էի գլուխս դրել 
բարձին, սիրտս սկսեց խառնել (ՊԱՍ – 146): 

1.3. Անվանաբայական բաղադրյալ ստորոգյալի բաղկացու-
ցիչ մաս՝ ստորոգելի: Օրինակ՝ Դաշտերը, ինչքան աչքդ 
կարող էր կտրել, ծածկված էին ձյունով.... (ԱԻԵԺ4 – 128): 
Կարծում էր, թե մեղք ուներ և արքայություն չէր կարող 
գնալ (ՎՓԵԺ1 – 53): Խնամի Նուբարը, կրոնական հարցե-
րում, հավատում է միայն ինձ և համոզված է, թե ես մի 
վարդապետի բերան կարող եմ «կապել», ինչպես կապում 
եմ մեր եզների բերանը` կալի վրա (ՀՄԱԶՀ1 – 379): ....ես 
ոչխարի հետ գլուխ չեմ կարող դնել.... (ԱԵ – 426): Չէ, 
նույնիսկ որդու հետ հույս չպետք է կապել.... (ՄԳԲ – 93): 
Փակվում էին նրա աչքերը, բայց նա խոսում էր. լեզուն 
ուզում էր դադարել, սառում էր նրա մեջ ամեն ինչ, բայց 
նա դարձյալ պատմում էր... (ՎՓԵԺ1 – 216): 

2. Նախադասության երկրորդական անդամ: 
2.1. Գոյականական անդամի լրացումներ: Ընդմիջարկու-

թյունները կարող են լինել որոշիչ կամ հատկացուցիչ3: 
2.1.1. Որոշիչ: Օրինակ՝ Թող Շահումյանի բազմազգ 

իշխանության գլխից ցրվեն թշնամական ամպերը.... 
(ԲՈՒՍ – 198): Աշխարհից չգանգատվենք, հարևանից 
չգանգատվենք, թող հարևանը գանգատվի մեզնից 
բարձրագույն ատյաններում, թող հիմա էլ ինքը մաշի 
էդ դռները... (ՍՍԿ – 183): 

2.1.2. Հատկացուցիչ: Այսպես՝ Համեցիր մեր աշխարհն 
ու մեզ հետ կիսիր եղբայրության աղուհացը (ՍԽՄՍ 
– 172): Չէր լսում գարնանային աղմուկը, որ բացել էր 
իր լեզուն.... (ՄՍԽՊԱ – 74): – Շահումյանը հեռու է, 
Աղալարը` մոտ,– կրկին հառաչեց Եղսա-բիբին,– նա 
կարող է կոտրել մեր թևերը (ԼՀՀ – 168): Գյուղ է, 

                                                                 
3 Բացահայտչի դերում հանդես եկող ընդմիջարկություններ մեզ չեն 

հանդիպել: 
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փսփսոցը հասել է սարը և ընկել Ավետիքի ականջը 
(ՀՄԱԶՀ2 – 527): 

2.2. Բայական անդամի լրացումներ: 
2.2.1. Բայական անդամի խնդիր լրացումներ:  

2.2.1.1. Ուղիղ խնդիր: Օրինակ՝ ....ժողովի ժամանակ 
ծեփեց ինձ պատին` զիլ ձայնով ճչաց.... (ՍՍԿ – 
40): – Է՜ ... ջուրը մեզ տանի,– վսվսաց 
պառավը.... (ՍԽՄՍ – 350): Նրանց ու Սիմոնի 
արանքի բակում մի աղջիկ քամուն ցորեն էր 
տալիս (ՀՄՏ – 206): Արի, խնդրեմ,– քմծիծաղ 
տվեց նա,– քո փետածեծը ինձ տակ չարեց, քո 
աչքն ինձ չբռնեց (ՀՄԵ2 – 11): 

2.2.1.2. Հանգման անուղղակի: Այսպես՝ Էդ քեզ 
հազա՜ր հոգս, մեկն էլ հնարիր: Մեկն էլ, որ 
ունքդ հաջորդի վրա ծռես, հետո մյուսի (ԱՂՊ – 
114): Ընդունիր նաև, որ դու ժլատ ես, ոսկի 
խնայողը չի կարող իր սիրտն ուրիշին նվիրել 
(ՀԽԵՍ – 178): Նրանից քիչ հեռու մի երիտա-
սարդ կին է նստած, որը երանելի մի ժպիտ 
դեմքին և աչքերը առաստաղին գցած, տարված 
է հեռախոսային խոսակցությամբ (ՍՀԹ – 328): 

2.2.1.3. Անջատման անուղղակի: Օրինակ՝ Բոլորի, 
ամեն ինչի համար վրեժս քեզնից պիտի 
հանեմ.... (ՆՇՏՇ – 81): Գնելն աչքը թերթից չի 
կտրում, հետո մի հետաքրքիր հաղորդում բոլո-
րովին կլանում է նրան (ՍՀԹ – 158):  

2.2.1.4. Միջոցի անուղղակի: Այսպես՝ Այսպիսի 
զանազան հարցեր էին տալիս ծերունիները 
իրար, քիչ-քիչ գլուխները արաղով տաքացնելով 
(ԱԵ – 347): 

2.2.2. Բայական անդամի պարագա լրացումներ:  
2.2.2.1. Չափի: Այսպես՝ ....առանձնահատուկ ախմա-

խություններով ականջներդ էնքան էին լցրել, որ 
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աչքիդ ինչ ասես, որ չէր երևում (ՆՇՏՇ – 26): 
Գնա ասա մեծ-մեծ քիչ խոսիր, դու քո գործն 
արա (ՀՄՏ – 68):  

2.2.2.2. Ժամանակի: Օրինակ՝ Նազարի կատարն 
արդեն տաքացել է և լեզուն բացվել (ՀՄԱԶՀ1 – 24):  

2.2.2.3. Պատճառի: Այսպես՝ Սիրտս ուրախությունից 
պայթում է (ՍԽՄՍ – 417): Բայց հիմա սիրտս 
կարոտից փլվում է (ՀԽԵՍ – 68): Բրյանսկում 
երկար մնալ չկարողացավ, սիրտը տխրությու-
նից պայթում էր (ԶԽՋՄ - 25): 

2.2.2.4. Տեղի: Օրինակ՝ ....քանի գլուխս ուսերիս է, 
կնոջս ոտքը դաշտ չի մտնի (ՄԳԲ – 115): 
....ժողովուրդը ոտը տուն քաշեց և դրսում 
մարդու հանդիպելու վտանգ չկար.... (ՎՍՁԵՏՑՎ 
– 168)4:  

Նշված դասակարգումներով չեն սահմանափակվում բայական 
երկբաղադրիչ դարձվածային միավորների ընդմիջարկություն-
ները: Սույն հոդվածը նշված թեմայով մեր առաջին ուսումնասի-
րությունն է, որում ընդմիջարկությունները դասակարգվել են 
երկու սկզբունքով՝ քանակային և շարահյուսական կապի: 

 
  

                                                                 
4 Այլ խնդիրների և պարագաների դերում հանդես եկող ընդմիջարկու-

թյուններ մեզ չեն հանդիպել: Սույն հոդվածում մեր նպատակը նախադա-
սության բոլոր տեսակի անդամների դերում հանդես եկող ընդմիջարկու-
թյուններ ներկայացնելը չէ: 
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Вставки в двухкомпонентных глагольных  
фразеологических единицах 

Погосян Альберт 
Резюме 

Ключевые слова и выражения: однословный, многословный, 
классификация по количеству, классификация по синтаксической связи, 
равнозначные и неравнозначные сочетания  

Вставки как языковые единицы стали предметом исследования в 
лингвистике сравнительно недавно. Ранее лингвисты рассматривали их 
лишь в числе других языковых единиц (вводных и вставных конструкций), 
либо просто игнорировали.  

В данной статье, которая является нашим первым исследованием 
вставных единиц в составе фразеологизмов, вставки классифицируются по 
двум принципам: по количественному признаку и по уровню синтакси-
ческой связи. 

Фразеологические единицы интерполируются однословными и 
многословными (однородными и неоднородными) вставками. Однослов-
ные вставки могут выступать как члены предложения или не являться 
ими. В случае многословных вставок сопоставляются член предложения и 
единица, которая не рассматривается как таковая. Вставки двухкомпонент-
ных глагольных фразеологических единиц в предложении выступают в 
роли как главных, так и второстепенных членов. Вставки могут выступать в 
роли почти всех второстепенных членов предложения, кроме сказуемого. В 
последнем случае они могут быть в составе предиката только компонентом 
составного сказуемого. В отдельных случаях фразеологический оборот 
интерполируется другой фразеологической единицей, но при этом они не 
становятся единой структурой, а продолжают выступать как отдельные 
фразеологические конструкции. 
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Interposing Two-member Verb Phrases 

 Poghosyan Albert 
Summary 

Key words and expressions: one-word, multi-word, classification 
according to quantitative relations, classification according to syntactic 
relations, homogeneous and heterogeneous combinations  

It is only in recent years that interpositives have become the object of 
investigation in linguistics. Formerly, they were either disregarded by the 
linguists or were considered together with parenthetical and insertive 
constructions. This article is the first attempt to study the elements interposing 
phraseological units and classify them according to two principles: quantitative 
and syntactic relations. 

 Phraseological units are interposed by one-word and multi-word (both 
homogeneous and heterogeneous) interpositives. One-word interpositives can 
function as a member of a sentence or cannot be part of a sentence at all. In case 
of multi-word interpositives, the members of the sentence are being confronted 
with the non-members of the sentence. The interpositives in two-member verb 
phrases can be both the principal and secondary parts of a sentence. While 
interpositives can function as most, if not all, secondary parts of a sentence, 
they can never be a predicate of a sentence except for being a predicative, part 
of the compound predicate. In some cases, a phrase can be interposed by 
another phrase, but they do not form a whole unit and function as separate 
phraseological units. 
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ՄուշեղՄուշեղՄուշեղՄուշեղ    ԻշխանիԻշխանիԻշխանիԻշխանի    ««««ՏառապանքՏառապանքՏառապանքՏառապանք»»»»    ժողովածունժողովածունժողովածունժողովածուն.... 
մմմմարդերարդերարդերարդերգգգգությունըությունըությունըությունը    

ՀամբարձումյանՀամբարձումյանՀամբարձումյանՀամբարձումյան    ՆաիրաՆաիրաՆաիրաՆաիրա  
  

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... գեղագիտություն, քերթված, մահվան 
փիլիսոփայություն, տեսիլք, իրականություն, բանաստեղծ, 
ժողովածու, սփյուռքահայ գրականություն 

Մուշեղ Իշխանը «Տառապանք»1 ժողովածուի համար որպես 
բնաբան ընտրել է արաբ բանաստեղծ և փիլիսոփա Աբու Էլ Ալա Էլ 
Մաարիի2 (973-1057)՝ «Մենք կը տառապինք//Եվ ասիկա միակ 
բանն է//Զոր վստահ գիտենք» հայտնի տողը, որը հանգեցնում է 
գաղափարին, թե Իշխանն իր ժողովածուի խորագիրն ընտրել է՝ 
հետամուտ Մաարիի աներկբա իմաստությանը:  

Մարդը Մուշեղ Իշխանի պոեզիայում կենսաբանորեն ու 
պատմականորեն ձևավորված աշխարհաքաղաքական սուբյեկտն 
է, աշխարհաքաղաքացի հայը, ով, որպես լիիրավ գոյություն, 
ամփոփում է կենսաբանական, հոգեբանական ու բարոյագիտա-
կան, իմացաբանական, մշակութաբանական ու սոցիալ-քաղաքա-
կան գաղտնագրերը, և «Տառապանք» ժողովածուի ամբողջականու-
թյան տիրույթում մարդուն դիտարկելիս հայտնաբերում ենք մեթո-
դաբանական այն հիմքը, ըստ որի՝ հնարավոր է ոչ միայն տեքստի 
առանձին հատկանիշների ուսումնասիրությունը, այլև՝ մարդու՝ 
որպես մարդագիտական սուբյեկտի՝ համամարդու բացահայ-

                                                                 
1     Իշխան Մուշեղ, Տառապանք, 1968, Անթիլիաս, Կաթողիկոսութիւն 

Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, 116 էջ: «Տառապանք» ժողովածուն Մուշեղ 
Իշխանի պոեզիայի բարձրակետն է: Այն արժանացել է «Գէորգ 
Մելիտինեցի» գրական առաջին մրցանակին: Սույն ժողովածուի տարբեր 
քերթվածներ տեղ են գտել Արթուր Մեսչյանի երգացանկում։  

2 Abul Abul Abul Abul ʿAla AlAla AlAla AlAla Al----MaMaMaMaʿarri arri arri arri ----    (Arabic (Arabic (Arabic (Arabic ----    المع���ري    الع������ء    أب����و    AbAbAbAbū    alalalal----ʿAlAlAlAlāʾ    alalalal----MaMaMaMaʿarrarrarrarrī,,,, 
full name full name full name full name عب����د    ب����ن    أحمد    الع������ء    أب����و    �     AbAbAbAbū    alalalal----ʿAlAlAlAlāʾ    المع���ري    التنوخ���������ي    س�������ليمان    ب����ن    
AAAAḥmad ibn mad ibn mad ibn mad ibn ʿAbd AllAbd AllAbd AllAbd Allāh ibn Sulaimh ibn Sulaimh ibn Sulaimh ibn Sulaimān aln aln aln al----TanTanTanTanūẖī    alalalal----MaMaMaMaʿarrarrarrarrī), (, (, (, (December 973973973973----
May 1057)1057)1057)1057). . . . He was a blind Arab philosopher, poet, and writer. Al-Maʿarri held 
and expressed an irreligious worldview which was met with controversy, but in 
spite of it, he is regarded as one of the greatest classical Arabic poets. 
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տումը, ում սպառնում է արմատի քայքայումը, ում սպառնում են 
անհող-անհայրենիք թափառումները:  

Այս համատեքստում՝ ժողովածուի ներքին տեղաշարժերն 
ընդգծում են ազգային և համամարդկային արժեքների ու իդեալ-
ների կենսագործմանը հետամուտ և ուծացման վտանգի դեմ պայ-
քարող տարագիր հային, ում մարդաբանական ու գենետիկական 
հարցադրումների տիրույթում դիտարկելիս՝ բացահայտվում է նաև 
Մուշեղ Իշխանի մարդաբանական-գեղագիտական որոնումների 
հիմքը:  

Ժողովածուում ընդգրկված բանաստեղծություններում սփյուռ-
քահայ պոետի և ազգապահպանի էությունն է, նրա գիրը ուղղոր-
դող հոգևոր-բարոյական առանցքային դրույթերի գիտակցությունը 
ու նաև՝ դրանք տեսականորեն ու գործնականորեն իրագործելու 
հետևողականությունը: Ժողովածուի գրեթե բոլոր քերթվածներն 
իրենց ներքին տիրույթներում ամփոփում են ջարդերի ու նահա-
տակությունների ճանապարհներով անցած հայի տառապանքը: 
Ցեղասպանների ոճիրը խափանել է երազը, սակայն Իշխանի կեր-
պարը՝ որպես հայ մարդ, հպարտ է և ունի սեփական ինքնության 
գիտակցությունը: Իշխանի՝ կենսականությամբ շնչող քերթվածնե-
րում կան հերոսական խոյանքներ, պայքարի ու ընդվզման հզոր 
ոգի, ապագայի հավատք, ստրկության լուծը թոթափելու փորձ: 
Նրա ցավն ու տառապանքը, կորուսյալ հայրենիքի կարոտն ու 
պաշտամունքը, ուժն ու փառքը համամարդկային են՝ 

 Սիրտս կʾարյունի աշխարհի ցավով, 
 Որքա՜ն տառապանք, Աստվա՛ծ իմ, չորս դիս, 
 Կյանքի դաշտերեն փչող ամեն հով 
 Հառաչ ու կսկիծ կը զարնե դեմքիս: 
 
  Անմեղ զոհերու արյունով եռուն 
 Հողը ոտքիս տակ կը մնա միշտ թաց, 
 Եվ նոր ոճիրներ, իմ շուրջն ու հեռուն,  
 Կը ծնին մարդիկ՝ արյունով հարբած3: 
                                                                 

3    Իշխան Մուշեղ,    Տառապանք, 1968, Անթիլիաս, Կաթողիկոսութիւն 
Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, էջ 8: Նույնը՝ Իշխան Մուշեղ, Երկեր, Եր., 
«Նաիրի» հրատ., 1990, էջ 187: 
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Սույնը ուղերձ է, որով բանաստեղծը դիմում է պարզ ու 
աննահանջ, բայց և միաժամանակ տարօրինակ, անհասանելի ու 
անհասկանալի մարդուն, դիմում է ցավի ու հավատքի, սուգի ու 
«տմույն» արցունքների քողից անդին արշալույսին նայող մարդուն՝ 
«Կը խարխափես և խավարին չես հավատար», «Կը տառապիս և 
վշտերուդ չես հավատար», «Կը խեղդըվիս՝ շղթաներուդ չես հավա-
տար», «Ցավեդ կʾոռնաս և ցավերուդ չես հավատար»4: Մահվան 
անմիջական շունչը տարբերակող բանաստեղծի արտասովոր այս 
ապրումը միտում է հավերժական իմաստնության, ինչը սոսկ կեն-
սափորձի տիրույթում չէ, այլ վեր է կյանքի ու մահվան փիլիսոփա-
յությունից, առավել հանդուգն ու անվերապահ է, ինչպես Պետրոս 
Դուրյանի պոռթկացող տառապանք-ցասումը, որով նա հանդգնում 
էր դիմելու Աստծուն: Հոգու լույսերը, սակայն, չեն մարում, ու 
բանաստեղծը անեծք չունի իր շուրթերին՝ 

 Տարօրինա՜կ, տարօրինա՜կ մարդ արարած, 
 Քու ձեռքերով հողին կուտաս կյանքեր ծաղկած, 
 Կʾզգաս դեմքիդ մահվան քամին և հողմավար 
 Կʾիյնաս անշունչ, սակայն մահվան չես հավատար…5: 
Մարդը Իշխանի պոեզիայում բնության անտրոհելի մի ատոմ 

է, որ մշտապես տիեզերական համակարգայնության ու հավերժա-
կան պտույտ-դարձում է, ու Իշխանը որոնում է հատկապես 
մարդո՛ւ հոգու հավերժացումը: Նա երգում է տառապանքի վիհե-
րում գալարվող և միևնույն ժամանակ նույն տառապանքի լեռն ի 
վեր աղոթքով ու երգով ելնող բազմաչաչար, բայց «վիշապահաղթ 
ադամորդու» աննկուն ոգին՝  

 Կը սիրեմ քեզ, Ադամորդի՛, 
 Կուրծքեդ արյուն երբ կը հոսի, 
 Աչքեդ՝ արցունք, ցավ ու կրակ,  
 Շրթունքներուդ՝ այրող պապակ, 
 Կʾերգես աղոթք ու մեղեդի, 

                                                                 
4 Նույն տեղում, էջ 93, Երկեր, էջ 228:   
5    Իշխան Մուշեղ, Տառապանք, 1968, Անթիլիաս, Կաթողիկոսութիւն 

Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, էջ 93, Երկեր, էջ 228:   
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 Կʾերգես կյանքի փառաբանանք 
 Եվ լեռն ի վեր տառապանքի 
 Դուն կը մնաս այդպես ոտքի6: 
«Տառապանք» ժողովածուով Իշխանը բացահայտում է հողեղեն 

ու աշխարհիկ կյանքի ունայնությունը, մոտենում համաստվածու-
թյան գաղափարին, տիեզերական անվախճանական շարժումին, 
ուր նախասկիզբը ես-ն է, անդինը՝ Աստված: Ժողովածուի նյութը 
խիտ է, անպարագիծ, ոգին՝ սահմանազերծ, որի միջոցով էլ 
Իշխանը փոխանցում է նյութը՝ ձևից՝ իմաստը, տեսիլքից՝ խոր-
հուրդը, անհունից՝ իրականություն ու իրականությունից՝ դեպի 
գաղափար: Իշխանը բանաստեղծ է և փիլիսոփա: Նա արվեստա-
գետ է, որ մտածում է, խորհում ու տառապում՝ մերձենալով տիե-
զերքից տրվող տեսիլքներին: Իշխանը խոհի բանաստեղծ է: 
«Տառապանք» ժողովածուում տեղ գտած քերթվածները մտքի և 
հոգու միասնականության արդյունք են, որոնց միջոցով նա բերում 
է կյանքի ու մահվան փիլիսոփայության, ունայնության ու հավեր-
ժության խորհուրդները, իրականություն-ցնորքի մեջ որոնում է 
մարդուն՝ 

 Ցնորք է գուցե մեր շուրջ ամեն բան, 
 Աչքերը մարդուն՝ խաբկանքի պաստառ, 
 Անցքերն աշխարհի՝ լոկ շարժանկար, 
 Ցնորք է գուցե մեր շուրջ ամեն բան7: 
Խոհափիլիսոփայական պատկերների ընդգրկունությունն ու 

տարողությունը, դրանց խորհուրդն ու խորքը ժողովածուում դառ-
նում են ընթերցումի գլխավոր տարրեր՝ բնորոշելով Իշխանի 
բանաստեղծության՝ ժամանակի տիրույթում մնալու, գրվածքին 
կենսականության և ընթերցողին էներգիա հաղորդելու էական 
հարցերը: Նյութը ու պատկերները ներձույլ են Իշխանի քերթված-
ներում՝ թանձր գույների ու ձայների ներդաշնակ կերպարանափո-
խությամբ: Երևակայության թռիչքով Իշխանը սովորական մահկա-

                                                                 
6 Նույն տեղում, էջ 96, Երկեր, էջ 229:   
7 ԻշխանԻշխանԻշխանԻշխան    ՄուշեղՄուշեղՄուշեղՄուշեղ, , , , Տառապանք, 1968, Անթիլիաս, Կաթողիկոսութիւն 

Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, էջ 5, Երկեր, էջ 185:   
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նացուին անհասանելի իմաստասիրության բարձրագույն ոլորտ-
ներում է, որոնք անտեսանելի, սակայն կարևոր լույս են սփռում 
նրա կյանքի ու հոգեկան բախումների վրա՝ երբեք չխախտելով 
բնականության ու բանականության օրենքները: Իր ամբողջության 
մեջ «Տառապանք» ժողովածուն անմահության ու անհունության 
հասնելու ձգտում է, մարդու՝ որպես բարձրագույն բանական էակի, 
ուղեորոնումն է՝ աննյութեղենության ու ոգեղենացման, անձ-տիե-
զերականություն ներդաշնության ճանապարհին: Այդ կերպ՝ 
Իշխանը խորշում է կենցաղից, նյութից ու նյութականությունից՝ 
ամեն ինչ հասցնելով ոգու տիրույթ: Նա ոգու բանաստեղծ է՝  

 Երբ հանդիպինք օր մը հանկարծ մենք իրար, 
 Աստղաբնակ իմ եղբայր, 
 Ու երբ սիրով նստինք սեղան միասին, 
 Երկու լեցուն բաժակի շուրջ աստղային, 
 Ինչպե՜ս պատմեմ, որ հասկանաս ամեն բան, 
 Որ մեր երկրին մեջ էր Ադամն ու Եվան, 
 Որ կը կոչվինք մենք հոն ՄԱՐԴ, 
 Մեր մեջ ունինք շունչն Աստուծո սրբավանդ, 
 Ունինք հոգի բանական 
 Եվ մենք ենք տերն ու արքան 
 Բոլոր շնչող, բոլոր թռչող կենդանյաց8: 
Մուշեղ Իշխանի բանաստեղծությունները կյանքի, մահվան ու 

հավերժության գաղափարներով ամփոփված իմաստասիրական 
հարցադրումներ են, որոնց պատասխանները չունի և ոչ մի մահ-
կանցու: Իշխանի «Տառապանք» ժողովածուն ձևով ու արվեստով 
առանձնահատուկ է: Ժողովածուի ամեն մի էջում գրողը ստեղծում 
է լույսի ու ստվերի ներդաշնությունը, թանձրացնում իրականու-
թյան զգացողությունը՝ նրանում ամփոփելով համամարդկային 
հույզեր ու զգացողություններ: Ու մահը նրա քերթվածներում ոչ թե 
մահկանացուական կյանքի ավարտն է, այլ՝ անմահության ճանա-
պարհը: Ըստ նրա՝ մարդկային կյանքը տիեզերական արարչագոր-

                                                                 
8 ԻշխանԻշխանԻշխանԻշխան    ՄուշեղՄուշեղՄուշեղՄուշեղ, , , , Տառապանք, 1968, Անթիլիաս, Կաթողիկոսութիւն 

Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ, էջ 63, Երկեր, էջ 216:    
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ծության, հավերժականության ու ոգեղենացման ճանապարհն է՝ 
ես-ից՝ ընդհանրականը, շոշափելիից՝ անշոշափելին, նյութեղենից՝ 
ոգեղենություն: Նա տերն է այդ գաղափարի ու չի վախենում 
մահից՝ 

 Մահը միշտ կար, երբ կʾերթայինք միասին, 
 – Հուղարկավոր վշտահար – 
 Մահվան զոհեր հանձնելու սև սա հողին,  
 Սակայն չէի հավատար: 
 
 Իսկ երբ հանկարծ, օ՜, ահավոր առեղծված, 
 Դեմքիդ վրա զայն տեսա,  
 Ինծի, ավա՜ղ, ըսին աչքերդ սառած, 
 Թե իսկապե՛ս մահը կա9: 
 Գրականությունը իրականության ճանաչողությունն է, ու 

ամեն գրող այդ իրականությանը մասնակից է իր հոգևոր աշխարհի 
ու կարողությունների չափով: Այս իմաստով Մուշեղ Իշխանի 
«Տառապանք» ժողովածուն բովանդակությամբ ու արվեստով ան-
օրինակ է: Ժողովածուի ամեն էջում գրողը ստեղծում է լույսի ու 
ստվերի ի՛ր ներդաշնակությունը, թանձրացնում իրականության 
պատկերը՝ ամփոփելով համամարդկային որակներ ու զգացողու-
թյուններ:  

Մուշեղ Իշխանը ինքնատիպ հեղինակ է: Նա գրում է ոչ թե 
անձնական, այլ առավելապես ազգային ու համամարդկային ապ-
րումների ու հույզերի մասին: Դրանք հեղինակի էությունից 
անջատվող անանձնական ու կերպափոխվող արձագանքներ ու 
թրթիռներ են: Խոհի ու պատկերի միասնությունը՝ գրի իրականու-
թյունը, գրողն ամփոփում է բառերում: Իշխանի քերթվածները 
ունեն մնայուն արժեք ու իրենց ներքին տիրույթում կրում են նրբա-
ճաշակ արվեստագետ-բանաստեղծի ոգին ու իմաստասերի 
միտքը:  

Մարդկային բարոյահոգեբանական ըմբռնումներն ու աշխար-
հայեցողությունը Իշխանը գեղարվեստականորեն մարմնավորում 

                                                                 
9    Նույն տեղում, էջ 14, Երկեր, էջ 191:    
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է պոետիկական միջոցներով: Դրանք նրա սեփական էության ու 
խառնվածքի ծնունդն են: Իշխանը կարողանում է թափանցել 
մարդու ներաշխարհը, զննել քնարական կերպարի ու իրականու-
թյան բարդ կապերը՝ հասնելով խորքերը: Սույն հարցերը 
պոետիկայի և գեղարվեստական արտահայտչաձևերի ոլորտում 
խիզախող հեղինակի հավակնությամբ չեն լուծվել, քանի որ նա 
միշտ էլ ձգտել է նոր ու թարմ միջոցներ փնտրել, գտնել ասելիքը 
ընթերցողին մատուցելու ոչ կաղապարված եղանակներ: Իշխանի 
պոեզիան անշփոթելի է: Կառուցվածքային ձևերն ու հնարքները 
ինքնատիպ են, մտածողության արտահայտման կերպերը՝ յուր-
օրինակ ու հետաքրքիր: Ոճը պարզ է, թեպետ մտածողությունը 
միտում է փիլիսոփայական ակտիվ ներթափանցումների: Աշխար-
հաճանաչողությունը ընդգրկում է մի կողմից մարդու զգացողու-
թյունների հակասականությունը, մյուս կողմից ընդհանրացնում է 
մտքերը: 

    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն 
1. Իշխան Մուշեղ, Տառապանք, 1968, Անթիլիաս, Մեծի Տանն 
Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւն, 117 էջ: 

2. Իշխան Մուշեղ, Մնաս բարով, մանկութիւն, Մատենաշար 
Համազգային մշակութային եւ կրթական ընկերակցութեան, 
Պէյրութ, 1974, 244 էջ: 

3. Իշխան Մուշեղ, Երկեր, 1990, Ե., «Նաիրի» հրատ., 592 էջ:  
4. Թոթովենց Վահան, Երկեր երեք գրքով, գիրք 1, Ե., 
«Սովետական գրող» հրատ., 1988, 532 էջ: 
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СборникСборникСборникСборник    Мушега Ишхана Мушега Ишхана Мушега Ишхана Мушега Ишхана ««««СтраданиеСтраданиеСтраданиеСтрадание»:»:»:»:        
ччччеловекопениеловекопениеловекопениеловекопениееее    

Амбарцумян НаираАмбарцумян НаираАмбарцумян НаираАмбарцумян Наира    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: эстетика, стихотворение, философия смерти, 
видение, реальность, поэт, сборник, литература армянской диаспоры 

Литература – это познание реальности, и каждый писатель участвует в 
этой реальности в меру своего духовного мира и способностей. В этом 
смысле сборник Мушега Ишхана «Страдание» уникальна по своему содер-
жанию и искусству. Внутренние сдвиги сборника «Страдание» подчерки-
вают реализацию национальных и общечеловеческих ценностей и идеалов 
армян, которые в то же время борются с опасностью ассимиляции. 
Рассматривается и область антропологических и генетических проблем, 
выявляются основы антрополого-эстетического поиска Мушега Ишхана. В 
стихотворениях, входящих в сборник, проявляется сущность армянского 
поэта и защитника диаспоры. Человек в поэзии Ишхана –  это неделимый 
атом природы, который всегда находится в космической системе и вечном 
вращении, и Ишхан особенно стремится к увековечению человеческой 
души. На каждой странице сборника писатель создает свою гармонию 
света и тени, усиливает картину реальности, обобщая универсальные 
качества и чувства. 
        



 
– 80 – 

Mushegh IshkhanMushegh IshkhanMushegh IshkhanMushegh Ishkhan’’’’s s s s CCCCollection “Suffering”ollection “Suffering”ollection “Suffering”ollection “Suffering”::::        
Human Human Human Human SSSSinginginginginginginging    

Hambardzumyan Hambardzumyan Hambardzumyan Hambardzumyan NairaNairaNairaNaira    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: aesthetics, creation, philosophy of death, vision, reality, poet, 
collection, literature of the Armenian Diaspora 

Literature is the knowledge of reality, and every writer participates in that 
reality to the best of his spiritual world and abilities. In this sense, Mushegh 
Ishkhan’s collection “Suffering” is unique in its content and art. The internal 
shifts of the Suffering collection emphasize the realization of national and 
universal values and ideals of Armenians, who are at the same time struggling 
with the danger of assimilation. The area of anthropological and genetic 
problems is considered, the foundations of the anthropological and aesthetic 
search of Mushegh Ishkhan are revealed. In the poems included in the 
collection, the essence of the Armenian poet and protector of the Diaspora is 
manifested. Man in the poetry of Ishkhan is an indestructible atom of nature, 
which is always a cosmic system and eternal rotation, and Ishkhan seeks 
especially the eternity of the human soul. Ishkhan’s collection “Suffering” is 
special in form and art. On each page of the collection, the writer creates his 
own harmony of light and shadow, strengthens the picture of reality, 
summarizing universal qualities and feelings.  

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Ներկայացվել Ներկայացվել Ներկայացվել Ներկայացվել էէէէ    25.25.25.25.04040404.2020 .2020 .2020 .2020 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    04.0504.0504.0504.05.2020.2020.2020.2020    թթթթ....    
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Поэтический цикл С. Есенина Поэтический цикл С. Есенина Поэтический цикл С. Есенина Поэтический цикл С. Есенина «Персидские мотивы»«Персидские мотивы»«Персидские мотивы»«Персидские мотивы»    ииии    
Шаганэ Тальян как один из прототипов восточной женщиныШаганэ Тальян как один из прототипов восточной женщиныШаганэ Тальян как один из прототипов восточной женщиныШаганэ Тальян как один из прототипов восточной женщины    

Саакян Эгине Саакян Эгине Саакян Эгине Саакян Эгине     
    Ергенян АниЕргенян АниЕргенян АниЕргенян Ани    

    
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: любовная    лирика, восточные мотивы, 

персиянка, женские образы, Лала, Гелиа, Шаганэ (Шага) 
Одним из высших достижений любовной лирики С. Есенина 

является его знаменитый цикл «Персидские мотивы». Этот цикл 
был написан в 1924-1925 годах. В нем отразились впечатления от 
поездки поэта на Кавказ. Вошедшие в цикл стихотворения («Шаганэ 
ты моя, Шаганэ…», «Руки милой – пара лебедей», «Ты сказала, что 
Саади…», «В Хороссане есть такие двери» и т.д.) выражают 
различные оттенки и вариации любовного чувства: ревность, грусть, 
любовное томление, измена, любовные ласки. 

ПредметомПредметомПредметомПредметом исследования в рамках статьи являются образы 
восточных женщин и восточные мотивы произведениях С. Есенина. 

Целью Целью Целью Целью статьи является    литературный анализа    образов женщин 
в «Персидских мотивах» С. Есенина с целью выявления роли и 
значения восточных красавиц в произведениях и в жизни писателя. 

ЗадачиЗадачиЗадачиЗадачи ‒ Исследовать поэтический цикл С. Есенина «Персидские 
мотивы». 

АктуальностьАктуальностьАктуальностьАктуальность статьи заключается в переосмыслении лиричес-
ких стихов С. Есенина с позиции выявления воздействия прототипа 
лирической героини на формирование литературного образа. 

Новизна Новизна Новизна Новизна статьи заключается в попытке анализа цикла                 
С. Есенина «Персидские мотивы» с позиции рассмотрения прото-
типов восточных красавиц.    

В сборнике «Персидские мотивы» выявляется лирический образ 
прекрасной персиянки, в глазах которой герой «увидел море, 
полыхающее голубым огнем» [6; 237]. Женский образ «Персидских 
мотивов» собирательный. Все героини цикла – Шаганэ, Гелия, Лала 
– прекрасны и удивительны, так же, как и восточный мир. 
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Загадочная страна Персия привлекает С. Есенина и необычностью 
нравов, и экзотичностью природы, и загадочностью женщин. 
Молодой писатель И. Рахилло хотел узнать, о чем же произведение 
С. Есенина. На что поэт ответил, что его стихи о счастье в любви и о 
быстротечности этого счастья [1].  

С. Есенин проявлял пристальное внимание к поэтическому 
наследию Востока. Персия манила, возникая в его творческом 
сознании. Увлечение своеобразным искусством классиков Востока 
сказалось и в самом поэтическом строе персидских стихотворений. 
Персия С. Есенина ‒ это Восток, «созданный» не только «с живого 
глаза»; это Восток и Корана («Магомет перехитрил в Коране...»), и 
арабских сказок («Где жила и пела Шахразада...»), и привлека-
тельные имена и названия (Шаганэ, Лала, Босфор, Тегеран, Багдад), 
и традиционные народно-поэтические представления, метафоры, 
образы («Красной розой поцелуи вею ...)  

В «Персидских мотивах» С. Есенина, кроме Магомета, встре-
чаются еще три реальных исторических имени ‒ Саади, Хайям, 
Фирдоуси. Восточные поэты живут в поэтическом мире 
«Персидских мотивов» среди своих исторических реалий и в 
символическом плане наполняют собой мир Персии и мир русского 
поэта, который сопоставляет «свою» Персию с их «голубой страной». 

Диалог, который ведет С. Есенин с Саади, Хайямом, Фирдоуси, 
строится двупланово. Вначале С. Есенин подчеркивает свое 
уважительное отношение к миропониманию восточных поэтов, а 
потом уже выявляет сходство или различие между собой и поэтом 
Востока. Своеобразный ключ к «диалогу» ‒ имя восточного поэта, 
включается в повторяющуюся строку и проходит через всю строфу 
или стихотворение. Элементы образного строя восточной поэзии 
пронизывают стихи С. Есенина, передают реалии, быт, нравы, 
пейзаж Востока. Назидательно-философская составляющая 
«Персидских мотивов» сближает лирического героя с восточными 
поэтами, которые делились своим опытом и мудростью в 
иносказательных рубаи и газелях. 

В цикле рисуется идеальный мир красоты, гармонии счастья в 
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другой, экзотической стране. «Персидские мотивы» противопостав-
лены «Москве кабацкой». Однако увлекаясь Востоком, поэт помнил 
свою «страну березового ситца» и образ России непременно 
присутствует в произведениях цикла.  

Находясь в Батуме, С. Есенин опубликовал в местной газете два 
персидских стихотворения, написанных в Тифлисе. 20 декабря, все 
еще находясь в Батуме, он отправил Бениславской два новых 
стихотворения персидского цикла ‒ «Шаганэ ты моя, Шаганэ…» и 
«Ты сказала, что Саади…», созданные непосредственно перед этим 
(на рукописи второго стоит дата 19 декабря, первое же, согласно 
выводам В. Г. Белоусова на основании предшествующей переписки 
поэта, вряд ли могло быть написано раньше 18 декабря) [3]. В этих 
двух стихотворениях впервые возникает образ персиянки Шаганэ. 
Имя этому персонажу, в общей сложности фигурирующему в шести 
произведениях С. Есенина, было дано в честь приехавшей в Батум 
из Тифлиса учительницы, бывшей подпольщицы-коммунистки 
Шаганэ Нерсесовны Тертерян ‒ во втором браке Тальян, с которой 
поэт познакомился незадолго до этого, хотя сначала героиню стихов 
С. Есенин планировал назвать Лалой: 

«Я б порезал розы эти, // Ведь одна отрада мне ‒ // Чтобы не 
было на свете // Лучше милой Шаганэ» [6; 237]. 

«Ни к чему в любви моей отвага. // И зачем? Кому мне песни 
петь? - // Если стала не ревнивой Шага, // Коль дверей не смог я 
отпереть, // Ни к чему в любви моей отвага» [6; 241].  

«Ни к чему в любви моей отвага. // И зачем? Кому мне песни 
петь? ‒ // Если стала неревнивой Шага, // Коль дверей не смог я 
отпереть, // Ни к чему в любви моей отвага» [6; 243]. 

«Я не знаю, как мне жизнь прожить: // Догореть ли в ласках 
милой Шаги // Иль под старость трепетно тужить // О прошедшей 
песенной отваге? » [6; 241]. 

В стихотворении «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..» [6; 236]. постоянно 
возникает сравнение Персии и России. Поэт «с севера» оказался 
рядом с девушкой с юга. Замечательно в этом плане стихотворение 
«Никогда я не был на Босфоре…» [6; 237-238]. В стихотворении 
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чувство любви к женщине тесно переплетается с чувством любви к 
Родине.  

Но, не смотря на разность, герой, уставший от жизненных 
невзгод, ищет успокоения у своей возлюбленной: «Наклонись своим 
красивым станом, // На коленях дай мне отдохнуть» [6; 237]. 

 Лирический герой стихотворения устал, ищет покоя, 
возможно, хочет убежать от своей прошлой жизни. Поэтому он 
приехал так далеко, в Персию. В объятиях экзотической красавицы 
он ищет забвения: «Я давно ищу в судьбе покоя, // И хоть прошлой 
жизни не кляну, // Расскажи мне что-нибудь такое // Про твою 
веселую страну» [6; 237]. 

Но забыться не получается, потому что герой очень тоскует по 
родине: «Заглуши в душе тоску тальянки, // Напои дыханьем свежих 
чар, // Чтобы я о дальней северянке // Не вздыхал, не думал, не 
скучал» [6; 237]. 

 Несмотря на разъедающую душу тоску, герой всеми силами 
пытается погрузиться в любовь и с помощью нее возродиться 
очищенным и обновленным: «И хотя я не был на Босфоре ‒ // Я тебе 
придумаю о нем. // Все равно ‒ глаза твои, как море, // Голубым 
колышутся огнем» [6; 238]. 

Герой видит в персидских женщинах загадочность, некую 
неизведанную магическую власть. Это сказочные существа, 
наподобии райских птиц. Именно поэтому уместна метафора рук-
крыльев: «И меня твои лебяжьи руки // Обвивали, словно два 
крыла» [6; 243]. 

В начале пребывания в Баку С. Есенин под присмотром П. Чагина 
проходил курс лечения, но был подавлен, выглядел, по 
свидетельству редактора газеты «Красная новь» Александра 
Воронского, потерянным и подолгу плакал [7]. Этот эмоциональ-
ный настрой нашел свое отражение в стихах «Воздух прозрачный и 
синий…». Постепенно, однако, настроение С. Есенина благодаря 
заботе П. Чагина стало улучшаться, и уже «Золото текучее луны…» 
зазвучало в прежнем жизнерадостном ключе, а написанное 8 апреля 
стихотворение «Голубая да веселая страна…» предваряется 
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посвящением «Гелии Николаевне Чагиной» (так называла себя 
шестилетняя дочь Чагина Роза, с которой поэт в эти дни подру-
жился). Впоследствии это стихотворение стало замыкающим в 
цикле «Персидские мотивы». 

«Дорогая Гелия, прости. // Много роз бывает на пути, // Много 
роз склоняется и гнется, // Но одна лишь сердцем улыбнется. // 
Улыбнемся вместе, ты и я, // За такие милые края. // Ветер с моря, 
тише дуй и вей ‒ // Слышишь, розу кличет соловей? // Голубая да 
веселая страна. // Пусть вся жизнь моя за песню продана, // Но за 
Гелию в тенях ветвей // Обнимает розу соловей» [6; 246]. 

В цикле выводится и образ Лалы. Трудно сказать наверняка, 
был ли реальный прототип этого образа. Хотя среди многочислен-
ных знакомых С. Есенина отыскать какую-нибудь «Лалу» не 
составляло труда. В. Е. Холшевников справедливо обратил внимание 
на то, что на фарси «Лала» (точнее, «лаала») значит «тюльпан», кроме 
того, имя Есенин мог просто придумать, произведя его от 
старинного «лал» (драгоценный камень, яхонт) [5; 234]. Правда,      
С. Есенин мог ввести не обязательно персидское имя, а тюркское, 
армянское или грузинское ‒ вообще ориентальное, «восточное». 
Кроме того, В. Е. Холшевников обоснованно напомнил, что близкое 
по звучанию восточное имя встречается в русской поэзии, в 
стихотворении В. А. Жуковского «Лалла Рук».  

«Так спросил я, дорогая Лала, // У молчащих ночью кипарисов, // 
Но их рать ни слова не сказала, // К небу гордо головы завысив» [6; 244]. 

Любовь к «прекрасной Лале» наполняет душу лирического 
героя огромным счастьем, радостью, дает новое видение жизни. Она 
помогает по-новому взглянуть на мир и переосмыслить его. Человек 
свободен в проявлении его естественных чувств, в поклонении 
женщине и красоте. 

В мае книга «Персидские мотивы» была готова к выходу. По 
распоряжению автора хронологический порядок расположения 
стихотворений в книге был изменен.   

В Мардакяне С. Есенин намеревался завершить персидский 
цикл: из запланированных двадцати стихотворений к тому времени 
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были написаны одиннадцать и опубликованы десять. За первые 
пять дней августа он создал два новых ‒ «Быть поэтом ‒ это значит 
то же…» и «Глупое сердце, не бейся…», уже 7 августа появившиеся 
в «Бакинском рабочем». Темы их были настолько разными, что поэт 
сразу же решил разнести их по циклу: если «Быть поэтом ‒ это 
значит то же…» могло занять в нем одиннадцатое место, то второе 
стихотворение С. Есенин запланировал поместить ближе к концу. 
Вскоре после этого, между 6 и 8 августа, было написано стихотворе-
ние «Руки милой ‒ пара лебедей…». Возможно, С. Есенин работал 
над ним и раньше, на что указывает использованный перифраз 
пословицы «если он не поет, значит, он не из Шушу, если он не 
пишет, значит, он не из Шираза» [2; 241], которую он упоминал еще 
в письме от 8 апреля, а также тот факт, что одновременно с ним, 10 
августа, в «Бакинском рабочем» появилось созданное еще в апреле 
стихотворение «Голубая да веселая страна…». Наконец, 14 августа 
было опубликованное ставшее тринадцатым в цикле стихотворение 
«Отчего луна так светит тускло…». По-видимому, несколькими 
днями раньше было создано «Море голосов воробьиных…», которое 
С. Есенин первоначально тоже собирался включить в цикл, но 
осенью, в процессе подготовки Собрания стихотворений, отказался 
от этой идеи и определил окончательный объем цикла пятнадцатью 
стихотворениями. Тогда же в стихотворении «Золото текучее 
луны…» «текучее» было заменено на «холодное» [4; 124]. 

 В 1960-е годы была выдвинута гипотеза, что по включению в 
цикл готовилось также стихотворение «Тихий ветер. Вечер 
синехмурый…», опубликованное в марте 1926 года, уже после 
смерти С. Есенина, в «Красной газете», которую в то время 
возглавлял П. Чагин. Однако В. Белоусов доказывает, что оно 
изначально не имело отношения к «Персидским мотивам» [3].  

 «Я спросил сегодня у менялы» ‒ одна из миниатюр цикла 
«Персидские мотивы», доносящая негу и экзотику южного края, 
ритмы и музыку, иносказательность и символику необычной речи. 
Стихотворение состоит из двух симметричных частей, каждая из 
которых включает по три строфы. Эти две части призваны 
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сопоставить два типа любви. В первой, построенной на троекратной 
анафоре («Я спросил сегодня у менялы»), анафорические повторы 
(«я спросил», «как сказать», «прекрасной Лалы»), ассонансы (подбор 
слов c широко звучащими «А», «Ы», «У») и экзотизмы («тише 
Ванских струй») передают тихо журчащую музыку полуденной 
страны. 

Цикл написан под влиянием двух культур. Автор щедро 
использует традиционные художественные символы персидской 
лирики как чадра, лепестки розы. Но лирический герой – русский 
поэт, отсюда и употребление исконно русских слов как «яхонты», 
«по рублю» и т.д. Строка-рефрен «Я спросил сегодня у менялы» 
каждый раз привнося дополнительные, а порой и контрастные 
оттенки. 

Цикл изобилует яркими художественно-выразительными 
эпитетами («прекрасная Лала», сравнениями («глаза, как яхонты», 
«красной розой поцелуи веют») анафорами («О любви в словах не 
говорят, // О любви вздыхают лишь украдкой» // «Поцелуй названья 
не имеет, // Поцелуй не надпись на гробах.» [6; 235]. 

Чувственность поэта не знает границ и запретов. Отсюда 
понятно появление телесных и осязательных образов: губы, 
поцелуи, руки, которые красноречивее словесных определений и 
знаков: «Ты – моя» сказать лишь могут руки, // Что срывали черную 
чадру» [6; 235]. Поэту ближе и любовное томление со словами, 
ласкающими слух, и чувственная страсть. Руки в его стихотворении 
срывают черную чадру – символ сокрытия и унижения красоты.  

В «Персидских мотивах» С. Есенина в последний раз мы 
встречаем образ прекрасной персиянки в стихотворении «Отчего 
луна так светит тускло…» [6; 244]. 

Шаганэ Нерсесовна вспоминает, что целых три дня, когда она 
болела, а сестра уходила на службу, Сергей Александрович с утра 
являлся к ним, готовил чай, беседовал с ней, читал стихи из 
«Антологии армянской поэзии» [8; 295]. Она пишет о его доброте, 
небезразличии к беспризорным детям, любви к животным. 
отмечает, что С. Есенин интересовался армянской поэзией. «Соседи 
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имели «Антологию армянской поэзии» в переводах Брюсова, и 
Сергей Александрович, бывая у нас, нередко просил принести эту 
книгу и читал ее» [8; 276] . Особенно он интересовался Егишэ 
Чаренцем. 

Шаганэ Тальян с теплотой вспоминала о встрече с Сергеем 
Есениным, отмечая, что С.А. Есенин есть и до конца дней будет 
светлым воспоминанием ее жизни [8; 271]. 

Последней встреча Шаганэ Нерсесовны с С. Есениным, была 
вечером, накануне отъезда. Сергей Александрович пришел к ним и 
объявил, что уезжает. Он сказал, что никогда ее не забудет, но не 
захотел, чтобы Шаганэ с сестрой его провожали. Писем от него она 
также не получила [8; 267].  

Лирика Есенина значительно обогатила русскую литературу, 
посвященную великой мировой тайне – любви. Его привлекали не 
только красота восточных женщин, но и сам Восток. Изучив цикл 
трудно поверить, что он создавался на Кавказе, а в Персии поэт так 
и никогда не побывал. Как мы видим в стихотворениях 
поэтического цикла часто повторяются восточные женские имена. 
При рассмотрении цикла 13 раз можно встретить имя Шаганэ 
(Шага), 4 раза ‒ имя Лала, 2 раза ‒ имя Гелия. Женские образы поэт 
рисует чистыми и нежными красками, часто прибегая к сравнению 
ее с природным явлением. Как, например, в стихотворении 
«Улеглась моя былая рана» из цикла «Персидские мотивы». В нем 
поэт сравнивает лицо прекрасной восточной красавицы с зарей: 
«Что лицом похожа на зарю» [4; 119].  

В любoвных стихах Персидского цикла, поэт раскрывает не 
только всевозможные оттенки любви к женщине, но и раскрывает 
образ родины в сравнении Востока с Рязанью. Поэтический цикл 
«Персидские мотивы», как и все творчество С. Есенина имеет 
автобиографическую основу, благодаря чему раскрывает личность 
поэта и его душу.    
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նախատիպերից մեկը նախատիպերից մեկը նախատիպերից մեկը նախատիպերից մեկը     
    Սահակյան ՀեղինեՍահակյան ՀեղինեՍահակյան ՀեղինեՍահակյան Հեղինե    

    Երգենյան ԱնիԵրգենյան ԱնիԵրգենյան ԱնիԵրգենյան Անի    
ԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփումԱմփոփում    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... քնարերգություն, արևելյան մոտիվներ, 
պարսկուհի, կանացի կերպարներ, Լալա, Հելիա, Շահանե (Շահա) 

Ս. Եսենինի սիրային քնարերգության բարձրագույն նվաճումներից է 
նրա հայտնի «Պարսկական մոտիվներ» շարքը: Շարքը գրվել է 1924 - 1925 
թվականներին: Եսենինին հետաքրքրում էին սիրային զգացմունքի տար-
բեր երանգները՝ խանդ, տխրություն, դավաճանություն և այլն: Այս ժողո-
վածուի մեջ բացահայտվում է գեղեցիկ պարսկուհու քնարական կերպա-
րը, որի աչքերում հերոսը «տեսավ կապույտ կրակով բոցավառվող ծովը»: 
Շարքի բոլոր հերոսները `Շահանեն, Հելիան, Լալան, գեղեցիկ և զարմա-
նալի են: Մանրմասն նկարագրվում է Շահանե Թալյանի կերպարը, նա 
գրականության ուսուցիչ էր Բաթումի դպրոցներից մեկում: Սրա վառ 
ապացույցն է «Շահանե, դու իմ, Շահանե …», «Դու ասել ես, որ 
Սաադին…», «Խորասանում կան այնպիսի դռներ» և այլ բանաստեղծու-
թյուններ: Իր մտքերն ու զգացմունքները փոխանցելու համար բանաս-
տեղծը օգտագործել է բազմաթիվ վառ գեղարվեստական և արտահայտիչ 
միջոցներ: 

Պարսկական ցիկլից սիրային բանաստեղծությունների միջոցով 
հեղինակը բացահայտում է ոչ միայն կնոջ հանդեպ սիրո բոլոր երանգները, 
այլև հայրենիքի կերպարը` Արևելքի և Ռյազանի համեմատությամբ: 
«Պարսկական մոտիվներ» բանաստեղծական ցիկլը, ինչպես և Ս. Եսենինի 
ամբողջ ստեղծագործական ժառանգությունը, ունի ինքնակենսագրական 
հիմք, ինչը բացահայտում է բանաստեղծի անհատականությունն ու հոգին: 
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    Sahakyan HeghineSahakyan HeghineSahakyan HeghineSahakyan Heghine    
    Yergenyan AniYergenyan AniYergenyan AniYergenyan Ani    

SummarySummarySummarySummary    
Key Key Key Key wordswordswordswords:::: lyricism, Oriental motifs, Persian women, female images Lala, 

Helia, Shahane (Shaha) 
One of S. Yesenin’s greatest achievements in love lyricism is his famous 

cycle “Persian Motives”. This cycle was written from 1924 to 1925. Yesenin was 
interested in different aspects of love: jealousy, sadness, betrayal, and so on. 
This collection reveals the lyrical image of a beautiful Persian woman, in whose 
eyes the hero “saw the sea blowing with blue fire.” All the heroes of the cycle, 
Shahane, Helia, Lala, are beautiful and amazing. Shahane Talyan’s character is 
described in detail, she was a literature teacher at the Batumi school. “Shahane, 
you are mine, Shahane”, “You said that Saadin”, “There are such doors in 
Khersones” and other poems are the proof of that. The poet used a lot of vivid 
artistic and expressive means to convey his thoughts and feelings. 

With the amorous verses from the Persian cycle, the poet reveals not only 
all kinds of shades of love for a woman, but also reveals the image of the 
homeland in comparison with the East and Ryazan. The poetic cycle “Persian 
motifs”, like all of S. Esenin’s work, has an autobiographical basis, which reveals 
the poet’s personality and soul. 
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ՍփյուռքՍփյուռքՍփյուռքՍփյուռք    օվկիանոսըօվկիանոսըօվկիանոսըօվկիանոսը    ևևևև    միմիմիմի    մարդմարդմարդմարդ    
((((ՌՌՌՌ. . . . ՀատտեճյանիՀատտեճյանիՀատտեճյանիՀատտեճյանի    ««««ԱռաստաղԱռաստաղԱռաստաղԱռաստաղ» » » » ևևևև    ««««ԱռաստաղինԱռաստաղինԱռաստաղինԱռաստաղին    միւսմիւսմիւսմիւս    կողմըկողմըկողմըկողմը» » » » վեպերըվեպերըվեպերըվեպերը))))    

    
Փիլոյան ՎալերիՓիլոյան ՎալերիՓիլոյան ՎալերիՓիլոյան Վալերի    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... վեպ, արտագաղթ, սփյուռք, խառնամուս-

նություն, օտարում 
Սփյուռքը 20-րդ դարասկզբի դաժանագույն իրադարձություն-

ների արդյունք ու հետևանք է, սփյուռքահայը՝ այդ ամենի ժառան-
գորդը: Սփյուռքը հար փոփոխական է, ուզում է ունենալ իր դիմա-
գծությունը ու չի զորում: Սփյուռքն այստեղ է, այնտեղ և ամենուր, 
սակայն չունի կոնկրետ հասցե, բայց նրա հասցեն Երկիր մոլորակն է: 

Նշենք, որ սփյուռքի գոյությունն այսօր պայմանավորված է 
հետեղեռնյան հինգերորդ կամ վեցերորդ սերնդի գոյությամբ: Այդ 
վերջին սերունդն ունի իր հիշողության սահմանը, սակայն ունի 
նաև դիմակայության ոգեղեն կարողություն, որ, փորձենք հուսալ, 
չի ենթարկվում գիտական կամ գենետիկ որևէ տրամաբանության, 
ավելի զորեղ է, քան կյանքը, սրա պարտադրանքը, գլոբալացումը 
կամ սրա տրամաբանությունը, օտար պայմանականությունը և 
սրա պարտադրանքը: Սփյուռքը, ի տարբերություն այլ պատմա-
կան իրողությունների, կենսունակ է անգամ լեզվամշակութային 
ուրացումից ետք: 

Կարևորենք ևս մի իրողություն, որ ցավալիորեն դարձել է ոչ 
միայն նորագույն գրականության, այլև, նախևառաջ, մեր հավաքա-
կանության անտրոհելի բաղկացուցիչը՝ այս պահին արտագաղթը, 
ներառենք նաև արտագաղթով պայմանավորված ուրացում-
նահանջը, որ հայ ազգի ու տեսակի համար ամենօրյա ներկա-
յություն է ու փաստվում է ոչ միայն սփյուռքահայ, այլև հայրենա-
կան գրականությունների մեջ: Միջանկյալ հիշենք Վահագն 
Գրիգորյանի, Հովհաննես Երանյանի, այլ հեղինակների գործեր, 
ինչպես նաև հայ մարդու ներկա ամեն օրը: 

Սփյուռքը մասնակից է ոչ միայն աշխարհաքաղաքական մար-
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տահրավերներին, այլև ունի իր ներքին մարտահրավերները՝ 
արտագաղթ արտագաղթից հետո, մարդու և մարդկային փոքրիկ 
հավաքականությունների մեկուսացում, ապա և օտարում, խառն-
ամուսնություններ, ավելի շատին ձուլվելը կամ դիմակայելու 
կարողություն... 

Իր ծագումնաբանությամբ երկակի է սփյուռքը: Օբյեկտիվ 
հիմքերից զատ կա «սփյուռք» հասկացության ընկալման տարբե-
րություն: Կա հին ու նոր ձևավորված սփյուռքների խնդիրը: Այո, 
սփյուռքը եղեռնի ծնունդ է, և այս տեսակետից բացառություն են 
պարսկահայ ու պոլսահայ, մասամբ՝ արդեն մարող (մարած) 
հնդկահայ գաղթօջախները, որոնք արդյունք են նախաեղեռնյան 
իրողությունների, և որոնց գոյությունն էլ առիթ է տվել Երվանդ 
Ազատյանին տարբերակելու «ավանդական սփյուռք» և «նոր 
սփյուռք» հասկացությունները. 

«Ավանդական սփյուռքը ձևավորվել է պապենական հայրենի-
քից տասնամյակների կամ նույնիսկ հարյուրամյակների ընթաց-
քում տեղահանվածների հաշվին: Օտարացման այդ հանգամանքը, 
իր փորձություններով հանդերձ, նպաստել է, որ սփյուռքահայերի 
շրջանում զարգանա ինքնապաշտպանության բնազդը, ինքնու-
թյունը պահպանելու նրբազգացողությունը: Սակայն, ավանդական 
սփյուռքը դատապարտված է մահվան, քանի որ ոչ մի կուսակցու-
թյուն կամ կազմակերպություն տեր չի կանգնում նրա հարուստ 
մշակույթին, լեզվին ու գրականությանը: 

Նոր սփյուռքը, որ կազմավորման գործընթացում է և դեռևս 
պահպանում է կապը մայր հայրենիքի հետ, շատ ավելի վտանգա-
վոր վիճակում է, որովհետև ի տարբերություն ավանդականի, փոր-
ձության չի ենթարկվել այլ մշակույթների հորձանուտում, և 
հետևաբար երբեք չի զգացել վերոնշյալ ինքնապահպանման 
կարիքը: Այնպես որ շատ ավելի հեշտությամբ է ձուլվելու» [1]: 

Հեշտությամբ ձուլվելու հանգամանքը մեզ հիշեցնում է    
Շ. Շահնուրի կերպարի խոսքը. «Պիտի ձուլվինք. բոլորս ալ պիտի 
ձուլվինք, դարման չկա ատոր: Այո, գիտեմ, թե կարելի է սերունդ 
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մը փոխել, նույնիսկ ամբողջ ազգ մը ուզված կաղապարի մը մեջ 
թափել, սակայն ատոր համար անհրաժեշտ է, որ այդ ամբոխը 
մեր թաթերուն մեջ ըլլա և ստիպվի հպատակիլ: Պոլիս կարելի էր 
<... >» [2, 167]: 

Իսկ քանի որ «Պոլիս կարելի էր», ուրեմն և կարելի է անդրա-
դարձ կատարել Պոլսի գրականության այսօրվա նահապետ 
Ռոպեր Հատտեճյանի գործին, ի մասնավորի «Առաստաղ» և 
«Առաստաղին միւս կողմը» վեպերին, որ, թեմայի ու ասելիքի յուրա-
հատկություններով պայմանավորված, ունեն իրենց ներուժը՝ ար-
դիականությամբ լիցքավորված: Այս վեպերը սփյուռք իրողության 
քննությանն են նվիրված և մեկ ամբողջի արտահայտություն են: 

...Ի՞նչ է անում մարդը՝ լեռան մոտ ապրող, երբ այդ լեռը 
դառնում է հրաբուխ, կամ երբ անհնար է ուղղակի ապրել այդտեղ: 
Ի՞նչ է անում մարդը, եթե պատկերացնենք, որ բարձրանում է ծովի 
մակերևույթը, որի արդյունքում կղզին, որի վրա ապրում է այդ 
մարդը, ջրի տակ է անցնելու: Հեռանալու է, եթե ի վիճակի է, 
հոլանդացիների պես պատվար է կառուցելու, եթե ի վիճակի է, 
կործանվելու է, եթե փրկության հնար չի գտնելու: Մենք դեռ 
հոլանդացի չենք, և այս վեպերի կերպար Սաթենիկն իր ընտանի-
քով հեռանում է, հայրը՝ մնում՝ անկողնին գամված անշարժ ապրե-
լով տարիներ շարունակ: Հակոբի և Սաթենիկի արարքը կարող 
ենք մարդկայնորեն հասկանալ կամ չհասկանալ: 

Մարդը փրկել է ուզում իր տեսակը, որ կարող ենք անվանել 
նաև (մի դեպքում) տեսակի փախուստ: Այդպիսին էր Անիից 
հեռանալը: Սակայն այս դեպքում փրկվում է ոչ թե տեսակը, այլ 
երևի թե մարդը: Մարդու փրկությունը կայանում է, տեսակի 
փրկությունը՝ բացառվում: Նույնը կրկնվում է այսօր և՛ հայրենիքից, 
և՛ սփյուռքի առանձին գաղթօջախներից արտագաղթի տեսքով, 
որի արդյունքում մենք վերածվում են քոչվոր հայի: Եվ հաստատ-
վում է 20-րդ դարի, 21-րդ դարասկզբի շահնուրյան տագնապը՝ 
որպես արդի մարդու ամենօրյա ապաշխարանքի աղոթք. «Իսկ 
մե՛նք, կվճարենք իբրև վերջին փրկագին այն, որ պիտի գա: Իբրև 



 
– 95 – 

վերջին փրկագին՝ մանուկներ, որոնք կրնային մեծնալ, ապագայի 
սերունդներ, որոնք մեզմե վերջ պիտի գային: Որովհետև այն, որ 
պիտի գա, պիտի ըլլա օտար, բանիվ և գործով, կամա և ակամա, 
գիտությամբ և անգիտությամբ, մեղա՛, մեղա՛ Արարատին» [2, 158]: 

Իսկ եթե մարդն ու կղզին նույնականանո՞ւմ են: Այդ մասին է 
մտորում վեպի կերպար Սաթենիկը. «<... > կը մտածեի, թէ մարդիկ 
առանձին կղզիներ են՝ հազիւ թէ խարխուլ կամուրջներով 
կապուած իրարու: Մարդիկ առանձին կղզիներ են: Եւ հակառակ 
որ իբրեւ թէ կամուրջներ կառուցուած են այդ կղզիներուն միջեւ, 
մարդիկ ընդհանրապէս ուրշներէ լքուած կղզիներ են: Կամուրջնե-
րուն վրայ երթեւեկը տկար է կամ նոյնիսկ եթէ տկար չէ, այդ այն-
քան ձեւակերպական ու արուեստական է, որ կղզին կը շարունակէ 
մնալ առանձին» [3, 328]: Հակոբ Կարապենցը մի առիթով իր կեր-
պարների ու գրականության մասին է գրել, բայց սա լիովին կարող 
է վերաբերել Ռ. Հատտեճյանի առաստաղին. «Այս անանձնական 
միջավայրում մարդը կուչ է եկել պատի տակ և չգիտե ուր է 
գտնվում: Իր մահկանացու լինելը կարծեք բավական չէ, հիմա էլ 
եկել, նրան վանդակել են աշխարհաքաղաքական սահմանների 
մեջ, բանտային խուցերի մեջ, իր սենյակի չորս պատերի մեջ: Այլ 
խոսքով՝ մենավորների ու մերժվածների մի ամբողջ բանակ, որոնք 
բնակվում են իմ էջերում» («Գրողը և իր գործը») [5]: 

Սաթենիկն իրեն ինչ-որ տեղ դատապարտում է կաթվածահար 
հորը հեռվում մենակ թողնելու համար. «Եթէ ես կրցայ դժբախտ 
հայրս հոն առանձին թողուլ ու Գանատա գալ, ուրեմն ես ուրախա-
նալու իրաւունք չունիմ: Կամ եթէ ուրախանամ, ուրախութեանս 
մէջ անպայման քիչ մը տրտմութիւն պետք է խառնեմ» [3, 243]: Սա-
կայն պետք է ընդունենք, որ այս փախուստը, այս օտարվելը զուտ 
մարդկային գործոններով բացատրելը բավ չէ, որովհետև կան գլո-
բալացման ու քաղաքակրթական տագնապներ, որոնք ստիպում են 
հայ մարդուն շարունակաբար հեռանալ դեպի արևի մայրամուտը՝ 
բուն հայրենիքից Պոլիս, Պոլսից՝ Եվրոպա կամ Կանադա ու Միաց-
յալ Նահանգներ՝ «Նոր աշխարհը»: Այս իրողությունն է արձանա-
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գրում նաև Ռ. Հատտեճյանն իր երկրորդ վեպի առաջաբանում. 
«Կաթուածահար մարդուն ամբողջ աշխարհը փուլ եկավ, երբ 

օր մըն ալ յանկարծ լսեց, որ իր հարազատները պիտի մեկնին 
հեռաւոր ուրիշ երկիր: Գաւառէն դէպի մեծ քաղաք տեղաշարժը կը 
շարունակուէր ուրեմն մեծ քաղաքէն դէպի օտար երկիր: Ընտա-
նիքը ա՛լ աւելի հեռու կը քաշուէր իր բնական ակունքներէն: 
Պապերը առաւել եւս առանձին կը մնային իրենց հեռաւոր գերեզ-
մաններուն մէջ» [3, 199-200]: Սա հեղինակային տագնապ է, որ 
ձևակերպվում է նաև կերպարի կողմից. «Հայրս չորս տարի, 
նոյնիսկ չորս տարիէն ալ աւելի երկար ապրեցաւ մեր Գանատա 
գալէն վերջ: Երբ Գանատա կուգայինք, գրեթէ համոզուած էի, որ 
ան պիտի չդիմանար մեր բաժանումին: Այս բաժանումը ոչ թէ 
միայն բարոյական, այլ նաեւ իրական մահ պիտի ըլլար իրեն 
համար» [3,261]: Անխուսափելի է դառնում այդ իրական մահը. 
«Չորսուկէս տարի վերջ հեռաձայնը հնչեց: Մանիշակ լալագին 
ձայնով կը հաղորդէր, թէ հայրիկս մեռած էր առտուան դէմ՝ 
գիշերային խաղաղ քունի ընթացքին, հիւանդանոցի իր անկողնին 
մէջ: Գիշերը ոչ ոք նշմարած էր: Առտու անդրադարձած էին, որ իմ 
պաշտելի հայրիկս կեանքին հրաժեշտ առած էր անձայն, 
անտրտունջ, առանց որեւէ մեկու հանգիստը խռովելու: 

Իրեն համար այլեւս վերջ գտած էր ապրելու դատապարտու-
թիւնը» [3, 264]: Եվ կա որդու՝ Ռուբիկի ապաշխարանք-ինքնադա-
տապարտումը. «– Նայե՛, մա՛մ,– ըսաւ:  –Սխալ մի՛ հասկնար զիս: 
Մեծ հայրիկս մեռաւ հինգ տարի առաջ: Եւ մենք ենք, որ մեռցու-
ցինք այդ մարդը: Մենք՝ դուն, ես, մանաւանդ՝ հայրիկս: Ան 
պանանի կեղեւի մը վրայ կոխելով չէ, որ մեռաւ, անդամալոյծ 
ըլլալուն համար ալ չէր, որ մեռաւ: Մեռաւ, որովհետեւ զինքը 
թողուցինք ու եկանք հոս» [3, 256]: 

Ռ. Հատտեճյանն ունի ժամանակը որսալու, մանրամասներով 
այդ ժամանակը պատկերելու կարողություն. «Բայց մեր շուրջը ժա-
մացոյցի դերը կատարող շատ բան կայ: Մաքրութեան պաշտոնեա-
ներուն մուտքն ու ելքը, հիւանդապահներուն ժամանումը, մերձա-
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կայ մզկիթէ մը հասնող միւէզզինի մը ձայնը» [3, 18-19]: Սա հաս-
տատապես հայկական իրականություն չէ, սակայն հարաբերվում 
է հայ մարդու իրականությանը: Իսկ այդ հայ մարդը ունի գոնե մի 
քանի սերունդ տևած ժամանակի հիշողություն, որ իր մեջ ներա-
ռում է ողբերգությունն ու ապրելու համառությունը, սերունդների 
հերթագայությունը: Անդամալույծը հիշում է գավառը, որտեղ 
ապրել է իր տոհմը, իր հայրը. «Ան իր աչքերը բացած էր գաւառը: 

Ես այդ գաւառը բնաւ չեմ տեսած ու պիտի չտեսնեմ ալ: Բայց 
հայրս, մայրս, հօրեղբայրներս, անոնց հայրերն ու մայրերը, ու 
տակաւին որքան ետ երթամ, ո՜վ գիտէ, նախնիներէս քանի՜ 
սերունդներ ապրած էին այդ գաւառին մէջ: 

Քանի՞ տուն կը կազմէին գաւառի այդ փոքրիկ գիւղաքաղաքին 
մէջ մերինները: Քանի՞ ընտանիք: Ի՞նչպէս քով քովի կուգային 
տօնական օրերուն, եւ քանիի՞ կը յանգեր իրենց թիւը մեծով-
պզտիկով, երբ այսպես քով քովի կուգային: 

Մե՛կ երդիքի տակ...<...> 
Հիմա այդ անծանոթ գաւառին մէջ կար, թերեւս ալ չկար, 

գերեզման մը, ուր կը հանգչէին բոլոր անոնք, որոնց մեկ շարունա-
կութիւն էինք ես եւ հայրս: 

Եւ սակայն հայրս պիտի չկարենար պառկիլ անոնց մօտ: 
Որովհետեւ իրականութեան մէջ ո՛չ գաւառ մնացած էր, ո՛չ ալ 

գերեզման: 
Որովհետեւ պատերազմի փոթորիկը մէկ օրուան մէջ հիմնա-

յատակ ըրած էր կեանքը, յանկարծ մարած էին բոլոր լոյսերը, լռած 
էին բոլոր զարմիկները: 

<...> Ես իմ աչքերս բացի այս քաղաքին արուարձաններէն 
մեկուն մէջ: Հօրենական նոր տան մը մէջ, որուն նոր ըլլալը պիտի 
հասկնայի միայն տասնըհինգ տարի վերջ: Նոր տան մը մէջ, ուր կը 
շարունակուէր վառիլ գաւառի մեր տուներեն վերջին լապտերը: 

Այդ լապտերն է, որ մարած էր այդ գիշեր, գաւառին եկող գիծն 
է, որ մեր ընտանիքին մէջ վերջացուցած էր այդ գիշեր հօրս 
մահով» [3, 37-38]: 
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Վեպի հանգուցային հատվածներից է սա՝ իր մեջ առավելա-
գույն գիտակցական և զգայական տեղեկատվություն պարունա-
կող, որ ներառում է ոչ միայն Մեծ Արհավիրքի մասին հիշողու-
թյունը, այլև սերունդների ժառանգորդության հանգամանքը, տե-
ղահանությունը: Պատկերն այնուհետ նորից է առկայծելու վեպի 
էջերում. «Ես մեծ հայրիկ չեմ ունեցած: Չեմ տեսած: Մեծ հայր, մեծ 
մայր, հօրեղբայր, մօրեղբայր, բոլորն ալ մնացած են ուրիշ 
աշխարհի մը մէջ: 

Անծանօթ ուրիշ աշխարհ մը որմէ ոչ մեկ լուր հասաւ ինծի, 
մինչեւ որ հասունցայ եւ հասկցայ, թէ ինչ կը նշանակէ մահը» [3, 67]: 

Եվ բավական անց արձանագրվելու է. «Հօրս մահով վերջացուցած 
էր գաւառէն եկող գիծը, գաւառին մէջ վառուած լապտեր մը» [3, 192]: 

«Վառուած լապտեր» և «մահ» գաղափար-խորհրդանիշերն են 
դառնում կյանքի-հիշողության և մոռացության կրողները: Անդա-
մալույծը համոզված է. «Ես գիտեմ, եւ ես կը տեսնեմ գալիքը: 
Պարտութիւնը գոյութիւն չունի, որքան ատեն որ չընդունիս զայն» 
[3, 195]: Այս պարտությունը նույն մահն է, որի գոյությունը 
մերժելով՝ «կէսկաթուածահար» այս մարդը՝ «բաւական ալ հինցած 
հիւանդանոցին մէջ» [3, 39], շարունակում է համառել ու ապրել՝ 
մերժելով մահվան մերձավորությունը, սակայն գիտակցելով նրա 
գոյությունը: Ճակատագրական միջադեպից հետո նա մտածում է. 
«Ես ի՞նչ կ’ընէի, ի՞նչպես կ’ապրեի, եթէ առանձին մնայի: Որքան 
տեւեցին այս մղձավանջային օրերը, լաւ չեմ գիտեր: Բայց շուտով 
ամպերը ցրուեցան երկնակամարիս վրայէն: Երկնակամարը 
հիւանդանոցի սենեակիս առաստաղն էր: Օր մըն ալ արեւը բոլորո-
վին առանձին մնաց անոր վրայ: Ամպերը հեռացած էին: Առաս-
տաղը կաս կապոյտ կը թուէր, ու ես յստակ զգացի արեւոտ ապ-
րելու երջանկութիւնը, ինչպէս քսան տարեկանիս կը զգայի 
արեւոտ դաշտերու վրայ կամ ծովերու եզերքը կապոյտ երկինք մը 
դիտելով» [3, 101]: Կա ապրելու համառությունը, կյանքի սերը, որ 
հնարավորինս հեռացնում է մահվան գաղափարը, կա անգամ 
ֆիզիկապես անդամալույծ, սակայն սիրելու կարողությունը. «<....> 
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մահը միայն հեռապատկէր մըն է, ուրիշ ոչինչ: Հեռաւոր պատկերը 
դեպքի մը, որ պիտի պատահի» [3, 13]: Այլ կերպ՝ մահը անխուսա-
փելին է, սակայն անխուսափելի չէին «վառուած լապտեր»-ի 
մարումն ու «առաստաղը»: 

Առաստաղը մտասևեռումի կետ է ու սահման, միաժամանակ 
«... Ես այդ առաստաղը առաւելաբար կ’օգտագործեմ որպէս պաս-
տառ մը մտածումներուս համար» [3, 14], ինչպես նկատում է ան-
դամալույծը, սակայն այդ սահմանից այն կողմ կա այլ տարածու-
թյուն, որ ընկալվում է Սաթենիկի կողմից, երբ գնահատում է իր և 
հոր հարաբերությունները. «<....> իրականութեան մէջ երկուքս ալ 
իրարմէ զատուած էինք այդ առաստաղով: Մենք մեր կեանքին 
միասնութեան այդ վերջին տարիները անցուցինք այդպէս՝ իրարմէ 
առաստաղով մը բաժնուած: Այսօր ալ բան մը չէ փոխուած, հակա-
ռակ որ այլեւս մեզի համար մնացած է ո՛չ հիւանդանոց, ո՛չ հիւան-
դի անկողին: Այսօր ալ առաստաղով մը բաժնուած ենք իրարմէ. ես 
առաստաղին վերի կողմը կը գտնուիմ, իսկ ան յաւետ մնացած է 
առաստաղի վարի կողմը» [3, 390-391]: 

Սփյուռքի պայմանականություններից են խառնամուսնու-
թյունները: Պատմական Հայաստանից սկիզբ առած գետերը 
ծովանում են Հայաստանից դուրս: Եվ հայոց զարմից ելածներն 
այսօր խաչասերվում են այլոց, օտարվում, դառնում մեկ 
օվկիանոսի կաթիլներ: Դրսում՝ իսկական սփյուռքում, «օտարի մը 
հետ ամուսնանալը <....> այնքան բնական կը նկատուէր» [3, 204],- 
նկատում է Սաթենիկը, ապա նշում. «Ոչ մէկ տարբերութիւն, 
որովհետեւ այսպէս կամ այնպէս, բոլոր ճամբաները դեպի նոյն 
ուղղութիւն պիտի ընթանան, այսինքն՝ դէպի օտարացում» [3, 204]: 
Օտարուհու հետ ամուսնությունը բազմիցս պատկերման նյութ է 
դարձել մեր գրականության մեջ: Թեմային անդրադարձ կա դեռ 
հեթանոսական շրջանի վիպերգում՝ «Արտաշես և Սաթենիկ», 
հայոց «Սասնա ծռեր» դյուցազներգության մեջ (Մեծ Մհեր և Իսմիլ 
խաթուն, Ձենով Հովան և Սառյե): Ի մասնավորի թեմային անդրա-
դարձել են մեր դասականները, նաև Շ. Շահնուրն իր «Նահանջում», 
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Վիգեն Խեչումյանն իր «Կամուրջ» պատմվածքում, Հակոբ 
Կարապենցը՝ «Աբգար ամուի օտար հարսը» պատմվածքում, այլ 
հեղինակներ, սակայն, ի վերջո, որպես օրինաչափություն, դրսևոր-
վում է հայի հանդուրժողական վերաբերմունքը: 

Սաթենիկը կանխավ, ասես տեսակի ինքնապահպանման 
բնազդով, ուզում է հայուհի հարսնացու գտնել իր որդու համար: 
Սակայն ընտրությունն արդեն կատարվել էր: Չնայած հեռու 
սփյուռքում, նաև Կանադայում, «իրենց ազգային գոյությունը 
պահպանում էին մի խումբ հոգնաբեկ հայեր» (Հ. Կարապենց), 
սակայն Ռուբիկն ընտրում է օտարուհու՝ գերմանական արմատնե-
րով կանադացի դարձած Ջեսիկային: Իսկ Սաթենիկը մտովի 
վերապրում է իր ընտանիքի անցած ճանապարհն ու գնահատա-
կան տալիս. «Դէպի ո՞ւր կ’երթայինք: Շատ պարզ էր: Կ’երթայինք 
դէպի մեր բախտը, դէպի մեր ճակատագիրը: Այս բոլորը առաջուց 
որոշուած չէի՞ն արդեոք: Այդ բոլորը խմորուած չէի՞ն շատ 
կանուխեն: Պոլսոյ մէջ գիշեր մը, երբ Յակոբ ինծի, առաջին անգամ 
ըլլալով, կ’ըսէր, թէ մեր բախտը պիտի փորձենք ուրիշ երկրի մը 
մէջ, արդէն մեզ ճամբայ չէի՞ն հաներ դէպի սա Լավալ քաղաքը, 
դէպի սա Փափինօ պողոտայի շքեղ տունը, դէպի սա համակրելի 
մարդիկը, որոնք հիմա այնքան անկեղծ ուրախութեամբ կը 
դիմաւորէին մեզ իրենց դրան առջեւ, մէզ՝ հայրենիքէն, ծննդավայր 
երկրէն փրթած ու օտարութեան ափը ինկած հայ համեստ մեր 
ընտանիքը» [3, 382]: 

Սաթենիկն իր մանչ թոռան ծնունդից հետո ասելու է իր հոր 
հիշատակին. «Հոգ չէ, թէ օտար կնոջ արգանդէն եկած ըլլայ: Զայն 
կը կապե՞ս քու պապերուդ ու մամերուդ՝ գաւառի մէջ մնացած 
մաքրամաքուր մարդոց, որոնց հեռու մնացած գերեզմաններուն 
հետ հաղորդուեցար ամբողջ կեանքիդ մէջ: Թոռնիկդ զաւակ մը 
ունեցաւ: Հիմա Պարոն Գարլ եւ Տիկին Աննա՝ քու եւ մեր 
խնամիները, այդ անուշիկ զաւկին պիտի նային ու ամէն օր քու 
անունը պիտի հնչեցնեն տան մէջ» [3, 391]: 

Մարած լապտերը նորից է վառվել, այս անգամ՝ ավելի հեռու՝ 
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Կանադայում: Եվ այս վեպն էլ իր ավարտով լավատեսություն է 
հորդում. «Մենք դատապարտուած ենք ապրելու» [3, 391]: Այնինչ 
«լավատեսություն» բառի ստվերն այս դեպքում տագնապն է 
վաղվա վերաբերմամբ, որովհետև մայրամուտ են ապրում 
Հնդկաստանի, Պոլսի, Իրանի, Մերձավոր Արևելքի, բազմաթիվ այլ 
երկրների հայկական գաղթօջախները: 

Այնինչ լսել է պետք Գրիգոր Նարեկացու ահազանգը. 
«Տարագրվում ենք ու չե՛նք տագնապում, եղծվում մեր մեղքով՝ 

չե՛նք ապրում զղջում, պակասում թեպետ՝ չե՛նք պատրաստում 
մեզ, գնում ենք, սակայն՝ չե՛նք զգուշանում, գերեվարվում ու չե՛նք 
զգում բնավ» [4, 227]: 

Ռ. Հատտեճյանի վեպերը ներկայի պատկերմամբ լույս են 
սփռում ոչ միայն այդ նույն ներկայի, այլև անցյալի վրա և միաժա-
մանակ դառնում են տագնապի ահազանգ, ազգովի միասին մտա-
ծելու ու ելք գտնելու անհրաժեշտության վավերագիր: 

    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Ազատյան Ե., Ճիշտ գնահատել Հայաստան-Սփյուռք հարա-
բերությունները, «Ազգ-մշակույթ» հավելված, 7 դեկտեմբեր, 
46 (5544), 2018: 

2. Շահնուր Շ., Նահանջը առանց երգի, Ե., «Գրաբեր» հրատ., 
2013: 

3. Հատտէճեան Ռ., Առաստաղ: Առաստաղին միւս կողմը, Ե., 
«Զանգակ-97» հրատ., 2006: 

4. Ս. Գրիգոր Նարեկացի, Մատյան ողբերգության, Բան ԾԵ, Դ, 
փոխադրությունը Մաքսիմ Ոսկանյանի, «Լուսաբաց», 
հրատ., 2016: 

5. Հակոբ Կարապենց, Գրողը և իր գործը: 
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Океан Диаспоры и один человек: Океан Диаспоры и один человек: Океан Диаспоры и один человек: Океан Диаспоры и один человек:     
(Р(Р(Р(Романы Р. Аттечяна «Потолок» и «Другая сторона потолкаоманы Р. Аттечяна «Потолок» и «Другая сторона потолкаоманы Р. Аттечяна «Потолок» и «Другая сторона потолкаоманы Р. Аттечяна «Потолок» и «Другая сторона потолка))))    

Пилоян ВалерийПилоян ВалерийПилоян ВалерийПилоян Валерий    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: роман, эмиграция, диаспора, смешанные браки, 
отчуждение 

Диаспора является результатом и следствием жесточайших событий 
начала 20 века, а армянин, проживающий в Диаспоре, – наследником всего 
этого. Диаспора всегда изменчива, и ее экзистенция обусловлена 
существованием пятого или шестого постгеноцидного поколений. На 
Диаспору направлены не только геополитические, но и внутренние 
вызовы: эмиграция после эмиграции, изоляция индивида и небольших 
межличностных сообществ, отчуждение, смешанные браки, вероятность 
скорой ассимиляции с большинством, чем стремление к противодействию. 
Эмиграция спасает отдельного человека, но исключает спасение вида, – 
уже во многих странах забили тревогу по поводу депопуляции армянских 
колоний. Описание реальности в романах Р. Аттечяна проливает свет не 
только на эту реальность, но и на прошлое, одновременно становясь 
тревожным набатом, документом, призывающим жить в национальном 
единении.  
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Diaspora Ocean and the IndividualDiaspora Ocean and the IndividualDiaspora Ocean and the IndividualDiaspora Ocean and the Individual    
((((The Novels “Ceiling” and “The Other Side of Ceiling” by R. HatechyanThe Novels “Ceiling” and “The Other Side of Ceiling” by R. HatechyanThe Novels “Ceiling” and “The Other Side of Ceiling” by R. HatechyanThe Novels “Ceiling” and “The Other Side of Ceiling” by R. Hatechyan))))    

Piloyan ValeriPiloyan ValeriPiloyan ValeriPiloyan Valeri    
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: : : : novel, emigration, Diaspora, mixed-raced marriage, alienation 
Diaspora is a result and consequence of cruel events happened at the start 

of the 20th century and diaspora Armenian is the heir of all this. Diaspora is 
constantly changing and its being is determined by the existence of fifth or 
sixth after-genocide generation. Diaspora is not only a part of world political 
but also inner challenges of the nation i.e. emigration after emigration, 
isolations of human minor groups, alienation, mixed raced marriages or an 
ability to confront all this. By emigration man is saved but his individuality is 
endangered. Anyhow an anxiety arises about the protection of worldwide 
Armenian colonies. Hatechyan’s current novels throw light not only on this 
reality, but also on the past becoming an alarm to stimulate the united being of 
the nation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    26.26.26.26.04040404.2020 .2020 .2020 .2020 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    30.0430.0430.0430.04.2020.2020.2020.2020    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27272727....05050505.20.20.20.2020202020    թ.թ.թ.թ.    
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ՀՈԳԵԲԱՆՀՈԳԵԲԱՆՀՈԳԵԲԱՆՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ    

ПСИХОЛОГИЯПСИХОЛОГИЯПСИХОЛОГИЯПСИХОЛОГИЯ    

PSYCHOLOGYPSYCHOLOGYPSYCHOLOGYPSYCHOLOGY        
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ԺամանակակիցԺամանակակիցԺամանակակիցԺամանակակից    ընտանեկանընտանեկանընտանեկանընտանեկան    խորհրդատվությանխորհրդատվությանխորհրդատվությանխորհրդատվության    
նպատակներընպատակներընպատակներընպատակները    ևևևև    հոգեբանհոգեբանհոգեբանհոգեբան    ––––    խորհրդատուինխորհրդատուինխորհրդատուինխորհրդատուին        

ներկայացվողներկայացվողներկայացվողներկայացվող    պահանջներըպահանջներըպահանջներըպահանջները    
ԿոստանդյանԿոստանդյանԿոստանդյանԿոստանդյան    ՆունեՆունեՆունեՆունե    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    հոգեթերապիա, հոգեբանական 

խորհրդատվություն, կանխարգելող նպատակներ, ֆրուստրացիոն 
իրադրություններ, ճգնաժամեր և պրոբլեմներ, բարոյաէթիկական 
պոտենցիալ, հուզական հակազդումներ 

Հոգեթերապիայի և հոգեբանական խորհրդատվության ժամա-
նակ մասնագիտական հոգեբանական օգնության ցուցաբերումն իր 
բնույթով յուրահատուկ գործընթաց է: Մասնագիտական հոգեբա-
նական օգնության ցուցաբերումն իր կառուցվածքով և բովանդա-
կությամբ էապես տարբերվում է օգնող հարաբերությունների 
առօրյա դրսևորումներից, որոնք կարող են տրվել յուրաքանչյուրի 
կողմից: Դրանց քննարկումը թույլ է տալիս ճշգրտել, պարզաբանել 
մասնագիտական հոգեբանական օգնության մասին առկա պատ-
կերացումները, առավել ադեկվատ սպասումներ ձևավորել հոգե-
բանական խորհրդատվություններից և դրանով նպաստել 
խորհրդատվական և թերապևտիկ գործընթացների արդյունավե-
տությանը: Հոգեբանական խորհրդատվության ուշադրության 
կենտրոնում են հայտնվում հիմնականում ընտանիքի զարգաց-
ման, դերային կառուցվածքի առանձնահատկությունները, գործա-
ռույթային առանձնահատկությունները: Ժամանակակից ընտանե-
կան խորհրդատվության նպատակները կարող են դիտվել որպես 
զարգացնող, շտկող, կանխարգելող, հարմարեցվող[5,283]: Զար-
գացնող նպատակները կապվում են հիմնականում ընտանիքի 
զարգացման պաշարների ինքնազարգացման և ինքնակազմա-
կերպման հնարավորությունների հետ: Շտկող նպատակները են-
թադրում են ընտանիքի դերային կառուցվածքի օպտիմալացում, 
նրա համախմբվածության մակարդակի բարձրացում, ամուսնա-
կան կյանքի բավարարվածության զգացման և միջանձնային հա-
ղորդակցման մակարդակների բարձրացում: Կանխարգելող նպա-
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տակները կապվում են ընտանիքի ֆրուստրացիոն իրադրություն-
ների հետ, իսկ հարմարեցվող նպատակները՝ ընտանիքի մեջ 
կոնֆլիկտների, ճգնաժամերի, պրոբլեմների բարեհաջող լուծման 
հետ:  

Ակնհայտ է, որ վերը նշված բոլոր նպատակները հնարավոր է 
իրագործել միայն խորհրդատվական աշխատանքի մասնագիտա-
կան իրագործման պայմաններում: Գրագետ իրականացված 
խորհրդատվական աշխատանքի պայմաններում միայն կարելի է 
հասնել ցանկալի արդյունքի: Խորհրդատվական աշխատանքը 
իրականացվում է հոգեբան-խարհրդատուի և նրան դիմած 
այցելուի համատեղ ջանքերով, որի կարևորագույն խնդիրն է դառ-
նում դիմողի ընտանիքում առկա խնդրի լուծումը:  

Առօրյա կյանքում այս կամ այն դժվարություններն ունեցող 
անձինք ինքնաբերաբար դիմում են իրենց հարազատներին, 
մտերիմներին ու ծանոթներին` նրանց հետ կիսելով իրենց մտահո-
գություններն ու դժվարությունները: Պատմելով իրենց դժվարու-
թյունների ու պրոբլեմների մասին` նրանք ելք են տալիս խնդրի 
հետ կապված հույզերին և որոշ չափով նվազեցնում են պրոբլեմի 
հետ կապված հուզական լարվածությունը, թեև դրանով այն չի 
լուծվում: Սեփական դժվարությունները մեկ այլ մարդու հետ կիսե-
լու դեպքերը կարելի է բաժանել երկու խմբի: Առաջին դեպքում 
մարդը զրուցակցից որևէ կոնկրետ օգնություն կամ աջակցություն 
չի սպասում: Զրուցակցից միայն ակնկալվում է լսել, հասկանալ և 
կարեկցել, իսկ դրա համար հատուկ մասնագիտական պատրաստ-
վածություն պարտադիր չէ: «Տնային հոգեթերապիայի» այս ձևը 
առանձնապես դժվարություն չի ներկայացնում և լայնորեն տա-
րածված է առօրյա փոխհարաբերություններում: Սակայն հասկա-
նալի է, որ հոգեբանական օգնության ցուցաբերումը միայն այդքա-
նով չի սահմանափակվում: Հարկավոր է ոչ միայն ելք տալ խնդիր-
ների առկայության հետևանքով կուտակված հույզերին ու զգաց-
մունքներին, այլ վեր հանել այդ պրոբլեմների իրական, խորքային 
պատճառները, գործուն միջոցներ առաջարկել այդ պրոբլեմների 
լուծման համար, հասնել այն բանին, որ զրուցակիցը հասկանա իր 
դժվարությունների բնույթը, մոբիլիզացնի իր ներքին ռեսուրսները 
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և անհրաժեշտ ջանքեր գործադրի իր դժվարությունների հաղթա-
հարման համար: Ահա հենց այս երկրորդ փուլն է, որ բացակայում 
է առօրյա փոխհարաբերություններում, քանի որ նույնիսկ խորա-
թափանց, զգայուն և մեծ կենսափորձ ունեցող մարդիկ չունեն ան-
հրաժեշտ գիտելիքներ զրուցակցի իրական պրոբլեմների պատ-
ճառները հասկանալու և գնահատելու համար: Մենք չենք անդրա-
դառնում նաև այն հանգամանքին, որ խորհրդի կարիք ունեցողին 
հանդիպած անձը հնարավոր է ունենա բոլորովին ոչ բարի նպա-
տակներ և դրդապատճառներ: Առօրյա փոխհարաբերություննե-
րում ակնկալվող օգնությունը կապվում է խորհուրդների ստաց-
ման և օգնության կոնկրետ ձևերի / դրամական, նյութական կամ 
ծառայության տեսքով/ մատուցման հետ: Ոչ միայն այցելուները, 
այլև խորհրդատուները պետք է գիտակցեն, որ խորհրդատուն 
մեծագույն ցանկության դեպքում անգամ չի կարող բավարարել 
այցելուի կենցաղային և նյութական պայմանները: Եթե անգամ, 
զուտ մարդկային առումներով, ցույց տա նման օգնություն, ապա 
դա արդեն դուրս է մասնագիտական հոգեբանական օգնության 
շրջանակներից: 

Մյուս կարևոր հանգամանքը, որից պետք է խուսափի 
խորհրդատուն, խորհուրդներ տալն է: Խորհուրդներ տալով 
խորհրդատուն հոգեբանական կախվածության մեջ է դնում այցե-
լուին: Հետևանքը կլինի այն, որ այցելուն այսուհետև ամեն առիթով 
անօգնական երեխայի պես կգա խորհրդատուի մոտ` նրա խոր-
հուրդը, հավանությունը կամ հերթական հրահանգը ստանալու 
համար: Այս դեպքում խորհրդատուն այցելուին զրկում է ինքնու-
րույն որոշումներ կայացնելու հնարավորությունից և սեփական 
վարքի ու գործողությունների համար պատասխանատվություն 
ստանձնելու հնարավորությունից: Հոգեթերապիայի նպատակը ոչ 
թե այցելուին դրսից արտաքին աջակցություն ցուցաբերելն է, այլ 
նրա մոտ ինքնաաջակցության դիրքորոշում մշակելը, ինքնա-
աջակցության ու ինքնաօգնության ունակություններ ձևավորելն ու 
զարգացնելը: Նեյրոլինգվիստիկական ծրագրավորման խոշորա-
գույն մասնագետ Ռ. Դիլտսը նկատում է. «Դուք կարող եք ընդա-
մենը ուղղորդել մարդուն դեպի սեփական համոզմունքները 
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փոխելու ճանապարհը: Ձեզ երբեք չի հաջողվի այն, որ դուք ինք-
ներդ փոխեք որևէ մեկի համոզմունքները: Խնդիրն այն է, որ դուք 
համապատասխան ձևով միանաք մարդուն և նրան ուղղորդեք 
դեպի ինքնուրույնաբար նոր համոզմունքներ մշակելու ճանա-
պարհը» [4, 28]: 

Խորհրդատուն ընդամենը պայմաններ է ապահովում հաղ-
թահարման ներքին գործընթացների արդյունավետ ընթացքի 
համար, աջակցում է այդ գործընթացներին, բայց այցելուի փոխա-
րեն իրականացնել այդ գործընթացները նա չի կարող, որքան էլ որ 
ցանկանա: Նա հանդես է գալիս կատալիզատորի դերում, որն 
ընդամենը արագացնում, հեշտացնում է ռեակցիայի ընթացքը, 
բայց բուն ռեակցիան իրականացնել չի կարող: 

    Մասնագիտական պիտանիության առումով խորհրդատուի 
անձին ներկայացվող առաջինառաջինառաջինառաջին    պահանջը բարոյաէթիկական պո-
տենցիալ ունենալն է: Թերապևտիկ տեխնիկաներին և տեսությանը 
շատ լավ տիրապետելը կամ ցանկացած այլ բան գործին ոչ մի 
օգուտ չեն տա, եթե խորհրդատուի մոտ բացակայի օգնելու ցան-
կությունն ու պատրաստակամությունը (հենց այդ ցանկությունն է 
առաջին հերթին ընկալվում այցելուի կողմից): 

ՖՖՖՖ. . . . ԵԵԵԵ. . . . ՎասիլյուկիՎասիլյուկիՎասիլյուկիՎասիլյուկի դիպուկ արտահայտությամբ` խորհրդատուն 
պետք է լուսավորի իր ներքին լույսով, այլ ոչ թե անդրադարձված 
լույսով: 

 Խորհրդատուի անձին ներկայացվող երկրորդերկրորդերկրորդերկրորդ պահանջը 
ինտիմ – անձնական կյանք ունենալն է: Դա կարևոր է երեք առում-
ներով: 

▪ Ինտիմ – անձնական նշանակալի փոխհարաբերություն-
ների բացակայության հետևանքով առաջանում է կենտրոնացվա-
ծություն սեփական անձի վրա, որը խանգարում է արդյունավե-
տորեն աշխատել այցելուների հետ (թույլ չի տալիս լիովին 
կենտրոնանալ այցելուի պահանջմունքների և պրոբլեմների վրա): 

▪ Ինտիմ – անձնական նշանակալի փոխհարաբերություն-
ների փորձ ունենալն անհրաժեշտ է այդ ոլորտի հետ կապված 
պրոբլեմներ ունեցող այցելուներին լավ հասկանալու համար: 

▪ Անձնական նշանակալի փոխհարաբերությունների բացա-
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կայության հետևանքով խորհրդատուն իր այցելուներին անգի-
տակցորեն կարող է դիտարկել որպես այդպիսի փոխհարաբերու-
թյունների պոտենցիալ զուգընկեր: Նրա և այցելուների միջև հու-
զական կապվածություն կարող է առաջանալ, որը պրոֆեսիոնալ 
փոխհարաբերություններին այլ, զուտ անձնական երանգ ու 
ուղղվածություն կհաղորդի: Այդօրինակ կապվածությունները 
խորհրդատվական փոխհարաբերությունները դարձնում են սուբ-
յեկտիվ, կասեցնում և արգելակում են թերապևտիկ փոխհարաբե-
րությունների ծագումն ու զարգացումը [1, 87-88]: 

ԵրրորդԵրրորդԵրրորդԵրրորդ պահանջը տրամաբանորեն բխում է նախորդ պահան-
ջից: Խորհրդատուն պետք է լավ ճանաչի իր անձը, իմանա իր 
ուժեղ և թույլ կողմերը: Սեփական պրոբլեմների իմացությունը 
թույլ է տալիս խուսափել նույնատիպ պրոբլեմներ ունեցող այցե-
լուների հետ աշխատելիս, որն արդյունավետ չէ: Խորհրդատուն 
պետք է լավ իմանա, թե հատկապես ինչից է ինքը զզվանք զգում, 
մարդկային ինչպիսի հատկանիշներ և դրսևորումներ են, որոնք 
ինքը չի հանդուրժում, ինչպիսի մարդիկ, փոխհարաբերություններ 
ու իրավիճակներ են իր համար անընդունելի: Դա իրեն հնարավո-
րություն է տալիս գիտակցել սեփական պաշտպանական հակազ-
դումները և վերահսկել դրանք, քանի որ այդ հակազդումները թե-
րապիային խոչընդոտող հիմնական իրողություններն են: 

Սեփական անձի իմացությունը պետք է զուգակցվի ինքնակա-
տարելագործման ձգտման և ինքն իր վրա մշտապես աշխատելու 
հետ, ասել է թե` խորհրդատուն անձնային աճի մեծ պոտենցիալ 
պետք է ունենա: Նա պետք է հնարավորինս լավ տիրապետի և 
հղկի սեփական անձը, որը տվյալ դեպքում նրա աշխատանքի 
գործիքն է: Սեփական անձի ճանաչումը, փոխհարաբերություննե-
րում իրեն բնորոշ ոճն իմանալը խորհրդատուին թույլ են տալիս 
աշխատանքի ժամանակ ընտրել այնպիսի մեթոդներ ու տեխնիկա-
ներ, որոնք առավելապես համապատասխանում են իր անձին: 
Օրինակ` չափազանց մեղմ և զիջող բնավորությամբ խորհրդա-
տուն առճակատման տեխնիկաներ գործադրելիս ստիպված կլինի 
այլ մարդու դեր տանել, որը նրանից լրացուցիչ ջանքեր և լարվա-
ծություն կպահանջի: 
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 Խորհրդատուի մասնագիտական կարևորագույն հատկանիշ-
ներից մեկը զգայուն լինելն է, էմպաթիայի ընդունակությունը: Դա 
անհրաժեշտ է ինչպես այցելուին հասկանալու, այնպես էլ այն 
բանի համար, որ խորհրդատուն զգա, թե իր հակազդումներն ու 
վարքը ինչպես են ընկալվում այցելուի կողմից և ինչ ազդեցություն 
են գործում նրա վրա: Շատ կարևոր է նաև թերապիայի ընթացքում 
սեփական զգացումների ու ապրումների անմիջական գիտակ-
ցումը (ռեֆլեքսիայի ընդունակությունը): 

 Այցելուի նկատմամբ ընդունող վերաբերմունքը թերապիայի 
արդյունավետության կարևորագույն նախապայմանն է: Ակնհայտ 
է, որ այցելուին ներքուստ ընդունելու համար խորհրդատուն պետք 
է ներքուստ ընդունի իր իսկ անձը: Ի.Ատվատերը բերում է 
ունակությունների և հմտությունների հետևյալ ցանկը, որը բնորոշ 
է ինքնաընդունման օպտիմալ մակարդակ ունեցող անձանց (նշենք 
դրանցից մի քանիսը). 

▪ սեփական սկզբունքների հավատարիմ լինելը` անկախ 
ուրիշների հակադիր կարծիքներից, որը զուգակցվում է բա-
վականաչափ ճկունությամբ և սեփական կարծիքը փոխելու 
ունակության հետ, եթե այն ճիշտ է, 

▪ սեփական հայեցողությամբ գործելու ունակություն` առանց 
մեղավորություն կամ ափսոսանք, ցավ զգալու այլոց կողմից 
հավանության չարժանանալու դեպքում, 

▪ վաղվա օրվա և անցյալի մասին չափից ավելի չանհանգստա-
նալու, դրա վրա ավելորդ էներգիա չվատնելու ունակություն, 

▪ սեփական ուժերի և ընդունակությունների նկատմամբ 
վստահությունը պահպանելու ունակություն, 

▪ յուրաքանչյուր մարդու մեջ անձը և այլոց համար նրա օգտա-
կարությունը գնահատելու ունակություն, 

▪ մարդկանց մեջ լավը տեսնելու, նրանց օրինավորությանը 
հավատալու ունակություն և այլն[2, 57]: 

Խորհրդատուն պետք է կարողանա զսպել ոչ միայն իր անմի-
ջական պոռթկումները, այլև ցանկացած հուզական հակազդում-
ները, իմպուլսիվ մղումները, վերահսկի դրանք և ենթարկվի 
թերապևտիկ նպատակների ձեռքբերմանը: Թերապևտիկ փոխհա-
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րաբերություններն անհնար են առանց վստահության, որն այցե-
լուն պետք է տածի խորհրդատուի նկատմամբ: 

Խորհրդատուի մասնագիտորեն ցանկալի հատկանիշներից 
մեկն էլ սեփական արժեքային համակարգից տարբերվող արժեք-
ների, նորմերի ու պատկերացումների նկատմամբ ընդունակ 
լինելն է, ճկունությունն ու հանդուրժողականությունը: 

Խորհրդատուի համար առավել վնասակար և անցանկալի 
հատկանիշների թվում Լ.Վոլբերգը առանձնացնում է ավտորիտա-
րությունը, պասիվությունը, կախյալությունը, իր պահանջմունք-
ները բավարարելու համար այցելուների օգտագործելու հակումը, 
այցելուների տարբեր մղումները հանդուրժելու անկարողությունը, 
դրամի նկատմամբ նևրոտիկ վերաբերմունքը: 

Մեր կողմից ներկայացված հոդվածում ներկայացվեցին 
խորհրդատվական աշխատանքի նպատակները: Խոսեցինք նաև 
ժամանակակից հոգեբան – խորհրդատուին ներկայացվող պա-
հանջների մասին: Արդյունավետ խարհրդատվական աշխատանքի 
համար, հիմնականում, անհրաժեշտ է հոգեբան խորհրդատուի 
բարձր մասնագիտական մակարդակի ապահովումը և հասարա-
կության մեջ վերջինիս նկատմամբ վստահության և հոգեբանին 
դիմելու մշակույթի ձևավորումը և զարգացումը:  

 
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Ամիրյան Հ., Կոնսուլտատիվ հոգեբանության և հոգեթերա-
պիայի հիմունքներ, Երևան, 2002: 

2. Атватер И. Я Вас слушаю, М., 1988. 
3. Василюк Ф.Е. Уровни построения переживания. Анализ 
преодоления критических ситуаций, М., 1984. 

4. Дилтс Р. Изменение убеждений с помощью НЛП, 1999. 
5. Карабанова О.А., Психология семейных отношений и основы 
семейного консультирования, М., 2006. 
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Цели современной семейной консультации и Цели современной семейной консультации и Цели современной семейной консультации и Цели современной семейной консультации и     
требованиятребованиятребованиятребования    к психологук психологук психологук психологу----консультантуконсультантуконсультантуконсультанту    

Костандян НунеКостандян НунеКостандян НунеКостандян Нуне    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова: : : : психотерапия, психологическая консультация, 
профилактические цели, фрустрационные ситуации, кризисы и проблемы, 
морально-этический потенциал, эмоциональные противодействия 

Оказание профессиональной психологической помощи при психоте-
рапии и психологическом консультировании-своеобразный процесс. 
Оказание профессиональной психологической помощи по своей структуре 
и содержанию существенно отличается от повседневных проявлений 
помощи, которую может оказать каждый, и которая в основном не имеет 
профессиональной ориентации. Их обсуждение позволяет уточнить, 
разъяснить существующие представления о профессиональной психологи-
ческой помощи, сформировать более адекватные ожидания от психологи-
ческого консультирования и тем самым способствовать эффективности 
консультативных и терапевтических процессов. Цели семейного консуль-
тирования могут быть определены как развивающие, коррекционные, 
профилактические, адаптивные. Развивающие цели связаны с ресурсом 
семьи в сфере самоорганизации и саморазвития. Итогом психологической 
работы становится пост компетентности семьи в разрешении нормативных 
ненормативных кризисов и проблем. Коррекционные цели предполагают 
оптимизацию полевой структуры семьи. Профилактические цели связаны 
с ростом фрустрационной толерантности семьи, адаптивные – с успешным 
разрешением конфликтов, кризисов, проблем семьи. Важной социальной 
задачей семейного консультирования является консультирование семьи в 
трудной жизненной ситуации. 
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Modern Family Counseling Goals and Requirements Modern Family Counseling Goals and Requirements Modern Family Counseling Goals and Requirements Modern Family Counseling Goals and Requirements     
for a Psychologistfor a Psychologistfor a Psychologistfor a Psychologist----ConsultantConsultantConsultantConsultant    

Kostandyan NuneKostandyan NuneKostandyan NuneKostandyan Nune    
SummarySummarySummarySummary    

Key wordsKey wordsKey wordsKey words: : : : heather therapy, psychological counseling, preventive goals, 
frustration situations, crises and problems, moral-ethical potential, emotional 
contradictions 

The provision of professional psychological assistance in psychotherapy 
and psychological counseling is a unique process in its nature. The provision of 
professional psychological assistance in its structure and content differs 
substantially from the everyday manifestations of helping relationships, which 
may be provided by anyone and which are mainly unprofessional. The 
discussion of these allows to refine, clarify, and understand existing perceptions 
of professional psychological assistance, develop more adequate expectations 
of psychological counseling and thereby promote the effectiveness of 
counseling and therapeutic processes. The goals of family counseling can be 
defined as developing, corrective, preventive, adaptive. Developing goals are 
connected with the family’s resource in the field of self-organization and  
self-development. The result of psychological work is the family competency 
post in resolving normative non-normative crises and problems. Correctional 
goals involve optimizing the field structure of the family. Preventive goals are 
associated with an increase in frustration tolerance of the family, adaptive, with 
the successful resolution of conflicts, crises, family problems. An important 
social task of family counseling is counseling the family in difficult life 
situations. 
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««««ՄասիսՄասիսՄասիսՄասիս» » » » պարբերականն արպարբերականն արպարբերականն արպարբերականն արևևևևմտահայ ազգային մտահայ ազգային մտահայ ազգային մտահայ ազգային 
սահմանադրական շարժման մասինսահմանադրական շարժման մասինսահմանադրական շարժման մասինսահմանադրական շարժման մասին    

Գասպարյան ՔրիստինեԳասպարյան ՔրիստինեԳասպարյան ՔրիստինեԳասպարյան Քրիստինե    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. արևմտահայություն, սահմանադրու-
թյուն, Կ.Պոլիս, պարբերական մամուլ, քաղաքական ժողով, 
կրոնական ժողով, հասարակական հոսանքներ, Կ. Յութուճյան 

19-րդ դարի առաջին կեսի եվրոպական հեղափոխական և 
ազգային-ազատագրական շարժումների ազդեցության տակ Եվրո-
պայում բարձրագույն կրթություն ստացած մի խումբ հայ առաջա-
դեմ երիտասարդներ, վերադառնալով հայրենի Կ.Պոլիս և Զմյուռ-
նիա, ձեռնամուխ եղան եվրոպական ազատամտական և լուսա-
վորական գաղափարների տարածմանը: 1850-1860-ական թվական-
ներին նրանցից շատերը դարձան արևմտահայ հասարակական-
քաղաքական հոսանքների, տարբեր ընկերությունների, միու-
թյունների ու կազմակերպությունների հիմնադիրները, ազգային 
սահմանադրական շարժման սկզբնավորողները, գաղափարա-
խոսները և սահմանադրության հեղինակները: 

Արևմտահայ ազգային սահմանադրական շարժումը և ազգա-
յին սահմանադրության ընդունումը լայն արձագանք գտան հայ 
հասարակական մտքում և պարբերական մամուլում: Դրանց իրենց 
հրապարակումներում անդրադարձել են պոլսահայ և զմյուռնահայ 
մի շարք պարբերականներ, որոնց թվում առանձնանում է հատ-
կապես արևմտահայ լիբերալ հոսանքի գաղափարակիր «Մասիս» 
թերթը:  

Հայ պատմագրության մեջ «Մասիս» թերթի դիրքորոշումն 
արևմտահայ սահմանադրական շարժման և ազգային սահմանա-
դրության վերաբերյալ տակավին ուսումնասիրված չէ: Այս իմաս-
տով սույն հոդվածը թերթի հրապարակումների և դիրքորոշման 
լուսաբանման առաջին փորձն է: 

Ազգային սահմանադրական շարժման սկզբնավորման տարի-
ներին «Մասիս» թերթի խմբագիր-հրատարակիչն էր արևմտահայ 
երևելի հրապարակախոս, հասարակական գործիչ, մանկավարժ և 
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թարգմանիչ Կարապետ Յութուճյանը1: 1852թ. Գերագույն ժողովի 
առաջարկությամբ, «ազգայնոց յորդորանօքն ու ձեռնտուու-
թեամբը»2 նա ստանձնեց Կ. Պոլսի պատրիարքարանի 
«Հայաստան» թերթի խմբագրությունը` այն վերանվանելով 
«Մասիս»: Կ. Յութուճյանը թերթի խմբագրի պաշտոնը վարեց շուրջ 
32 տարի` 1852-1884թթ.` դառնալով «ազգային իրավունքների ու 
շահերի ջերմ պաշտպան»3: «Մասիս» թերթի և «50 տարիներ 
լրագրական ասպարեզին մէջ պատուաւոր դիրք մը գրաւած»4 նրա 
խմբագրի հաջողության գաղտնիքը «յարատեւութիւնը եղած է», երբ 
«իր շուրջը բազմաթիւ հայ թերթեր կը ծլէին ու կը թօշնէին, ինք կը 

                                                                 
1 Կ. Յութուճյանը (1823-1904) Կ.Պոլսի Պալաթի և Սամաթիայի թաղա-

յին վարժարաններում, Սկյուտարի ճեմարանում կրթություն ստանալուց 
հետո ուսումնառությունը շարունակել է Փարիզի Առևտրական բարձրա-
գույն վարժարանում, որպես ազատ ունկնդիր հետևել է Քոլեժ դը Ֆրանսի 
և Սորբոնի համալսարանի դասախոսություներին: 1851թ. վերադարձել է 
Կ.Պոլիս, ստանձնել է «Մասիս» թերթի խմբագրի պաշտոնը, նշանակվել է 
Պեշիկթաշի դպրոցի հսկիչ, Սկյուտարի դպրոցներից մեկում հայերենի և 
ֆրանսերենի ուսուցիչ: 1884-1895թթ. Կ.Յութուճյանը վարել է Արևելքի 
ընկերության կրթական տեսուչի պաշտոնը: Եղել է Ուսումնական 
խորհրդի անդամ, Ազգային Սահմանադրությունը նախապատրաստող 
հանձնախմբի անդամ, քաղաքական ժողովի ատենադպիր: Կարևոր 
դերակատարում է ունեցել արևմտահայ աշխարհաբար գրական լեզվի 
մշակման գործում: Որպես խմբագիր մշտական բանավեճի մեջ է եղել 
«Մեղու» թերթի խմբագիր Հ. Սվաճյանի, «Մեճմուայի հավատիս» թերթի 
խմբագիր Հ. Վարդանյանի, Հ. Չամուռճյան – Տերոյենցի հետ: Տե՛ս 
Ասատուր Հ., Դիմաստուերներ, Կ. Պոլիս, 1921, Հայ պարբերական մամու-
լի պատմություն XVIII-XIX դարեր, խմբագր. կոլեգիա` Ա. Խառատյան և 
ուրիշներ, հատոր 1, Գահիրէ, 2006: 

2 Տե՛ս Հ. Գրիգորիս Վ. Գալէմքեարեան, Պատմութիւն հայ լրագրու-
թեան ի սկզբանէ մինչեւ մեր ժամանակը, հատոր Ա, Վիեննա, 1893, էջ 126: 

3 Զարդարեան Վ., Հայ երեւելիներու կենսագրութիւնները, լուսա-
նկարները, ձեռագիրները, գրութիւնները եւլն, եւլն, 1512-1912, հատոր 1, 
Կ.Պոլիս, 1910, էջ 86: 

4 Նույն տեղում, էջ 85: 
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մնար անթառամ ծաղիկը»5:  
 «Մասիսը» կրում էր «լրագիր քաղաքական, ազգային, բանա-

սիրական և տնտեսական» խորագիրը և «սկզբանէ հետէ» տպա-
գրում էր «ներքին եւ արտաքին քաղաքական լրեր, ազգային և 
խառն լրեր, ազգային եւ մատենագրական յօդուածներ, եւ ժամա-
նակակից ազգային եւ կրօնական խնդիրներ»6: Թերթի խմբագիրը 
«յառաջդիմասէր եւ ազատամիտ» էր, բայց միևնույն ժամանակ 
«զգուշաւոր եւ համեստ»7: Նրա խմբագրության տարիներին թերթը 
համեմատաբար չափավոր բնույթ ուներ: Ավելի քան երեսուն 
տարիների ընթացքում «հանրային խնդիրներու վրա …. շատ 
հազվադեպ են» Կ. Յութուճյանի «ինքնագիր առաջնորդողները», 
որոնք «կորովի և ուժեղ ոգիի մը արձագանգը ըլլան»8: 

Կ. Յութուճյանը կարևորում էր կրթության, լուսավորության և 
դաստիարակության դերը ազգի պահպանման և բարգավաճման 
գործում, պարբերականների հրատարակումը, գրքերի տպագրու-
թյունն ու թարգմանությունը, դպրոցների, վարժարանների, ուսում-
նական և ընթերասիրաց ընկերությունների և կազմակերպություն-
ների գործունեությունը, որոնց նպատակը ազգի մեջ «ընթերցասի-
րությունը տարածելով, մտավորական մշակութիւնը զարգացնելն» 
էր9: Այս իմաստով միանգամայն օրինաչափ է, որ թերթը հայտնում 
է ազգային Ուսումնական խորհրդի ձևավորման մասին` 
կարևորելով «արժանաւոր հոգաբարձութեամբ» ազգային դաս-
տիարակության նկատմամբ խնամք տանելը, ազգային վարժա-
րանների մեջ կանոնավոր ուսուցման կազմակերպումը, դպրոցա-
կան միասնական գրքերի տպագրումը, ուսուցիչների ընտրու-
թյունը10: Միաժամանակ «Մասիսը» տպագրում է արևմտահայու-

                                                                 
5 Ասատուր Հ., Դիմաստուերներ, էջ 48: 
6 Գալէմքեարեան Գ., Պատմութիւն հայ լրագրութեան .... , հատոր Ա,     

էջ 126: 
7 Զարդարեան Վ., Յիշատակարան, հատոր 1, էջ 86: 
8 Ասատուր Հ., Դիմաստուերներ, էջ 48: 
9 «Մասիս», Կ.Պոլիս, 1853, 2 սեպտեմբերի, թիվ 35: 
10 Տե՛ս «Մասիս», 1853, 28 հոկտեմբերի, թիվ 43, 1854, 18 փետրվարի, 

թիվ 108: 
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թյան ներքին կյանքին վերաբերող բազմաբնույթ հոդվածներ, ներ-
կայացնում Օսմանյան կայսրության հասարակական-քաղաքա-
կան կյանքը, հայ ժողովրդի սոցիալական ծանր կացությունը, 
արևմտահայության ազգային և ազատագրական ձգտումները:  

Կ. Յութուճյանը 1848թ. ֆրանսիական հեղափոխության ազա-
տամտական գաղափարների կրողներից էր, արևմտահայ ազատա-
կան հոսանքի պարագլուխը: Նա թերթի հրապարակումներում մեծ 
ուշադրություն է դարձնում հատկապես 1850-1860-ական թվական-
ներին եվրոպական երկրներում ծավալված ազգային-ազատագրա-
կան շարժումներին և անթաքույց համակրանք է ցուցաբերում այդ 
շարժումների արդյունքում հիշյալ երկրներում հռչակված սահմա-
նադրությունների նկատմամբ: Սակայն նա կողմ չէր ազգային 
հիմնարար խնդիրները հեղափոխական ճանապարհով լուծելուն, 
այլ ավելի շատ հակված էր բարեփոխումների ճանապարհով հա-
սարակական, քաղաքական և լուսավորական առաջընթացին: 
Օսմանյան գրաքննության պայմաններում խիստ կաշկանդված 
լինելով իր դիրքորոշումը բարձրաձայն արտահայտելու հնարավո-
րությունից՝ Կ.Յութուճյանի թերթը շատ հաճախ գերադասում էր 
առանց մեկնաբանության բառացի արտատպել եվրոպական մա-
մուլի հրապարակումները հեղափոխական, ազգային-ազատա-
գրական և սահմանադրական շարժումների վերաբերյալ: Դրանով 
ապահովելով լրատվության բազմազանություն՝ Կ.Յութուճյանը 
թերթի ընթերցողներին թողնում էր դրանցից ինքնուրույն հետևու-
թյուններ անելու խնդիրը: Նա «Մասիսի» էջերում մեծ ուշադ-
րություն է հատկացնում արևմտահայ ազգային սահմանադրական 
շարժման և ազգային սահմանադրության լուսաբանմանը: 
«Մասիսը» մեծ ոգևորությամբ ներկայացնում է Աբդուլ Մեջիդի 
հրապարակած հրովարտակը՝ Հաթթը շերիֆը, որով սուլթանը 
Օսմանյան կայսրության հպատակ ժողովուրդների «կրօնական 
ազատութեանը մասին շնորհուած արտօնութիւնները անխախ-
տելի կերպով կը հաստատե»`երաշխիքներ տալով, որ կայսերա-
կան բարձրագույն հրամանին «արգելք ըլլալու յանդգնողները 
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անաչառ խստութեամբ պատժուին»11: 
Անդրառանալով քրիստոնյա ժողովուրդներին թանզիմաթի 

ընձեռած հնարավորությունների և արտոնությունների մասին եվրո-
պական պարբերականների հրապարակումներին՝ Կ. Յութուճյանն 
այն միտքն է արտահայտում, որ դրանք սխալվում են իրենց այն 
գնահատականում, թե իբր «անիրաւութիւն է հաւատալ Տաճկաս-
տանի քրիստոնեայ ժողովրդոց վիճակը աղէկեցնելու խոստմունք-
ներուն, որովհետեւ նորոգութիւն ուզող մարդիկը կը հալածուին»12: 
Նրա կարծիքով Օսմանյան կայսրության հպատակ քրիստոնյա-
ները, հատկապես հայերը արժանանում են «բարեգութ սուլթանի» 
և Օսմանյան «արդարասէր ու մեծազօր տէրութեան» խմանքին և 
շնորհներին: 

Անդրադառնալով Բարձր դռան որոշմանը՝ Կ.Պոլսի հայոց 
պատրիարքի իշխանությունը «չափավորելու» նպատակով քաղա-
քական և կրոնական ժողովներ ստեղծելու մասին, «Մասիսն» այն 
միտքն է արտահայտում, որ դրանով սահմանադրական «կանոնա-
գիրը շինուելեն շատ առաջ սահմանադրութեան հիմը դրուած էր 
ազգին մեջ կայսերական բարեխնամ տէրութեան շնորհիվը»13: 
Կ.Յութուճյանն անթաքույց գոհունակությամբ պատմում է ազ-
գային քաղաքական և կրոնական ժողովների ընտրությունների 
մասին: Նրա համոզմամբ` «ազգային կառավարուե ղեկը այսչափ 
բազմաթիւ երևելի և պատուաւոր անձանց ձեռքը» անցնելը շատ 
կարևոր է, քանզի բոլորն էլ ազգի «բարոյական և նիւթական 
պիտոյքը» լավ իմացող մարդիկ են14: 

Թերթը տպագրում է ազգային Գերագույն ժողովի անդամների՝ 
Գևորգ պատրիարքին ուղղված նամակը, որով նրանք պահանջում 
էին Գերագույն ժողովի գործունեությանը եվրոպական սահմանա-
դրական բնույթ տալ: Մասնավորապես խնդիր էր դրվում 
«աշխարհիս որուէ տեղւոյ ժողովներուն» պես կանոն ունենալ, 

                                                                 
11 Տե'ս «Մասիս», 1853, 27 մայիսի, թիվ 21, 1853, 3 հունիսի, թիվ 22: 
12 «Մասիս», 1853, 25 փետրվարի, թիվ 8: 
13 «Մասիս», 1861, 3 օգոստոսի, թիվ 495: 
14 «Մասիս», 1853, 20 մայիսի, թիվ 20: 
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ժողովականների կեսից ավելիի բացակայության դեպքում ժողով 
չգումարել, երեք անգամ անընդմեջ բացակայող ժողովի անդամին 
հեռացնել, բոլոր քննարկված հարցերն արձանագրել և ստորագրել, 
հակառակ դեպքում պատրիարքին «կստիպեմք հրաժարելու» …. 
«ազգային գործոց տնօրէնութիւնը այժմեան խոտորնակի ընթաց-
քով վտանգաւոր պարագայներու մէջ չձգելու համար»15: 

Կ. Յութուճյանը «ազգային գործերուն անկարգության պատ-
ճառը» համարում է հոգևոր և քաղաքական ժողովների անգործու-
թյունը: Նա այդ անբարեկարգ վիճակին վերջ դնելու, «ազգիս 
անդորրութիւնն ու բարոյական զարգացումը հաստատուն հիմանց 
վրա զետեղելու» միակ միջոցը համարում է ոչ թե տարին մեկ 
անգամ պատրիարք ընտրելը կամ քաղաքական ու կրոնական 
ժողովներ հրավիրելը, այլ` «ազգային կանոնադրութիւն մը ունե-
նալ եւ անոր գործադրութեանը հսկելը»16: 

Կ. Յութուճյանը մեծ ոգևորությամբ է ներկայացնում 1860թ. 
սահմանադրության ընդունման և ստորագրության լուրը` այդ օրը 
համարելով «հայկական տարեգրութեանց մէջ ոսկեղէն տառերով 
նշանակվելու արժանի»17: Նա ներկայացնում է սահմանադրության 
հիմնարար սկզբունքները, քաղաքական և կրոնական հանձնաժո-
ղովների նոր ընտրության արդյունքները և հույս հայտնում, որ 
«ընդհանուր հաւանութեամբ եւ անկեղծ սիրով» ընդունված սահ-
մանադրությունը «ընդհանուր փութով եւ անկեղծ ջանքով» պետք է 
գործադրվի ի նպաստ ազգի «բարեկարգութեան, խաղաղութեան ու 
յառաջադիմութեան»18: Նա Ազգային սահմանադրության նպա-
տակը համարում է մի կողմից «ազգային գործոց վարչութիւնը 
աւելի կանոնաւորել», մյուս կողմից` «ջնջել այն միտումները, որ 
վնասակար են Ազգին»19: 

«Մասիսն» իր բազմաթիվ հրապարակումներում պատմում է 

                                                                 
15 «Մասիս», 1860, 9 հունվարի, թիվ 415: 
16 «Մասիս», 1860, 24 մարտի, թիվ 426: 
17 «Մասիս», 1860, 26 մայիսի, թիվ 433: 
18 «Մասիս», 1860, 26 մայիսի, թիվ 433, 1860, 23 հունիսի, թիվ 437: 
19 «Մասիս», 1861, 13 սեպտեմբերի, թիվ 501: 
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այն մեծ ոգևորության մասին, որ առաջ են բերել ժողովրդի 
շրջանում ազգային երեսփոխանական ընտրությունները20: Թերթը 
ներկայացնում է ընտրությունների արդյունքները, ժողովների 
կազմը, անգամ տպագրում է ազգային ընդհանուր ժողովի նիս-
տերի արձանագրությունները: 

«Մասիսը» տպագրում է քաղաքական ժողովի անդամների 
հրաժարականի պատճառով նոր ընտրություններ կազմակերպելու 
համար հրավիրված ազգային ընդհանուր ժողովի արձանագրու-
թյունը: Թերթը մեջբերում է ընդհանուր ժողովի ատենապետ 
Սերովբե Վիչենյանի խոսքը «ատենական սովորութեանց» վերա-
բերյալ, որտեղ վերջինս կոչ է անում «կանոնաց հնազանդութիւն»21: 
Կ. Յութուճյանը համակարծիք է Ս.Վիչենյանի հետ այն հարցում, 
որ համազգային, քաղաքական և կրոնական ժողովների նիստերը 
գումարվեն և որոշումներ կայացվեն միայն պատգամավորների 
անհրաժեշտ նվազագույն քանակի ապահովման դեպքում: Նա 
վկայակոչում է այն իրողությունը, որ ազգային սահմանդրությունը 
«ամեն ժողովոց և խորհրդոց պաշտօնն ու պարտաւորութիւնները 
ճշտիվ սահմանելեն զատ» …. «պաշտոնական և ատենական կա-
նոններ ալ սահմանած է», որոնք հիմք ընդունելով, յուրաքանչյուր 
ժողով կամ հանձնաժողով «իր ներքին բարեկարգութեանը համար 
առանձին և սեփական կանոններ կրնայ սահմանել»22: 

Կ. Յութուճյանը ցավով է նշում Սահմանադրության գործադ-
րումը հապաղելու պատճառով «ազգային տնտեսական գործե-
րուն» երկար ժամանակ «երեսի վրայ մնալը» և հույս է հայտնում, 
որ ազգային գործերի ընդհանուր վարչությունն իր գործունեու-
թյունը կուղղորդի «ի գոհություն ընդհանուր Ազգիս»23: Նա հարկ է 
համարում ազգային երեսփոխանների ուշադրությունը հրավիրել 
այն խնդրին, որ խորհուրդների ընտրության կարգը չի համապա-

                                                                 
20 Տե՛ս «Մասիս», 1860, 14 հուլիսի, թիվ 440, 1860, 28 հուլիսի, թիվ 442, 

1860, 4 օգոստոսի, թիվ 443, 1860, 18 օգոստոսի, թիվ 445:  
21 «Մասիս», 1860, 15 սեպտեմբերի, թիվ 449: 
22 «Մասիս», 1861, 1 փետրվարի, թիվ 469: 
23 «Մասիս», 1860, 3 նոյեմբերի, թիվ 456: 
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տասխանում Սահմանադրության «տրամադրութիւններուն», 
ուստի «ուղղութեան կարօտ են»24: Նրա կարծիքով` յուրաքանչյուրի 
«նվիրական պարտքն մըն է» սահմանադրության «ամեն 
տրամադրություններն յարգել և ճշտիվ ի գործ դնելու աշխատիլ»25: 
Կ. Յութուճյանն իր մտահոգությունն է հայտնում, որ քաղաքական 
ժողովը կարևորություն ներկայացնող մի շարք որոշումներ է 
ընդունել, սակայն «այդ որոշումներուն գործադրութիւնը մինչև 
հիմա չէ կրցեր ըլլալ»: Նա հռետորական հարցադրում է անում, թե 
ժողովն ինչո՞ւ է վարանում «ասանկ ստիպողական առիթի մը մէջ 
սահմանադրապես պետք եղած» տնօրինություններ անելու26: 
Այնուհետ հույս է հայտնում, որ առաջիկա ընդհանուր ժողովը 
հաջողությամբ կիրականացնի ազգային խնդիրների լուծումը: 

Կ. Յութուճյանը կարևորում է նաև Ուսումնական խորհրդի 
գործունեությունը և նրա կողմից ընդունված ազգային դաստիա-
րակության հիմնագիրը, որը հավանության է արժանացել ազգային 
համընդհանուր ժողովի կողմից27: 

«Մասիսը» մեջբերում է արևմտահայ պահպանողական 
հոսանքի ձայնափող Զմյուռնիայի «Արշալույս Արարատյան» թեր-
թում տպագրված «Ազգային երկպառակութիւն ի Կ.Պոլիս» հոդ-
վածի` Ազգային սահմանադրությանը նվիրված հատվածը, որը 
ժխտում է Ազգային կենտրոնական ժողովի կազմավորման օրինա-
կանությունը: Մասնավորապես, մատնանշվում է բնակչության 
քանակի և ազգային երեսփոխանների անհամամասնությունը` 
չհաշված օտար երկրներում ապրող հայությանը: Ըստ թերթի` 
միայն Թուրքիայում ապրում են շուրջ երկու միլիոն հայեր, որից 
շուրջ 100 հազարը` Կ.Պոլսում, սակայն Կ.Պոլսին բաժին են ընկում 
ազգային ընդհանուր ժողովի 160 պատգամավորներ, մնացած մեկ 
մլն ինը հարյուր հազար բնակչությանը` 60 պատգամավորներ: 

                                                                 
24 «Մասիս», 1860, 24 նոյեմբերի, թիվ 459: 
25 «Մասիս», 1860, 24 նոյեմբերի, թիվ 459: 
26 «Մասիս», 1861, 15 փետրվարի, թիվ 471: 
27 «Մասիս», 1861, 15 փետրվարի, թիվ 471, 1861, 8 մարտի, թիվ 473, 

1861, 21 հունիսի, թիվ 489: 
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Նման պայմաններում, գրում է «Արշալույս Արարատյանը», 
ինչպե՞ս կարող է ազգային ընդհանուր ժողովը «ազգին ընդհանրու-
թեան վերաբերեալ գործոցը վճռաբար որոշում տալ»28: Դրան ի 
պատասխան՝ Կ. Յութուճյանն այն միտքն է արտահայտում, որ 
թվական այս անհամապատասխանությունը անիրավացի կարող է 
թվալ միայն «հարևանցի դիտողի մը»: Պետք է հաշվի առնել այն 
«նախիշխանութիւնը», որ Կ.Պոլսն ունի գավառների նկատմամբ. 
նախ՝ իբրև աթոռանիստ մայրաքաղաք և «կեդրոն ազգային 
վարչութեան»՝ հայոց պատրիարքը և ազգի երևելիների և ուսյալ-
ների մեծագույն մասը, այլ խոսքով`«ազգին մեծ զօրութիւնը հոս է»: 
Երկրորդ՝ Բարձր դուռը ազգային բոլոր գործերի տնօրինությունը 
հանձնել է հայոց պատրիարքությանը, ուստի գավառահայերը 
մշտապես ենթակա են «անոր խնամոցը, պաշտպանութեանը և 
տնօրենութեանցը»: Երրորդ՝ Կ.Պոլսի հայ բնակիչները «բոլոր 
Տաճկաստանի հայ ժողովրդոց բնական երեսփոխոնութիւնը 
կկազմեն ....»29: 

Կ. Յութուճյանը թերթի էջերում պարբերաբար ներկայացնում է 
նաև Երուսաղեմի պատրիարքի ընտրության առիթով ծավալված 
«խաւարեալներու և լուսաւորեալներու վէճը»30: Այդ վեճը նա 
համարում է «պատրուակ», որով Ազգային սահմանադրության 
«յայտնի և ծածուկ» թշնամիներն սկսեցին «անոր էութեանը դեմ 
մաքառելու»31՝ հայտարարելով, որ Սահմանադրությունը «պէտք է 
աւրուի» կամ փոփոխվի` «տեղը կղերական սահմանադրութիւն մը 
շինուի», և ազգը կառավարվի «իբրև լօկ կրոնական ընկերութիւն 
մը»32: Կ. Յութուճյանը հարկ է համարում այդպես կարծողներին 
բացատրել, թե ինչ է սահմանադրությունը, ինչ սկզբունքների վրա 
է այն հիմնված, և ինչ կապ ունի Երուսաղեմի պատրիարքության 
խնդիրն ազգի հետ: Նա պաշտպանում է «լուսաւորյալներուն 

                                                                 
28 «Արշալույս արարատյան», Զմյուռնիա, 1861, 3 հունիսի, թիվ 650: 
29 «Մասիս», 1861, 5 հուլիսի, թիվ 491: 
30 Ասատուր Հ., Դիմաստուերներ, էջ 50: 
31 «Մասիս», 1861, 3 օգոստոսի, թիվ 495: 
32 Նույն տեղում: 
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տեսակետը» և համոզմունք է հայտնում, որ Պատրիարքի ընտրու-
թյունը հնարավոր է կատարել ոչ միաբանների կազմից: 

Կ. Յութուճյանն իր վրդովմունքն է արտահայտում ազգային 
սահմանադրության հաստատումը ձգձգելու և «ազգային անիշխա-
նութեան մը» կապակցությամբ, որ իր «դառն հետևանքներովը» 
«ազգի մը գոյությանն սպառնացող ամենէն ծանր հարուածն է»: Դրա 
հիմնական պատճառը Կ.Յութուճյանը համարում է «օրինաւոր 
սկզբան մը վրայ հիմնեալ օրէնք մը, կանոն մը» 33 չունենալը: 

Կ. Յութուճյանը ոգևորությամբ և գոհունակությամբ է պատ-
մում, որ հայության «անհամբեր բաղձանքը կատարուեցաւ»34, և 
«կայսերական բարեխնամ կառավարութեան» կողմից ազգային 
սահմանադրությունը վավերացվեց, որին արևմտահայությունն 
«անձկանօք կըսպասէր» որպես ազգի «բարեկարգութեան և 
առաջադիմութեան խարիսխ»35: Նա հոդված առ հոդված ներկա-
յացնում է նաև սուլթանի կողմից վավերացված 1863թ. Սահմանա-
դրությունը և նախորդի հետ ունեցած տարբերությունները, որոնք 
վերաբերում են Կ.Պոլսո և Երուսաղեմի հայոց պատրիարքների 
ընտրություններին, ազգային ընդհանուր ժողովի, քաղաքական և 
կրոնական ժողովների ընտրությանը և գործառնություններին, 
սահմանադրության վերաքննությանը36: 

«Մասիսը» տպագրում է գործադիր հանձնաժողովի նամակը, 
որտեղ շնորհակալություն էր հայտնվում հանձնաժողովի անդամ-
ներին «մեծամեծ զոհերով սնուցեալ» ազգային սահմանադրության 
գործադրությունը «իր վախճանին մօտիկցած» տեսնելուն ուղղված 
ջանքերի համար37: Այնուհետև թերթն անդրադառնում է քաղաքա-
կան, կրոնական և թաղային նոր ընտրությունների կազմակերպ-
մանը և անցկացմանը: 

Կ. Յութուճյանը ցավով է պատմում նորընտիր Ընդհանուր 

                                                                 
33 «Մասիս», 1863, 23 մարտի, թիվ 580: 
34 «Մասիս», 1863, 30 մարտի, թիվ 581: 
35 «Մասիս», 1863, 23 մարտի, թիվ 580: 
36 Տե՛ս «Մասիս», 1863, 30 մարտի, թիվ 581: 
37 Տե՛ս «Մասիս», 1863, 21 սեպտեմբերի, թիվ 606: 
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ժողովի անդամների բացակայության պատճառով նիստերի հետա-
ձգման մասին: Ըստ սահմանադրության՝ Ընդհանուր ժողով կարող 
էր գումարվել «երեսփոխանաց ամբողջ թուոյն», այն է` 140 հոգի, 
առնվազն 71 երեսփոխանի ներկայության դեպքում, մինչդեռ 
նիստերին ներկա գտնվողների թիվը չէր գերազանցում 50 հոգին: 
Կ.Յութուճյանի կարծիքով` «ազգային գործոց ներկա վիճակին մէջ» 
անհրաժեշտ էր «փոյթ եւ զոհողութիւն» ազգի վստահությունն 
ստացած անձանց կողմից: Նա հորդորում է նիստերին չներկայա-
նալու «անտնօրինելի պատճառներ» ունեցող երեսփոխաններին 
հրաժարական տալ, և նրանց փոխարեն նոր ընտրություն կա-
տարել, որ «ազգին գործերն այսպես ետ չմնան»38: 

Կ. Յութուճյանը ներկայացնում է Կ.Պոլսի Պողոս Բ պատրիար-
քի ընտրության կապակցությամբ պատրիարքարանի տեղապահի 
արտասանած ճառը: Ըստ տեղապահի՝ «Ազգիս առաջադիմութեան 
ուղեցոյց» սահմանադրության վավերացումը և սրբազան հոր 
ընտրությունը վերջ կդնեն «երկու տարիէ ’ի վեր ազգիս տարտամ 
եւ անկերպարան վիճակին»39, որի երաշխավորը պիտի դառնար 
նորընտիր պատրիարքի կողմից ազգային սահմանադրության 
անթերի գործադրումը հսկելու վերաբերյալ ուխտը: 

«Մասիսը» տպագրում է երևելի ամիրա Ճանիկ Արամյանի դի-
տարկումները 1863թ. սահմանադրության վերաբերյալ: Նրա կար-
ծիքով սահմանադրությունը, երեսփոխանությունը, ազգային կրո-
նական և քաղաքական ժողովները, ուսումնական, տնտեսական, 
դատաստանական և այլ հանձնաժողովները «ազգաց կապ-
կուէթիւն ընելու» կամ ժամանակ վատնելու համար չեն: Դրանից 
յուրաքանչյուրը պետք է ունենա իր նշանակությունն ու նպա-
տակը, ոչ թե Սահմանադրության «ամբողջութիւնը չպիտու և 
ծաղրելի ընէ»40: Դրանց ընդհանուր նպատակը պիտի լինի 
«զարգացումն ընդհանուր Ազգին հայոց»41: Ճ.Արամյանը դրանց 

                                                                 
38 «Մասիս», 1863թ, 2 նոյեմբերի, թիվ 612, 1863, 7 դեկտեմբերի, թիվ 617: 
39 «Մասիս», 1863, 9 նոյեմբերի, թիվ 613: 
40 «Մասիս», 1863, 14 դեկտեմբերի, թիվ 618: 
41 Նույն տեղում: 
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անգործությունը մասամբ բացատրում է դրամի բացակայությամբ, 
ուստի Կ.Պոլսի պատրիարքին և ազգային կենտրոնական վարչու-
թյանը առաջարկում է վերականգնել «Ազգային անուամբ տուրք 
վճարելու սովորութիւնն», որ ազգը «դարերէ ՚ ի վեր մոռացեր է»42:  

 Որպես ազգային Սահմանադրությունը նախապատրաստող 
հանձնախմբի անդամ և քաղաքական ժողովի ատենադպիր՝          
Կ. Յութուճյանը քաջատեղյակ էր սահմանադրական շարժման և 
սահմանադրության ընդունման գործընթացին: Նա լուսաբանում է 
թանզիմաթի դերն օսմանյան հպատակ ժողովների կյանքում, 
քաղաքական և կրոնական ժողովների ընտրություններն ու գոր-
ծունեությունը, կրթական և լուսավորական հաստատությունների 
հիմնումը, սահմանադրական շարժման ընթացքը: Կ. Յութուճյանն 
ամենայն մանրամասնությամբ ներկայացնում է արևմտահայու-
թյան` 1860 և 1863 թվականների սահմանադրությունները, դրանց 
ընդհանրություններն ու տարբերությունները, սակայն դրանցից 
որևէ մեկի նկատմամբ նախապատվություն կամ սեփական դիրքո-
րոշում չի ցուցաբերում: Թերթը դրական վերաբերմունք ունի 
ազգային սահմանադրական շարժման գործիչների և սահմանա-
դրության հեղինակների նկատմամբ, որն արտահայտվում է նրանց 
տրված արժանապատիվ, մեծարգո, արժանահարգ, արգո, մեծա-
պատիվ պատվանուններում: 

 
 

        

                                                                 
42 «Մասիս», 1863, 14 դեկտեմբերի, թիվ 618, 1863, 21 դեկտեմբերի, թիվ 

619, 1864, 18 հունվարի, թիվ 623, 1864, 25 հունվարի, թիվ 624: 
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Западно-армянское национальное конституционное движение и 
принятие национальной конституции получили широкий резонанс в армян-
ской общественной мысли и в периодической печати. На своих страницах об 
этом освещала также издаваемая в Константинополе газета «Масис», 
представляющая западноармянское либеральное течение. Позиция газеты 
«Масис» в армянской историографии относительно западноармянского 
конституционного движения и национальной конституции не изучена. В 
этом смысле данная статья является первой попыткой осветить публикации 
газеты. 

Редактор газеты, лидер западноармянского либерального течения     
К. Ютучян регулярно освещает все события, связанные с внутренней 
жизнью западных армян. Будучи членом комитета по подготовке 
национальной конституции и председателем политического собрания 
константинопольской армянской общины, К. Ютуджян был хорошо 
осведомлен о конституционном движении и процессе принятия консти-
туции. Он освещает роль танзимата в жизни османских подданных, 
выборы политических, религиозных и окружных собраний и их 
деятельность, создание образовательных и просветительных учреждений, а 
также их роль в сохранении армянской самобытности, курс национального 
конституционного движения. K. Ютучян подробно освещает конституции 
западных армян 1860 и 1863 годов, их сходства и различия. Газета 
положительно относится к деятелям национального конституционного 
движения и авторам конституции, что выражается в присвоенных им 
почетных званиях и оценках. 
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The Western Armenian National Constitutional Movement and the 
adoption of the national constitution have received a wide response in the 
Armenian public mind and in the periodical press. K. Karapetyan also referred 
to them in his pages. “Masis” periodical, a Western Armenian liberal stream 
published in Constantinople. 

The position of “Masis” newspaper in Armenian historiography on the 
Western Armenian constitutional movement and national constitution has not 
been studied. In this sense, this article is the first attempt to cover newspaper 
publications. 

Newspaper Editor, the Head of Western Armenian Liberal Current 
Yutuchyan regularly presents all the events related to Western Armenian 
domestic life. As a member of the committee preparing the national 
constitution and chair of the political assembly, K. Yutujyan was well aware of 
the constitutional movement and the process of constitution adoption. He 
covers the role of the Tanzimat in the life of the Ottoman subjects, the political 
and religious, district council elections and their activities, the establishment of 
educational and educational institutions and their role in preserving the 
Armenian identity, the course of the national constitutional movement.           
K. Yutuchyan presents in detail the constitutions of the Western Armenians, 
1860 and 1863, their commonalities and differences. The newspaper has a 
positive attitude towards the figures of the national constitutional movement 
and the authors of the constitution, which is expressed in the titles and 
assessments given to them. 
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Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. . . .  Հայ հասարակական միտք, Մխիթարյան 
միաբանություն, անկախության պատերազմ, հեղափոխություն, 
Հունաստան, համաձայնագիր 

Սկսած 14-րդ դարից՝ Հունաստանի մեծ մասը գտնվում էր 
Օսմանյան տիրապետության տակ, իսկ Հոնիական կղզիները և 
արևմտյան ափի մի շարք քաղաքներ մտնում էին Վենետիկի 
հանրապետության կազմի մեջ։ Թուրքական լծի տակ հեծող 
հույները ժամանակ առ ժամանակ ապստամբում էին՝ փորձելով 
ձեռք բերել անկախություն։ 1770թ. հույների խոշոր ապստամբու-
թյուն բռնկվեց Պելոպոնեսում, որը թուրքական իշխանությունները 
դաժանորեն ճնշեցին։ 1797թ. հույն հեղափոխական և բանաստեղծ 
Ռիգաս Վելեստինլիսը ապստամբություն նախապատրաստեց, 
կազմեց ապագա անկախ Հունաստանի սահմանադրություն։ Նա 
Վիեննայում ստեղծել էր «Էտերիա» գաղտնի ընկերություն, որը 
հանդես էր գալիս օսմանյան տիրապետության դեմ Բալկանյան 
բոլոր ժողովուրդների համատեղ պայքարի կազմակերպման 
օգտին։ [3, 39-57] 

XIX դարի սկզբում հույների ազգային շարժումը վերելք ապրեց, 
որը պայմանավորված էր նախ՝ 1789թ. ֆրանսիական հեղա-
փոխության, իսկ այնուհետև՝ 1820թ. Իտալիայում և Իսպանիայում 
սկսված ազատագրական պայքարով, [6, 493] ինչպես նաև 
երիտասարդ հույն մտավորականության շրջանում, թեև քողարկ-
ված, բայց և այնպես տարածվող լուսավորության գաղափարներով։ 
[2, 68] Դրանց անմիջական ազդեցության տակ 1821թ. բռնկված 
հույների ազգային, ազատագրական պայքարը լայն արձագանք 
գտավ ժամանակի հայ հասարակական մտքում, որը մեծապես 
պայմանավորված էր հայ և հույն ժողովուրդների պատմական 
ընդհանուր ճակատագրով և անկախության ձգտմամբ։ [1, 1106-1143] 

Հայ հասարակական մտքի պատմության մեջ հույների 1821-
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1829թթ. ազատագրական պայքարին անդրադարձած մի շարք 
ուսումնասիրությունների թվում առանձնանում է հատկապես 
Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության անդամ, բանասեր, պատ-
մաբան և թարգմանիչ Ղևոնդ վարդապետ Հովնանյանի (1817-
1897թթ.) «Պատմութիւն քաղաքակրթութեան եվրոպական տերու-
թեանց ընդհանրապես» աշխատությունը։ Նրանում, ի թիվս եվրո-
պական բազում քաղաքական իրադարձությունների, կարևոր տեղ 
է հատկացված նաև հունական պայքարին, որը Ղ. Հովնանյանը 
բնութագրում է որպես «հեղափոխություն ու անկախության 
պատերազմ» [2, 68]։ 

Ղ. Հովնանյանը գրում է, որ XIX դարի սկզբում հույների մոտ 
ազգային ոգին արթնացել էր և մեծ թվով հայրենասերներ մտածում 
էին Հունաստանը «ինքնագլուխ ընելու գործածել»։ Կրթություն 
ստանալու համար Ֆրանսիա մեկնած բազմաթիվ երիտասարդ 
հույներ իրենց ազատագրման հույսը կապում էին Նապոլեոն 
Բոնապարտի հետ՝ ակնկալելով, որ «ան կայսրն իրենց հայրենեաց 
անկախութիւնը գլուխ կհանե» [2, 69]:  

Ղ. Հովնանյանը ճիշտ էր տեղեկացված, որ 1815թ. Վիեննայի 
վեհաժողովի օրերին Ավստրիական կայսրության մայրաքաղա-
քում մի խումբ հույն երիտասարդներ գաղտնի գործունեություն 
էին ծավալում, որոնց մեջ ամենանշանավորը կոմս Կապո-
դիստրիան էր [2, 69-70]: Նա ծառայում էր ռուսական կայսրության 
արտաքին գործերի նախարարությունում որպես խորհրդական և 
ռուսական պատվիրակության կազմում մասնակցում էր Վիեննայի 
վեհաժողովին [ա, 47]: 

Հույն հայրենասերները առանձապես հույսեր չէին կապում 
Վիեննայի վեհաժողովի հետ, որը կարող էր զբաղվել իրենց 
հայրենիքի հարցով, ուստի որոշեցին Հոնիական կղզիների պայ-
քարի օրինակով Հունաստանը ազատագրել օսմանյան տիրապե-
տությունից: Ղ. Հովնանյանը իրավացի է այնքանով, որ Վիեննայի 
վեհաժողովը Հունաստանի անկախության հարցին չանդրա-
դարձավ [6, 48]:  

Ըստ Ղ. Հովնանյանի հավաստի տեղեկությունների՝ հույները, 
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մնալով ձեռնունայն, որոշում են իրենց ազատագրությունը կազմա-
կերպել սեփական ուժերով: XIX դարի սկզբին մի շարք ուսյալ 
հույներ ստեղծեցին «Մուսայասիրաց» կամ «Էտերիա» գաղտնի ըն-
կերություն, որը նպատակ էր հետապնդում զբաղվել Հունաստանի 
ազատագրման հարցով: Ղ. Հովնանյանը նկատի ունի 1814թ. 
սեպտեմբերին Օդեսսայում հույն հայրենասերների ստեղծած 
«Ֆիլիկի Էտերիա» («Եղբայրական կազմակերպություն») գաղտնի 
ընկերությունը, որը կարևոր դեր խաղաց հունական անկախու-
թյան համար պայքարում [2, 69-70]:  

Վերոնշյալ կազմակերպությունն ստեղծվում է 1814թ. Օդեսսա-
յում: Այն կարևոր նշանակություն ունեցավ հունական անկախու-
թյան ձեռքբերման գործում [6, 48]: 

Հույների ազատագրական պայքարը կազմակերպելը այդքան 
էլ դյուրին գործ չէր, քանի որ հույների մի մասը իրենց հույսերը 
կապում էին օտար պետությունների աջակցության հետ, իսկ 
մյուսները մտածում էին, որ լուսավորության տարածումը բնակ-
չության շրջանում բավարար հանգամանք է պայքար ծավալելու 
համար: Այսպես չէին մտածում էտերիականների հիմնադիրներ՝ 
Նիկոլաս Սկուֆասը, Էմանուիլոս Քսանթոսը և Աթանասիոս 
Ցակալովը: Նրանք գտնում էին, որ իրենց ստեղծած «Ֆիլիկի 
Էտերիա» գաղտնի կազմակերպությունը պետք է վերաճի ազգային 
հզոր կազմակերպության, որի յուրաքանչյուր անդամ պետք է 
պատրաստ լինի իր կյանքը զոհել հանուն տառապող և ստրկու-
թյան մեջ գտնվող հույն ժողովրդի ազատագրության համար [18]: 

Ղ. Հովնանյանը, խոսելով «Ֆիլիկի Էտերիա» կազմակերպու-
թյան գաղտնիության մասին, իրավացիորեն նկատում է, որ 
«Ընկերութիւնն աս նոր վիճակին մեջ՝ Իտալիայի Գարպոնարիա 
ընկերության նման բան եղաւ» [2, 70]: Նա, «Գարպոնարիա» 
ասելով, նկատի ուներ 1815-1820 թթ. Իտալական պետությունում 
միապետական կարգերի դեմ պայքարող կարբոնարների շար-
ժումը, որի գլխավոր նպատակը սահմանադրական կարգի հաս-
տատումն էր [17, 146-149]: 

1820թ. սկզբին, «Ֆիլիկի Էտերիա» ընկերությունը գլխավորեց 
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ռուսական բանակի գեներալ Ալեքսանդր Իպսիլանտին: Քսանթոսը 
և Իպսիլանտին սկսում են համակարգել գործողությունները [6, 52]: 
Ղ. Հովնանյանը ճիշտ էր տեղեկացված, որ Է. Քսանթոսը սկզբում 
դիմել է Իոննիս Կապոդիստրիային՝ առաջարկելով դառնալ ընկե-
րության ղեկավար: Նրանց հանդիպումը տեղի է ունեցել 1820թ. 
հունվարին Պետերբուրգում: Սակայն Ի. Կապոդիստրիան հրա-
ժարվեց ղեկավարել «Ֆիլիկի Էտերիան» և հույների ազատագրա-
կան պայքարը: Նա փորձեց համոզել Քսանթոսին դադարեցնել 
ապստամբություն նախապատրաստելը, քանի որ ըստ նրա՝ 
Ռուսաստանը այդ պայքարին օգնություն ցույց չի տա, որը կհան-
գեցնի միայն անիմաստ արյունահեղության [6, 52-53]: 

Էտերիականների գլխավոր նպատակն էր Հունաստանի 
ազատագրումը, ինչպես նաև բալկանյան այլ ժողովուրդների 
շրջանում ազատագրության ոգի արթնացնելը, որոնք նույնպես 
հեծեծում էին Օսմանյան կայսրության տիրապետության տակ: Այս 
մասին իրազեկ Ղ. Հովնանյանը, անդրադառնալով հունական 
ապստամբության բռնկմանը, նկատում է, որ դրանից ոգևորված 
«ուրիշ երկրներուն ու գավառներուն հույները նույնպես ոտքի 
կկանգնեն» [2, 72-73]: 

1820 թ. Ա. Իպսիլանտին իր հավաքագրած կամավորական 
ջոկատի հետ ձեռնամուխ եղավ առաջին գործողություններին: 
Հույները որոշեցին օգտվել օսմանյան սուլթանի և Յանինայի կա-
ռավարիչ Ալի փաշայի միջև 1820թ. հուլիսին ծագած հակամար-
տությունից: Ա. Իպսիլանտին անգամ որոշեց օգնել Ալի փաշային՝ 
այդ կերպ շեղելով սուլթանի ուշադրությունը Հունաստանից: 
1820թ. մարտի 6-ին Ա. Իպսիլանտին իր ջոկատով «իբրև Յունաց 
ազատիչ և իրենց տէրութեան նորոգիչ» [2, 75], անցավ Պրուտ գետը 
և նույն օրը մտավ Յասսի քաղաքը: Նա նպատակ ուներ Դանուբով 
անցնել Բուլղարիա, այնուհետև անցնել Հունաստան և ապստամ-
բություն բարձրացնել, սակայն այս ծրագիրը հաջողություն չունե-
ցավ, քանի որ բուլղարներն ու սերբերը նրա պայքարի հաջողու-
թյան հարցում համոզված չէին [7, 132-135]: 

Ըստ Հովնանյանի՝ սերբերը դրա համար հիմքեր ունեին, 
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որովհետև սերբերի իշխան Միլոշ Օբլենովիչը 1816թ. թուրքերի դեմ 
ապստամբել և անհաջողություն էր կրել [2, 72]: 

Անդրադառնալով հույների ազգային ազատագրական պայ-
քարի հետագա ընթացքին՝ Ղ. Հովնանյանը նշում է, որ հույների 
հետ համագործակցող Ալի փաշան էտերիականներիի հետ 
«հաղորդակցութեան մեջ մտած էր» [2, 72- 73]: Նրա պայքարն 
ավարտվեց պարտությամբ, ում թուրքերը գերեվարվեցին ու մա-
հապատժի ենթարկեցին [7, 140-143]: 

Դանուբյան իշխանություններ Մոլդովան և Վալախիան, 
մասամբ ձեռք մեկնեցին հույներին իրենց պայքարի ժամանակ, 
քանի որ նրանց միավորում էր նույն ճակատագիրը [7, 132-135]: 

Ղ. Հովնանյանը իրավացիորեն նկատում է, որ այդ դաշինքը 
ձևական բնույթ էր կրում, քանի որ «երկուքն ալ Ռուսիայի յանձնա-
րարութեամբը գործել ձեւացնելով, հարկ էր, որ արտաքուստ 
միաբան երեւային»: Նրա կարծիքով վալախների առաջնորդ         
Թ. Վլադիմիրեսկուն իրականում տրամադրված չէր հույներին 
լուրջ օգնություն ցույց տալ, քանի որ «արտաքին երեւույթին շատ 
զօրաւոր կերեւար, բայց ներքին զօրութիւնը նույնին համեմատ 
չէր»: Ղ. Հովնանյանը դա բացատրում է նրանով, որ Վալախիայում 
ազդեցիկ դիրքեր ուներին մեծ թվով հույն երևելիներ և եկեղեցա-
կաններ, որոնց դեմ վալախները թշնամական էին տրամադրված 
[2, 75-76]: Ղ. Հովնանյանը բավական հավաստի տվյալներով գրում 
է, որ Ա. Իպսիլանտիի և Թ. Վլադիմիրեսկուի տարաձայնություն-
ների պատճառով հույների ապստամբությունը Դանուբյան իշխա-
նություններում պարտություն կրեց: Ա. Իպսիլանտին 1821թ. 
հունիսի 19-ին իր ջոկատի մնացորդներով անցավ Ավստրիա, 
որտեղ ձերբակալվեց և վեց տարի մնաց բանտում [2, 78]: 

Ղ. Հովնանյանը ճիշտ է նկատում, որ հույների մի մասը ազա-
տագրական պայքարի հույսը կապում էր ոչ թե Եվրոպայի, այլ 
Ռուսաստանի հետ, և նշում, որ նրանք «մէկ կողմանե օգնութիւն կը 
յուսաին Ռուսիայէն» [2, 71]: 

Ըստ Ղ. Հովնանյանի՝ հույների ազատագրական պայքարի 
բռնկման համար թուրքերը այնքան զայրացած չէին հույների վրա, 
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որքան ռուսների: Նա նշում է, որ «աս ամեն բանին մեջ Ռուսիայի 
ձեռքը կայ», որի գլխավոր նպատակն էր «իր բանակները Տաճկաս-
տան քայլեցնել» [2, 77]:  

Սուլթան Մահմուդ II-ը, զայրացած հույների ապստամբությու-
նից, սրբազան պատերազմ հայտարարեց անհավատներին: 
Սուլթանը որոշեց ոչնչացնել բոլոր հույներինև Կ. Պոլսում 1821թ. 
ապրիլին կոտորած սկսեց, որը տևեց ավելի քան երկու շաբաթ: 
Սպանվեցին 10.000 հույներ, որոնց թվում էր նաև 84-ամյա 
պատրիարք Գրիգորիոսը [6, 102]: Կ. Պոլսից բացի, հույների դեմ 
կոտորածներ սկսվեցին նաև հունաբնակ վայրերում. երեք ամսում 
սպանված հույների թիվը հասավ 30.000-ի [2, 77]: 

Դանուբյան իշխանություններում թեպետ հույները պարտվե-
ցին, բայց բուն Հունաստանում 1821թ. օսմանյան տիրապետության 
դեմ էտերիականները ազատագրական պայքար սկսեցին: Այս 
մասին քաջատեղյակ Ղ. Հովնանյանը պատմում է Կենտրոնական 
Հունաստանում հույների պայքարի մասին: Նա առանձնացնում է 
հույների երեք խոշոր հաղթանակները, որոնք տեղի են ունեցել 
Պատրայի, Տրիպոլիի և Տոլիանայի մոտ: Դրանից հետո հույները 
հաղթանակ տարան նաև ծովում՝ խորտակելով թուրքական 
նավերի մեծ մասը: Վստահ լինելով իրենց հետագա հաղթանակ-
ների վրա՝ հույները առաջարկեցին Դմիտրի Իպսիլանտիին՝ 
Ալեքսանդր Իպսիլանտիի եղբորը, հրավիրել Ազգային համաժողով 
և հունվարի 13-ին Էպիդավրում հավաքված ազգային ժողովը 
ընդունեց սահմանադրություն և հռչակեց Հունաստանի անկախու-
թյունը [2, 79]: 1822թ. հունվարի 15-ին Դմիտրի Իպսիլանտին 
ընտրվեց նորաստեղծ Ազգային ժողովի նախագահ [13, 68]: 

 Ղ. Հովնանյանի պատմելով՝ հույներն Ազգային ժողովում 
«Միանգամայն առժամանակեաց սահմանադրութիւն մը շինեցին, 
որուն նայելով, կառավարութիւնը մէկ օրէնսդիր, մէկ գործադիր 
ժողովքէ պիտի կազմուէր» [2, 79]:  

Անդրադառնալով հույների անկախության պատերազմին 
եվրոպական երկրների օժանդակությանը՝ Ղ. Հովնանյանը նշում է, 
որ ի սզբանե այդ երկրները հույների կողմն էին և կարծում էին, որ 
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այդ պայքարի նպատակն է պահպանել քրիստոնեական հավատքը 
մահմեդականության տիրապետության տակ: Ղ. Հովնանյանը չի 
ընդունում այս պայքարի կրոնական բնույթ ունենալու հան-
գամանքը: Ըստ նրա՝ «աս եւրոպական սխալ ըմբռնումը՝ Յունաց 
մեծապես օգտակար եղաւ» [2, 79]: Հույների պայքարի կրոնական 
չլինելը ժամանակին հավաստում է Ալեքսանդր I-ը՝ Ֆրանսիայի 
արտգործնախարար Շատոբրիանին ուղղված նամակում: Նա 
գրում էր, որ իրեն թվում էր, թե հունական իրադարձությունները 
«կրոնական պատերազմ էր հույների դեմ, բայց Պելեպոնեսում 
տեղի ունեցած խռովությունները հեղափոխական բնույթ ստացան, 
ուստի ես ետ քաշվեցի» [9, 136]:  

Ղ.Հովնանյանը, խոսելով եվրոպացիների՝ հունական պայքարի 
մեջ ներքաշված լինելու մասին, նշում է, որ այս պայքարի մեջ 
«երեւելի մարդիկ ալ պակաս չէին», որոնցից էր, օրինակ, անգլիացի 
նշանավոր գրող, բանաստեղծ «լորտ Պայրընը» [2, 79-80]: Խոսելով 
հեղափոխության հետագա ընթացքի մասին՝ Ղ. Հովնանյանը նկա-
տում է, որ բուն Հունաստանի ներսում և մի շարք ծովափնյա 
շրջաններում հույները գրեթե լիովին ազատ էին: Այս երևույթը նա 
բացատրում է՝ ելնելով հույների հնչեցրած հետևյալ «սպառնալիք-
ներից»՝ «Յունաց քաջութիւնը յանդուգն յարձակումներով Օսմա-
նեան նաւերին այրելու վրայ կը կայանար», ապա նշում, որ 
«տաճիկներուն աչքն այնպես վախցոց, որ ծովն անոնց գրեթե բոլո-
րովին ազատ թող տուին» [2, 80]: Այստեղ Ղ. Հովնանյանը հատուկ 
ուշադրության է արժանացնում 1823 թ. Միսոլինգի պաշտպանու-
թյանը նկատելով, որ այս ամուր բերդը արդեն երկու անգամ 
«տաճիկներեն պաշարուած ազատած էր»: Նրա հավաստի պատ-
մելով ամրոցն անկում ապրեց օսմանյան բանակին օգնության 
եկած եգիպտացի Իբրահիմ փաշայի զորքերի շնորհիվ: Իր գնահա-
տականը տալով այս իրադարձությանը՝ Ղ. Հովնանյանի գնահատ-
մամբ՝ Միսոլինգի դեպքերով պայմանավորված «յունաց յեղափո-
խութիւնը ճնշուած կարծուեցաւ» [2, 82]:  

Հունական ապստամբությունը լուրջ անհանգստություն 
պատճառեց եվրոպական մեծ տերություններին: Ռուսաստանը, 
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Ավստրիան, Պրուսիան միմյանց հետ կապված էին Սրբազան 
դաշինքով և չէին պաշտպանում հույների ապստամբությունը, որը 
խախտում էր եվրոպական քաղաքական հավասարակշռությունը: 
Մորեայում ապստամբական առաջին գործողություններն սկսելուց 
հետո Սրբազան դաշինքը 1821 թ. հունվար-մարտ ամիսներին 
Լայբախում գումարեց իր առաջին ժողովը [9, 124]:  

Ղ. Հովնանյանը իրավացիորեն նկատում է, որ Լայբախի 
խորհրդաժողովը «բացեց հույների աչքերը»: Հույները հասկացան, 
որ եվրոպական երկրները իրենց պատճառով չեն հակադրվելու 
թուրքերին, իսկ ռուսաց կայսր Ալեքսանդրը ամենևին նպատակ 
չունի հույների պատճառով հակասությունների մեջ մտնել 
եվրոպական միապետների հետ: Հունական պայքարի ղեկավար-
ները, որոնք «Աղեքսանդր կայսեր վրայ մեծ ակնկալութիւն ունեին, 
իրմե տհաճութիւն ու յանդիմանութիւն ընդունեցան»: Այնուամե-
նայնիվ հույները մի պատվիրակություն ուղարկեցին Լայբախի 
խորհրդաժողովին, բայց «....իրենց և ոչ իսկ ունկնդրութիւն 
շնորհուեցաւ» [2, 82-83]:  

Հույների ապստամբության կապակցությամբ՝ Ալեքսանդրը 
Ավստրիայի կայսր Ֆրանցին գրում էր. «Ես չեմ պատրաստվում 
պարզաբանել հունական ապստամբության պատճառները, բայց 
հիմքեր ունեմ մտածելու, որ հույների նկատմամբ թշնամաբար եք 
տրամադրված նաև Դուք և Անգլիան» [14, 126-132]: Չնայած դրան՝ 
ռուսաց կայսրը, հավատարիմ մնալով Վիեննայի վեհաժողովի 
դաշնագրությանը, գտնում էր, որ հունական ապստամբությունը 
վտանգ էր ներկայացնում Եվրոպայի խաղաղության համար: 
Ալեքսանդր I-ը գտնում էր, որ օսմանյան տիրապետության տակ 
լինելը հույների համար տվյալ պահին լավագույն կարգավիճակն 
էր [10, 193-199]:  

Ղ. Հովնանյանը, խոսելով մեծ տերությունների՝ Հունաստանի 
նկատմամբ վարած հետագա քաղաքականության մասին, իրավա-
ցիորեն նշում է, որ այդ քաղաքականությունը նոր երանգ ստացավ, 
երբ 1822 թ. սեպտեմբերին Անգլիայի արտգործնախարար դարձավ 
Ջ. Կաննինգը, իսկ ռուսաց գահին 1825 թ. հաստատվեց Նիկոլայ 
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կայսրը: Ըստ Ղ. Հովնանյանի՝ մինչ Ջ. Կաննինգի արտգործնախա-
րար դառնալը Անգլիան միայն «մասնական օգնութիւններով և 
լրագիրներով կը յայտնուէր» իր օժանդակությունը, իսկ Կաննինգը 
«Յունաց կողմը բռնեց»: Որպես ապացույց Ղ. Հովնանյանը հիշա-
տակում է 1824 թ. անգլիացիների կողմից հույներին տրամադրված 
դրամական օգնությունը. «Յոնք կրցան Անգղիայի դրամատէրնէրեն 
800 հազ. սդերլին փոխ առնուլ» [2, 84-85]: Բացի այդ, 1824թ. օգոս-
տոսին Անգլիան նավերով զինվորականների և սպաների մի խումբ 
ուղարկեց Հունաստանին օգնության, որոնք իրենց ներդրումն 
ունեցան հույների մի շարք հաղթանակներում [8, 216-220]: 

Ղ. Հովնանյանը դիպուկ նկարագրում է նաև Նիկոլայ I-ը ի 
տարբերություն Ալեքսանդրի, «Աղեքսանդրը Ռուսիայի առանձնա-
կան շահը՝ Եվրոպայի ընդհանուր շահերուն զոհած էր», մինչդեռ 
Նիկոլայը «Ռուսիայի անձնական շահն ամէն բանէն վեր կը բռնէ» 
[2, 84-87]: 

Հունական հարցի նկատմամբ Անգլիայի և Ռուսաստանի 
վերաբերմունքի փոփոխության կապակցությամբ Ղ. Հովնանյանը 
նկատում է, որ Անգլիան առաջարկում է ստեղծել անկախ Հունաս-
տան, որը միայն անվամբ կլիներ Բարձր դռան ազդեցության տակ: 
Նրա կարծիքով, սա միանշանակ ձեռնտու էր Ռուսաստանին, 
քանզի Նիկոլայ կայսրը գիտակցում էր, որ Հունաստանի անկա-
խության հռչակումը երկար չէր հանդուրժի Թուրքիան: Հետևաբար 
Հունաստանը կկանգներ ընտրության առաջ՝ նախընտրել Թուր-
քիան, թե՞ Ռուսաստանը: Ընտրությունը պարզ էր. ըստ Ղ. Հովնան-
յանի՝ «ի հարկե Ռուսիա աւելի ազդեցութիւն կունենար, քան թե 
ուրիշ որ եւ իցէ տերութիւն» [2, 88]: Ռուսաստանը Ղ. Հովնանյանի 
կարծիքով ավել բան ակնկալել չէր կարող, ուստի 1826 թ. ապրիլի 
4-ին Պետերբուրգում գաղտնի պայմաններում Անգլիայի հետ 
կնքեց պայմանագիր՝ հունական հարցը համատեղ լուծելու 
համար: Ղ. Հովնանյանի այս տեսակետը հաստատում էր անկախ 
Հունաստանի գոյությունը [2, 90-91]: Իրականում անգլո-ռուսական 
պայմանագիրը նախատեսում էր Պելոպոնեսում և Էգեյան 
կղզիներում ստեղծել Թուրքիայից վասալական կախվածության 
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մեջ գտնվող, հարկատու, սակայն ներքին որոշակի ինքնու-
րույնությամբ օժտված հունական պետություն, իսկ նրա ցամա-
քային և ծովային սահմանների վերջնական ճշգրտումները պայ-
մանավորվող տերությունների կողմից կատարվելու էին հետա-
գայում [16, 114-116]: 

Ղ. Հովնանյանը անդրադառնում է նաև 1826 թ. հոկտեմբերի    
6-ի ռուս-թուրքական Ակերմանի համաձայնագրին, որով սահման-
վում էր Ռուսաստանի ազատ նավարկության իրավունքը Սև 
ծովում: Ղ. Հովնանյանը հավաստի պատմում է 1827 թ. ապրիլի   
14-ին Կապոդիստրիասի՝ Հունաստանի նախագահ ընտրվելու, 
Փարիզում, Լոնդոնում և Պետերբուրգում նրա ունեցած հանդի-
պումների, եվրոպական պետություններին հղած նրա խնդրանք-
երի մասին [2, 90-91]: 

Ակկերմանի համաձայնագիրը հունական հարցը չէր շոշա-
փում, ինչը ձեռնտու էր թուրքերին: Համաձայնագրի մեջ կար մի 
գաղտնի կետ, որի համաձայն, եթե Թուրքիան մեկ ամսվա ընթաց-
քում չստորագրեր համաձայնագիրը, ապա երեք գերտերու-
թյունները պետք է իրենց զորքերը մտցնեին Հունաստանի տարածք 
[12, 263-267]: 1827 թ. հուլիսի 6-ին Լոնդոնում Ռուսաստանի, 
Անգլիայի և Ֆրանսիայի միջև ստորագրվում է մի համաձայնագիր, 
որը ուղղված էր «Հունաստանը խաղաղեցնելուն»: Համաձայնա-
գրով երեք պետությունները պահանջ դրեցին Օսմանյան կառա-
վարության առաջ՝ Հունաստանին տրամադրել ինքնավարություն 
[6, 123]: Օսմանյան կառավարությունը մերժեց այդ պահանջները: 
Դրա արդյունքում դաշնակիցների և Թուրքիայի միջև 1827թ. 
հոկտեմբերի 20-ին Նավարինի ծովամարտ տեղի ունեցավ, որտեղ 
Ղ. Հովնանայանի պատմելով թուրքական նավատորմիղը «գրեթե 
ջնջուեցաւ» [2, 94]: Ղ. Հովնանյանի դիտարկմամբ երեք դաշնակից-
ներն էլ բացահայտ թշնամաբար էին տրամադրված Օսմանյան 
կայսրության նկատմամբ, բայց միաժամանակ խուսափում էին 
բացահայտ պատերազմելուց [2, 94-95]: Ըստ Ղ. Հովնանյանի՝ 
հասունանում էր ռուս-թուրքական նոր պատերազմ, քանի որ 
կողմերը երկուստեք մեղադրում էին միմյանց: Բարձր դուռը 
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Ռուսաստանին մեղադրում էր Հունաստանի հարցում իրեն «ոչ 
բարեկամ տերության» պես դրսևորելու մեջ: Ռուսաստանը Բարձր 
դռանը պատասխանեց, որ Աքերմանի պայմանագիրը կյանքի 
կոչելու գործընթացը դանդաղում է: Կողմերի միջև նոր 
պատերազմը դարձավ անխուսափելի, և 1828 թ. ապրիլի 26-ին 
«Ռուսիա Դրան դեմ պատերազմ հրատարակեց» [2, 97]: 

Ղ. Հովնանյանը մանրամասն ներկայացնում է ռուս-թուրքա-
կան պատերազմի թե՛ եվրոպական, թե՛ ասիական դեպքերը, ապա 
ներկայացնում 1829 թ. սեպտեմբերի 14-ի Ադրիանապոլսի հաշ-
տության պայմանագիրը: Նա նկատում է, որ պայմանագրով 
«այնչափ մեծ էին Ռուսին աս ստացած առավելութիւնները»: 
Պատերազմի ընթացքում՝ 1828 թ. նոյեմբերի 28-ին, Ռուսաստանը, 
Անգլիան և Ֆրանսիան արձանագրություն ստորագրեցին, որով 
Հունաստանն անժամանակ «իրենց պաշտպանության տակ 
կառնուին», որի համար էլ կոչվեցին Պաշտպան տերություններ:  

Ամեն ինչ գնում էր դեպի Հունաստանի անկախացումը: Լավ 
հասկանալով ստեղծված իրավիճակը, գիտակցելով անգամ իրեն 
սպառնացող նոր վտանգը՝ սուլթանը 1830 թ. ապրիլի 24-ին հավա-
նություն տվեց Հունաստանի անկախությանը, որը իր համար լավա-
գույն ճանապարհն էր, քանի որ «ասանկով քանի մը կղզիք և 
Յունաստանի Հիւսիսային կողմերն իր ձեռքը կը մնային» [2, 101-105]: 

Հույն ժողովուրդը խորը հիասթափություն ապրեց երեք 
պետությունների 1830 թ. փետրվարի 3-ի որոշումից, որը կայացվեց 
առանց հույների մասնակցության: Նորաստեղծ Հունաստանի 
կազմի մեջ չմտան Թեսալիան, Էպիրոսը և Արշիպելագի կղզիները: 
Հունաստանին առաջարկվում էր միապետական կարգեր հաստա-
տել, չնայած այն բանին, որ Հունաստանը փաստացի հանրապե-
տություն էր հռչակվել: Հունաստանի անկախության հռչակումը, 
նույնիսկ այսպիսի սահմանափակ պայմաններում, հսկայական 
նշանակություն ունեցավ հույն ժողովրդի կյանքում [4, 516-517]: 

Վերլուծելով հույն ժողովրդի 1821-1829 թթ. անկախության հա-
մար մղված պատերազմի մասին Ղ. Հովնանյանի դիրքորոշումը՝ 
կարելի է վստահաբար ասել, որ Ղ. Հովնանյանը հասկացել է հույ-
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ների ազատագրական պայքարի բնույթը: Նա հիմնավոր լուսաբա-
նում է այդ պայքարի առաջացման նախադրյալները, ընթացքը, 
հույների հաջողություններն ու պարտությունները: Հեղինակը 
առավելապես ուշադրության կենտրոնում է պահել մեծ տերու-
թյունների քաղաքականությունը հունական հարցում: Նա ցույց է 
տվել, որ նրանք ամեն կերպ փորձում էին օգտագործել Հունաս-
տանի կարգավիճակը՝ մի կողմից Թուրքիային սաստելու, մյուս 
կողմից՝ իրենց ազդեցությունը Արևելյան Եվրոպայում և Բալկան-
ներում տարածելու համար: 

Հունական պայքարը լուսաբանելիս, Ղ. Հովնանյանը օգտա-
գործում է և´ «անկախության պատերազմ» և´ «հեղափոխություն» 
եզրույթները: Հույների պայքարի ընթացքը դրան տված Ղ. Հովնան-
յանի գնահատականները դիտարկելով պատմական գիտությու-
նում առկա ուսումնասիրությունների հետ, կարելի է փաստել, որ 
Մխիթարյան միաբանության պատմաբան Ղ. Հովնանյանը, անկախ 
իր գաղափարական հայեցակարգից և իր միաբանության ուղե-
գծից, ստանձնել է հույների պայքարը գերազանցապես անկողմնա-
կալ և անաչառ պատմաբանի դիրքերից ներկայացնելը: Առավել 
հատկանշական է այն, որ Ղ. Հովնանյանը, ընդհանուր առմամբ, 
ճիշտ է ընկալել Հունաստանի անկախության ձեռքբերման համար 
մղված այս պայքարում մեծ տերությունների վարած քաղաքակա-
նությունը և վերջիններիս հետապնդած շահերը:  
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2. Հովնանեան Ղ., Պատմութիւն քաղաքակրթութեան եւրոպա-
կան տէրութեանց ընդհանրապես, հ. Դ. երրորդ շրջան, 
երկրորդ մաս, Վիեննա, 1860: 
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Гевонд Овнанян Гевонд Овнанян Гевонд Овнанян Гевонд Овнанян     о греческоо греческоо греческоо греческой национальной национальной национальной национально----освободительнойосвободительнойосвободительнойосвободительной    
борьбе 1821борьбе 1821борьбе 1821борьбе 1821----1829 гг. 1829 гг. 1829 гг. 1829 гг.     

Костандян ДавидКостандян ДавидКостандян ДавидКостандян Давид    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: армянское общественное мнение, Конгрегация 
Мхитаристов, война за независимость, революция, Греция, соглашение    

Основная цель нашей темы является охват 1828-1829гг., греческая 
национально-освободительная война, ход, успех греков в этой борьбе и 
роль великих держав, которые пытались использовать борьбу греков для 
достижения своих целей и расширения своего влияния на Турцию. 

Мы подчеркиваем точку зрения армянского общественного деятеля и 
члена венской общины Мхитаристов Гевонда Овнаняна, который использует 
термины «война за независимость» и «революция». Рассматривая оценки 
Овнаняна и существующие исследования в исторической науке, можно 
констатировать, что историк Конгрегации Мхитаристов Г. Овнанян, 
несмотря на свою идеологическую концепцию и направление своей 
общины, обязался представить борьбу греков главным образом с позиции 
беспристрастного историка. Самое замечательное, что Овнанян правильно 
понял политику великих держав и интересы великих держав в этой борьбе 
за независимость Греции. 
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Ghevond Hovnanian aboutGhevond Hovnanian aboutGhevond Hovnanian aboutGhevond Hovnanian about    
    the 1821the 1821the 1821the 1821----1829182918291829    GGGGreek reek reek reek NNNNational ational ational ational LLLLiberation iberation iberation iberation SSSStruggletruggletruggletruggle    

Kostandyan DavitKostandyan DavitKostandyan DavitKostandyan Davit    
SummarySummarySummarySummary    

Key Key Key Key wwwwordsordsordsords꞉    Armenian public opinion, Mekhitarist Congregation, war of 
independence, revolution, Greece, agreement 

The main goal of our topic is coverage of 1828-1829, the Greek national 
liberation war, the course, success of the Greeks in this struggle and the role of 
the great powers who tried to use the Greek struggle to achieve their goals and 
expand their influence on Turkey. 

We emphasize the point of view of the Armenian public figure and 
member of the Vienna community of Mkhntaryans, Ghevond Hovnanyan, who 
uses the terms “war of independence” and “revolution.” The course of the Greek 
struggle was given by considering G. Hovnanyan’s assessments with the existing 
researches in the historical science, it can be stated that the historian of the 
Mekhitarist Congregation G. Hovnanyan, regardless of his ideological concept 
and the direction of his congregation, undertook to present the struggle of the 
Greeks mainly from the position of an impartial and impartial historian. The 
most remarkable thing is that G. Hovnanian, in general, has correctly 
understood the policy pursued by the great powers and the interests pursued by 
the great powers in this struggle for the independence of Greece. 
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Հայ օդաչուների մասնակցությունը Հայ օդաչուների մասնակցությունը Հայ օդաչուների մասնակցությունը Հայ օդաչուների մասնակցությունը     
խորհրդախորհրդախորհրդախորհրդա----ճապոնական պատերազմին ճապոնական պատերազմին ճապոնական պատերազմին ճապոնական պատերազմին     

Կոստանդյան ԼուսինեԿոստանդյան ԼուսինեԿոստանդյան ԼուսինեԿոստանդյան Լուսինե    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր....    Անդրբայկալյան ռազմաճակատ, 
ավիացա, դիվիզիա, Հեռավոր-Արևելյան զինվորական օկրուգ, 
ռազմաօդային ուժեր, մարտական շքանշան 

Խորհրդա-ճապոնական պատերազմի պատմությունը և այդ 
պատերազմին հայ ժողովրդի մասնակցությունը հայ պատմագի-
տության համեմատաբար քիչ ուսումնասիրված հիմնահարցերից է: 
Սույն հոդվածում նորահայտ արխիվային տվյալների հիման վրա 
ներկայացվում է 1945 թ. խորհրդա-ճապոնական պատերազմի 
Անդրբայկալյան ռազմաճակատի 12-րդ օդային բանակի հայ օդա-
չուների մարտական գործունեությունը: Խորհրդա-Ճապոնական 
պատերազմին հայ ժողովրդի մասնակցության հիմնահարցի 
ուսումնասիրությունը այսօր ավելի է արժևորվում և գործնական 
նշանակություն ստանում Հայաստանի Հանրապետության զինված 
ուժերի մարտական ուսուցման, պատրաստակամության բարձ-
րացման և երիտասարդ սերնդի ռազմահայրենասիրական դաս-
տիարակության խնդիրների լուծման տեսանկյունից: Վերջին տա-
րիներին վեր հանված արխիվային արժեքավոր փաստերը գործ-
նականում նպաստում են Երկրորդ համաշխարհային պատերազ-
մին հայ ժողովրդի մասնակցության մասին ընդհանրացնող աշ-
խատություններ և ժողովածուներ ստեղծելու հնարավորությանը: 

Ելնելով Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը շուտափույթ 
ավարտելու, Հեռավոր–Արևելյան սահմանների անվտանգության 
ապահովման և Ասիայում ագրեսիայի օջախի վերացման անհրա-
ժեշտությունից՝ այն բանից հետո, երբ Ճապոնիան մերժեց կապի-
տուլյացիայի մասին հակաֆաշիստական բլոկի երկրների պահան-
ջը, Խորհրդային միությունը, հավատարիմ մնալով իր դաշնակցա-
յին պարտավորություններին, 1945թ. օգոստոսի 8-ին պատերազմ 
հայտարարեց Ճապոնիային: Հաջորդ օրը՝ օգոստոսի 9-ին, Կարմիր 
բանակի զորամասերն ու Խաղաղ-օվկիանոսյան ռազմական նա-
վատորմը մարտական գործողություններ սկսեցին Հեռավոր 
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Արևելքում: Սկսվեց Խորհրդա-ճապոնական պատերազմը: 
Խորհրդային Միության Գերագույն Գլխավոր հրամանատարության 
Զորակայանի 1945թ. հուլիսի 30-ի հրամանով ստեղծվեց Հեռավոր 
Արևելքում խորհրդային զորքերի գլխավոր հրամանատարություն՝ 
Խորհրդային Միության մարշալ, Խորհրդային միության հերոս Ա. 
Մ. Վասիլևսկու ղեկավարությամբ:1 Ռազմավարական այդ մարմնին 
էին ենթարկվում Հեռավոր Արևելքում գտնվող խորհրդային ցամա-
քային, օդային, գետային և ծովային բոլոր ուժերը՝ Անդրբայկալյան 
1-ին և 2-րդ Հեռավոր-Արևելյան ռազմաճակատները, Խաղաղ-
օվկիանոսյան նավատորմը, Ամուրյան գետային նավատորմը: 
Անդրբայկալյան ռազմաճակատը կազմավորվել էր 1941թ. սեպտեմ-
բերի 15-ին՝ Անդրբայկալյան զինվորական օկրուգի հիման վրա: 
1942 թ. օգոստոսին ռազմաճակատի ռազմաօդային ուժերի հիման 
վրա ձևավորվեց 12-րդ օդային բանակը: 1945թ. հուլիսին Անդրբայ-
կալյան ռազմաճակատի հրամանատար նշանակվեց Խորհրդային 
միության մարշալ  Ռ. Յա. Մալինովսկին, Ռազմական խորհրդի 
անդամ` գեներալ-լեյտենանտ Ա. Ն. Տևչենկոն, շտաբի պետ՝ բանա-
կի գեներալ Մ. Վ. Զախարովը: Ռազմաճակատը 1945թ. օգոստոսի 
8-ի դրությամբ իր շարքերում ուներ 648000 մարդ, 9668 հրանոթ ու 
ականանետ, 2359 տանկ և ինքնագնաց, 1324 ինքնաթիռ: Անդրբայ-
կալյան ռազմաճակատը պետական սահմանի երկարությամբ 
ձգվում էր ավելի քան 2300կմ2: 

Անդրբայկալյան ռազմաճակատի հաջողությունները զգալի 
չափով պայմանավորված էին 12-րդ օդային բանակի ռազմական 
գործողություններով, որոնք ղեկավարում էր հայ ժողովրդի արժա-
նավոր զավակ, ավիացիայի մարշալ Սերգեյ Ալեքսանդրի Խուդյա-
կովը՝ Արմենակ Արտեմի Խանփերյանցը: Հայրենական մեծ պատե-
րազմում մարտական հարուստ փորձ ձեռք բերած մարշալը Ճա-
պոնիայի դեմ մղված մարտական գործողությունների ընթացքում 
իրեն դրսևորեց որպես օպերատիվ-մարտավարական բարձր գի-
տելիքների տեր զորապետ: Նրա մշակված բոլոր գործողություն-

                                                                 
1  Советская Военная Энциклопедия, т. 7, М., 1979. с. 78. 
2 История Второй мировой войны 1939-1945, т. 2, М., 1979. с. 194-195. 
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ները բանակի զորամիավորումները կատարեցին հաջողությամբ: 
12-րդ օդային բանակը համարվում էր Հեռավոր–Արևելյան մար-
տական գործողությունների թատերաբեմում մարտնչող ամենա-
հզոր և խոշոր միավորումը, որն իր կազմում ուներ 13 ավիացիոն 
դիվիզիա: Զորամիավորումը, սկսած օգոստոսի 9-ից, գործուն մաս-
նակցություն ունեցավ Խինգան-Մուկդենյան մարտական գործո-
ղությանը, որի նպատակն էր աջակցել Անդրբայկալյան ռազմաճա-
կատի ցամաքային զորքերին՝ ջախջախելու Մանջուրիան զավթած 
ճապոնական Կվանտունյան միլիոնանոց բանակը: Բանակի 
ավիացիոն դիվիզիաները գործողության ընթացքում օդից զգալի 
օգնություն էին ցույց տալիս ռազմաճակատի 19-րդ, 36-րդ, 53-րդ 
համազորային և 6-րդ գվարդիական տանկային բանակներին, 
խորհրդա-մոնղոլական հեծյալ-մեքենայացված զորախմբին՝ 
հաջողությամբ կատարելու մարտական առաջադրանքները: 12-րդ 
օդային բանակի հիմնական ուժերը գործում էին Սոլունյան և 
Խայլարյան ուղղություններով՝ զանվածային հարվածներ հասցնել 
Սոլուն, Խայլար, Ուչագոու, Սիկոու, Նյուֆինտայ և այլ քաղաքների 
օդանավակայաններին և երկաթուղային կայարաններին:3 

Ռազմական գործողությունների ընթացքում 12-րդ օդային բա-
նակն իրագործեց ավելի քան 5000 ինքնաթիռային թռիչք: Հատկա-
պես մեծ աշխատանք կատարվեց 6-րդ գվարդիական տանկային 
զորամասերին վառելանյութ և այլ անհրաժեշտ բեռներ հասցնելու 
ուղղությամբ: Մարտական գործողությունների ընթացքում լայ-
նորեն կիրառվեց մոտոհրաձգային զորամասերի ինքնաթիռներով 
դեսանտներ իջեցնելը հակառակորդի օդանավակայաններում: 
Դրանով ավիացիոն միավորումներն առաջին անգամ կատարում 
էին հարձակման ժամանակ առաջապահ ջոկատների պարտակա-
նությունները: Դա նորություն էր խորհրդային ավիացիայի մար-
տական գործողությունների մեջ, և դրա առաջին կիրառողներից էր 
ավիացիայի մարշալ Խուդյակով-Խամփերյանցը: Նրա մշակած 
պլանի համաձայն՝ օգոստոսի 19-ին բանակի զորամասերը հաջո-
ղությամբ դեսանտ իջեցրին Ցիցիկարի, Չանչունի և Մուկդենի օդա-

                                                                 
3  Освобождение городов, М., 1985, с. 56-60. 
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նավակայաններում, նպաստեցին չինական այդ քաղաքները ճա-
պոնական զավթիչներից ազատագրելու գործին: Oգոստոսի   22-ին 
ազատագրվեց նաև Պորտ Արտուր նավահանգիստը, որը ճապո-
նացիները վերածել էին դիմադրության հզոր հենակետի: Խինգան-
Մուկդենյան մարտական գործողության ընթացքում 12-րդ օդային 
բանակի հմուտ ղեկավարման և այդ ընթացքում օպերատիվ–
ռազմավարական բարձր ունակություններ դրսևորելու համար 
ավիացիայի մարշալ Արմենակ Խամփերյանցը պարգևատրվեց 
Սուվորովի 1-ին աստիճանի շքանշանով: Մինչ այդ զորահրամա-
նատարի կուրծքը զարդարում էին Կուտուզովի 1-ին աստիճանի, 
Սուվորովի 2-րդ աստիճանի, Կարմիր Աստղի շքանշաններն ու 
բազմաթիվ մեդալներ:4 Բարձր գնահատելով Խորհրդա-ճապոնա-
կան պատերազմում մարշալ Խանփերյանցի մարտական ծառայու-
թյունները՝ նրա անունը նշվեց խորհրդային այն զորավարների 
շարքում, որոնք մեծ ներդրում էին կատարել միլիտարիստական 
Ճապոնիայի դեմ տարած հաղթանակի գործում: Պատերազմի 
ավարտից անմիջապես հետո ավիացիայի մարշալ Խուդյակով-
Խանփերյանցը նշանակվեց Հեռավոր-Արևելյան զինվորական 
օկրուգի ռազմաօդային ուժերի պետ: Սակայն անհիմն զրպար-
տանքի հետևանքով նա 1945թ. դեկտեմբերի 14-ին ձերբակալվում է 
և հինգ տարի բանտում պահվելուց հետո 1950թ. ապրիլի 18-ին 
գնդակահարվում ԽՍՀՄ ներքին գործերի և անվտանգության 
նախարար Լ.Պ Բերիայի ցուցումով: 1954թ. օգոստոսի 18-ին 
ավիացիայի մարշալ Խուդյակով-Խանփերյանցը հետմահու արդա-
րացվում է, նրա վրայից վերցվում են անգլիական հետախուզու-
թյան լրտես լինելու կեղծ մեղադրանքները, որոնք ներկայացվել 
էին քննչական մարմինների կողմից ֆիզիկական տանջանքներ 
կիրառելու հետևանքով5: 

Խուդյակով-Խանփերյանցի 12-րդ օդային բանակի շարքերում 
Խորհրդա-ճապոնական պատերազմին մասնակցեցին շուրջ 300 

                                                                 
4  ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ ՀՄՊՊԿԱ Ֆ.293 գգ.1-2: 
5 Ա. Մանուկյան, Քաղաքական բռնաճնշումները Հայաստանում 1920-

1953 թթ., Ե., 1999, էջ182-183: 
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հայորդիներ, որոնց մեծ մասը պարգևատրվեց մարտական շքան-
շաններով ու մեդալներով: Նրանց թվում էր 30-րդ մերձահար 
ռմբակոծիչ ավիադիվիզիայի 456-րդ ռմբակոծիչ ավիաէսկադրի-
լիայի հրամանատար, ավագ լեյտենանտ Իվան Զուրաբի Իսահակ-
յանը՝ Դոնի Ռոստովի Բատայսկ քաղաքից: Գնդի հրամանատար 
մայոր Նիկիտինի վկայությամբ «Ավիաէսկադրիլիայի անձնա-
կազմը պատրաստ է կատարելու ցանկացած մարտական առաջա-
դրանք և էսկադրիլյան կատարեց 9 մարտական թռիչք: Շնորհիվ իր 
կազմակեպչական լավ աշխատանքի՝ ավիաէսկադրիլյան ամբողջ 
տարվա ընթացքում ուսումնամարտական պատրաստության բնա-
գավառում մշտապես առաջին տեղն է գրավել գնդում: Աշխատան-
քում եռանդուն է և համառ: Թռիչքային տեխնիկային տիրապետում 
է գերազանց, կատարել է 450 ժամ ընդհանուր տևողությամբ բարե-
հաջող թռիչքներ, որոնցից 90 ժամը՝ գիշերային պայմաններում: 
Ճապոնական զավթիչների ջախջախման մարտերում ավիաէս-
կադրիլյայի անձնակազմը առաջադրված խնդիրը կատարեց հաջո-
ղությամբ և առանց կորուստների: Հետևություն, արժանի է 
պարգևատրելու Հայրենական պատերազմի առաջին աստիճանի 
շքանշանով:    12-րդ օդային բանակի հրամանատար, ավիացիայի 
մարշալ Արմենակ Խանփերյանցի 1945թ. օգոստոսի 27-ի թիվ 2 
հրամանով ավագ լեյտենանտ Իվան Իսահակյանը պարգևատրվեց 
Հայրենական պատերազմի 2-րդ աստիճանի շքանշանով»:6 

Ավիացիայի մարշալ Ա. Խանփերյանցի 1945թ. օգոստոսի 27-ի 
թիվ 5 հրամանով Ալեքսանդր Նևսկու շքանշանով պարգևատրվեց 
նույն բանակի 54-րդ ռմբակոծիչ ավիադիվիզիայի հրամանատարի 
քաղաքական գծով տեղակալ, գվարդիայի փոխգնդապետ 
Խաչատուր Սերգեյի Պետրոսյանցը: Նրա և գնդի հրամանատար, 
գվարդիայի փոխգնդապետ Աֆոնինի ղեկավարությամբ Մանջուրա-
կան գործողության ընթացքում գնդի առաջադրանքները գերազանց 
կատարելու և այդ ընթացքում ցուցաբերած արիության ու 
տոկունության համար, արժանի է պարգևատրվելու Ալեքսանդր 
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Նևսկու շքանշանով:7    Խիզախ օդաչու հրամանատարը մինչ այդ 
աչքի էր ընկել Խորհրդա-ֆիննական և Հայրենական պատերազմնե-
րում, պարգևատրվել հայրենական պատերազմի 1-ին և 2-րդ աստի-
ճանի, Կարմիր աստղի շքանշաններով, «Մարտական ծառայու-
թյունների համար մեդալով»: Ուշադրության է արժանի այն փաստը, 
որ հայրենական պատերազմի առաջին ամիսներին, 53-րդ հեռա-
հար գործողության ավիագունդը, որի կոմիսարն էր Խ. Պետրոս-
յանցը, մասնակցել էր Բեռլինի ռմբակոծմանը, ապա Մոսկվայի 
պաշտպանությանը:8 

12-րդ օդային բանակում խիզախ օդաչուի համբավ ուներ 7-րդ 
գվարդիական ռմբակոծիչ ավիագնդի օդաչու, կրտսեր լեյտենանտ 
Սուրեն Բաղդասարի Բաղդասարյանը, որը մարտական առաջա-
դրանքները գերազանց կատարելու և այդ ընթացքում ցուցաբերած 
քաջության համար մարշալ Խուդյակովի 1945թ. սեպտեմբերի      
17-ին թիվ 33 հրամանով պարգևատրվեց Հայրենական պատերազ-
մի 2-րդ աստիճանի շքանշանով:9 Նման պարգևի արժանացավ 
նաև 12-րդ օդային բանակի քաղբաժնի հրահանգիչ, մայոր Կոնս-
տանտին Գրիգորի Պետրոսովը: Գործողությունների ընթացքում 
նա մշտապես գտնվում էր գործող զորամասերում և մեծ օգնություն 
ցույց տալիս գնդերի հրամանատարների քաղաքական գծով 
տեղակալներին՝ մարտական պայմաններում կազմակերպելու 
անձնակազմի հետ տարվող կուսակցական-քաղաքական աշխա-
տանքը, նպաստում մարտական առաջադրանքների կատարմանը: 
Բանակի քաղբաժնի պետ, գնդապետ Չերենենիի վկայությամբ՝ 
մայոր «Պետրոսովը եռանդուն, աշխատունակ քաղաշխատող է, 
գործնական հեղինակություն է վայելում հրամանատարների ու 
ենթակաների շրջանում, մշտապես հոգ է տանում քաղաշխա-
տողների գաղափարախոսական մակարդակի բարձրացման 
ուղղությամբ, քաղաքականապես գրագետ, կարգապահ և հայրե-
նիքին նվիրված սպա է: Արժանի է պատգևատրման՝ Հայրենական 

                                                                 
7 ՌԴ ՊՆԿԱ, ֆ. 12-րդ օդային բանակի, ց. 6150, գ. 31, թ.163: 
8  ՌԴ ՊՆԿԱ, ֆ. 12-րդ օդային բանակի, ց. 6150, գ. 31, թ.163:   
9 Նույն  տեղում, թ. 14, ֆ. 33, ց. 686196, գ. 7804, թ. 156: 
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պատերազմի 2-րդ աստիճանի շքանշանով»:10 
Բանակի հրամանատարի 1945թ. սեպտեմբերի 3-ի թիվ 28 

հրամանով Կարմիր աստղի շքանշանով պարգևատրվեց 246-րդ 
կործանիչ ավիադիվիզիայի 356-րդ կործանիչ ավիագնդի շտուր-
ման, կապիտան Լևոն Միխայիլի Սարգսյանը (Թբիլիսիից): Մինչ 
այդ խիզախ օդաչուն Հայրենական մեծ պատերազմում իրագործել 
էր 186 մարտական թռիչք, ունեցել 47 օդային մարտ, որոնց ընթաց-
քում խփել ֆաշիստական 13 ինքնաթիռ, պարգևատրվել Կարմիր 
դրոշի (1942թ.) և Ալեքսանդր Նևսկու (1944թ.) շքանշաններով: 

Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթական ավարտից հետո 
փորձված օդաչուն նշանակում ստացավ Հեռավոր Արևելքում՝ 
որպես կործանիչ գնդի շտուրման: Շնորհիվ նրա կազմակերպչա-
կան ունակությունների և թռիչքային հարուստ փորձի, կարճ ժա-
մանակամիջոցում գնդի շտուրմանական աշխատանքը կազմա-
կերպվեց այնպես, որ Խորհրդա-ճապոնական պատերազմում օդա-
չուները Մեծ Խինգանի լեռնաշղթայի և Մանջուրական տափաս-
տանների վրայով թռչելիս ապակողմնորոշման որևէ դեպք չու-
նեցան: Կապիտան Լևոն Սարգսյանը Չինաստանի երկնակամա-
րում անձամբ իրագործեց 14 մարտական թռիչք և ոչնչացրեց ճա-
պոնական մեկ ինքնաթիռ: Այդ բացառիկ ծառայության և մարտա-
կան առաջադրանքները օրինակելի կերպով կատարելու համար 
գնդի հրամանատար, մայոր Կոռնիլովը խիզախ օդաչուին ներկա-
յացրեց Կարմիր աստղի շքանշանով պարգևատրման:  

Նման պարգևի արժանացավ նաև 860-րդ ռմբակոծիչ ավիա-
գնդի ռմբակոծիչ օդանավի օդային հրաձիգ, եֆրեյտոր Զավեն Ավե-
տիսի Կևորկովը, որը կատարեց մարտական 19 թռիչք: Նրա համա-
գնդեցի, օդային հրաձիգ, ավագ Միքայել Սիմոնի Սավադովը 
պարգևատրվեց Հայրենական պատերազմի 2-րդ աստիճանի շքա-
նշանով: Հակառակորդի կենդանի ուժի և տեխնիկայի կուտակում-
ները ռմբակոծելու ժամանակ օդային հրաձիգները իրենց անձնա-
կազմերին հուսալիորեն պաշտպանում էին օդում հազվադեպ 
երևացող ճապոնական կործանիչների հարվածներից, արժանի 
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հակահարված տալիս նրան: Օդային մարտերի հմուտ վարպետ-
ներ էին 356-րդ կործանիչ ավիագնդի օդաչու, կրտսեր լեյտենանտ 
Արշակ Աստվածատուրի Փեշքերյանը և 70-րդ կործանիչ ավիա-
գնդի օդաչու, կրտսեր լեյտենանտ Նիկոլայ Հակոբի Արզուման-
յանը, որոնցից առաջինը արժանացավ «Արիության համար», իսկ 
երկրորդը՝ «Մարտական ծառայությունների համար» մեդալների: 
Նրանք հատկապես աչքի ընկան ճապոնական Կվանտունյան 
բանակի Խայլարյան խմբավորման շրջապատման և գերեվարման 
գործողության, Խայլար քաղաքի ազատագրման ժամանակ: Ման-
ջուրական գործողության ընթացքում 120 մարտական թռիչք կա-
տարեցին 30-րդ ռմբակոծիչ ավիադիվիզիայի օդաչուները: Շնոր-
հիվ դիվիզիայի շտաբի պետի տեղակալ, օպերատիվ հետախու-
զական բաժնի պետ, փոխգնդապետ Սերգեյ Դավթի Միքայելյանի 
հատուկ աշխատանքի, բոլոր թռիչքներն էլ իրագործվեցին հա-
ջողությամբ: Բանակի հրամանատարը 1945թ. սեպտեմբերի 30-ի 
թիվ 076 հրամանով փոխգնդապետ Ս.Դ. Միքայելյանին պարգևա-
տրվեց «Մարտական ծառայությունների համար» մեդալով: 

 1945թ. սեպտեմբերի 29-ին 12-րդ օդային բանակի հրամանա-
տարի թիվ 083 հրամանով նման պարգևի արժանացավ նաև 
Կարմիր բանակի ռազմաօդային ուժերի օդաչուների պատրաստ-
ման Վոզնեսենսկի ավիացիոն ավիագնդի դպրոցի ավիագնդի 
պետ, ավագ լեյտենանտ Եվգենի Ենոքի Ավագյանը: Նա «ԻԼ-2» 
գրոհիչ ինքնաթիռի վրա թռչել էր սովորեցրել տասնյակ օդաչու-
ների, որոնք Մանջուրական գործողության օրերին պատվով դուրս 
եկան ճապոնական զավթիչների դեմ մղված մարտերում: Բանակի 
հրամանատարի հրամանով Կարմիր աստղի շքանշանով 
պարգևատրված հայորդիներից էին՝ 135-րդ շարժական վերանո-
րոգման բազայի պետ, ավիատեխնիկական ծառայության կապի-
տան Հակոբ Գևորգի Հակոբյանը, 847-րդ կործանիչ ավիագնդի 
հրամանատարի շահագործման գծով տեղակալ, ավագ ինժեներ, 
կապիտան Ալեքսանդր Գրիգորի Ղազարովը, 47-րդ ավիացիոն բա-
զավորման շրջանի հակահետախուզության բաժնի պետի տեղա-
կալ, կապիտան Վարդան Հայկի Աղասյանը, 162-րդ առանձին 
ավտոտրանսպորտային գումարտակի ավտովարորդ, եֆրեյտոր 
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Վարդան Միքայելի Ամիրխանյանը, 197-րդ առանձին ավտո-
տրանսպորտային գումարտակի ավտոդասակի հրամանատարի 
օգնական, ավագ սերժանտ Նիկոլայ Մարտիրոսի Միսկարյանը և 
ուրիշներ: «Մարտական ծառայությունների համար» մեդալով 
պարգևատրվեցին 593-րդ օդանավակայանին սպասարկման գու-
մարտակի 591-րդ օդանավակայանային տեխնիկական վաշտի 
հրամանատարի օգնական, ավագ Գրիգոր Ավետիսի Դերձակյանը, 
888-րդ ավիացիոն սպասարկման գումարտակի ավագ բժիշկ, 
բժշկական ծառայության կապիտան Աղասի Կապուտանի Ավագ-
յանը, 48-րդ օդանավակայանային բազավորման շրջանի    89-րդ 
օդանավակայանային տեխնիկան:11 

Խիզախ օդաչու-հրամանատարը մինչ այդ աչքի էր ընկել 
Խորհրդա-ֆիննական և Հայրենական մեծ պատերազմներում, 
պարգևատրվել Հայրենական մեծ պատերազմի 1-ին և 2-րդ աստի-
ճանի, Կարմիր աստղի շքանշաններով, «Մարտական ծառայու-
թյունների համար» մեդալով և այլն: Ուշադրության է արժանի այն 
փաստը, որ Հայրենական մեծ պատերազմի առաջին տարիներին, 
53-րդ հեռահար գործողության ավիագունդը, որի կոմիսարն էր 
Խաչատուր Պետրոսյանցը, մասնակցել էր Բեռլինի ռմբակոծմանը, 
ապա Մոսկվայի պաշտպանությանը: Հետաքրքիր է, որ այն ժամա-
նակ նա մարտնչել է Արևմտյան ռազմաճակատի 1-ին օդային 
բանակի կազմում, որի հրամանատարը Սերգեյ Խուդյակովն էր 
(Արմենակ Խանփերյանցը): Այնուհետև խիզախ օդաչուն աչքի էր 
ընկել հեռահար գործողության ավիացիայի, ապա 18-րդ օդային 
բանակի շարքերում:12 

12-րդ օդային բանակում խիզախ օդաչուի համբավ ուներ 7-րդ 
գվարդիական ռմբակոծիչ ավիագնդի օդաչու, կրտսեր լեյտենանտ 
Սուրեն Բաղդասարի Բաղդասարյանը, որը մարտական առաջա-
դրանքները գերազանց կատարելու և այդ ընթացքում ցուցաբերած 

                                                                 
11 ՌԴՊՆԿԱ, 12-րդ օդային բանակի, ֆ. 33, ց. 687572, գ. 262, թ. 81: 
12 ՀՀ ԳԱԱ ՊԻ ՀՄՊՊԿԱ, ֆ. 230, գ. 1, թթ. 1-5: «Երեկոյան Երևան»,        

19 հունվարի, 1989: А.В. Казарян, Война,  люди. судьбы. Кн. 2., Ер., 1977,    
с. 265-271. 
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քաջության համար մարշալ Խուդյակովի 1945թ. սեպտեմբերի      
17-ին թիվ 33 հրամանով պարգևատրվեց Հայրենական պատե-
րազմի 2-րդ աստիճանի շքանշանով:13 Նման պարգևի արժանա-
ցավ նաև 12-րդ օդային բանակի քաղբաժնի հրահանգիչ, մայոր 
Կոնստանտին Գրիգորի Պետրոսովը: Բանակի քաղբաժնի պետ, 
գնդապետ Չերենենիի վկայությամբ «մայոր Պետրոսովը եռանդուն, 
աշխատունակ քաղաշխատող է, գործնական հեղինակություն է 
վայելում հրամանատարների ու ենթակաների շրջանում, մշտա-
պես հոգ է տանում քաղաշխատողների գաղափարախոսական 
մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ, քաղաքականապես 
գրագետ, կարգապահ և հայրենիքին նվիրված սպա է: Արժանի է 
պատգևատրման՝ Հայրենական պատերազմի 2-րդ աստիճանի 
շքանշանով»:14 

Բանակի հրամանատարի 1945թ. սեպտեմբերի 3-ի թիվ 28 
հրամանով Կարմիր աստղի շքանշանով պարգևատրվեց 246-րդ 
կործանիչ ավիադիվիզիայի 356-րդ կործանիչ ավիագնդի շտուր-
ման, կապիտան Լևոն Միխայիլի Սարգսյանը (Թբիլիսիից): Մինչ 
այդ խիզախ օդաչուն Հայրենական մեծ պատերազմում իրագործել 
էր 186 մարտական թռիչք, ունեցել 47 օդային մարտ, որոնց ընթաց-
քում խփել ֆաշիստական 13 ինքնաթիռ, պարգևատրվել Կարմիր 
դրոշի (1942թ.) և Ալեքսանդր Նևսկու (1944թ.) շքանշաններով: 

Վերջին պարգևը ստանալուց հետո խիզախ օդաչուն կատարեց 
ևս 16 թռիչք, որոնց ընթացքում խփեց գերմանական 3 ինքնաթիռ: 
Պատերազմի վերջում նա թռչում էր «Յակ-1» և «Յակ-9» կործանիչ 
ինքնաթիռներով, ուներ թռիչքային գերազանց տեխնիկա: Իր 
հարուստ մարտական փորձը նա սիրով հաղորդում էր երիտա-
սարդ օդաչուներին: Նրանցից 30-ին կապիտան Սարգսյանը սովո-
րեցրեց նորագույն տիպի կործանիչ-ինքնաթիռներով թռչելու տեխ-
նիկան: Հայրենական մեծ պատերազմի հաղթական ավարտից 
հետո փորձված օդաչուն նշանակում ստացավ Հեռավոր Արևել-
քում՝ որպես կործանիչ գնդի շտուրման: Շնորհիվ նրա կազմա-

                                                                 
13 ՌԴ ՊՆԿԱ, ֆ. 12-րդ օդային բանակի, ց. 6150, գ. 31, թ. 163: 
14 Նույն տեղում, ֆ. 33, ց. 687572, գ. 1715, թ. 289: 
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կերպչական ունակությունների և թռիչքային հարուստ փորձի՝ 
կարճ ժամանակամիջոցում գնդի շտուրմանական աշխատանքը 
կազմակերպվեց այնպես, որ Խորհրդա-ճապոնական պատերազ-
մում օդաչուները Մեծ Խինգանի լեռնաշղթայի և Մանջուրական 
տափաստանների վրայով թռչելիս ապակողմնորոշման որևէ դեպք 
չունեցան: Կապիտան Լևոն Սարգսյանը Չինաստանի երկնակա-
մարում անձամբ իրագործեց 14 մարտական թռիչք և ոչնչացրեց 
ճապոնական մեկ ինքնաթիռ: Այդ բացառիկ ծառայության և մար-
տական առաջադրանքները օրինակելի կերպով կատարելու 
համար գնդի հրամանատար, մայոր Կոռնիլովը խիզախ օդաչուին 
ներկայացրեց Կարմիր աստղի շքանշանով պարգևատրման:  

Նման պարգևի արժանացավ նաև 860-րդ ռմբակոծիչ ավիա-
գնդի ռմբակոծիչ օդանավի օդային հրաձիգ, եֆրեյտոր Զավեն 
Ավետիսի Կևորկովը, որը կատարեց մարտական 19 թռիչք: Նրա 
համագնդեցի, օդային հրաձիգ, ավագ Միքայել Սիմոնի Սավադովը 
պարգևատրվեց Հայրենական պատերազմի 2-րդ աստիճանի 
շքանշանով: Հակառակորդի կենդանի ուժի և տեխնիկայի կուտա-
կումները ռմբակոծելու ժամանակ օդային հրաձիգները իրենց 
անձնակազմներին հուսալիորեն պաշտպանում էին օդում հազվա-
դեպ երևացող ճապոնական կործանիչների հարվածներից, 
արժանի հակահարված տալիս նրան: Օդային մարտերի հմուտ 
վարպետներ էին 356-րդ կործանիչ ավիագնդի օդաչու, կրտսեր 
լեյտենանտ Արշակ Աստվածատուրի Փեշքերյանը և 70-րդ կործա-
նիչ ավիագնդի օդաչու, կրտսեր լեյտենանտ Նիկոլայ Հակոբի 
Արզումանյանը, որոնցից առաջինը արժանացավ «Արիության 
համար», իսկ երկրորդը՝ «Մարտական ծառայությունների համար» 
մեդալների: Նրանք հատկապես աչքի ընկան ճապոնական Կվան-
տունյան բանակի Խայլարյան խմբավորման շրջապատման և 
գերեվարման գործողության, Խայլար քաղաքի ազատագրման ժա-
մանակ: Մանջուրական գործողության ընթացքում 120 մարտական 
թռիչք կատարեցին 30-րդ ռմբակոծիչ ավիադիվիզիայի օդաչու-
ները: Շնորհիվ դիվիզիայի շտաբի պետի տեղակալ, օպերատիվ 
հետախուզական բաժնի պետ, փոխգնդապետ Սերգեյ Դավթի Մի-
քայելյանի հատուկ աշխատանքի՝ բոլոր թռիչքներն էլ իրագործ-
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վեցին հաջողությամբ: Բանակի հրամանատարը իր 1945թ. 
սեպտեմբերի 30-ի թիվ 076 հրամանով փոխգնդապետ Ս.Դ. 
Միքայելյանին պարգևատրեց  «Մարտական ծառայությունների 
համար» մեդալով: Հայ օդաչուները 12-րդ օդային բանակի կազմում 
իրենց ներդրումն ունեցան ճապոնիայի դեմ Խորհրդային 
Միության տարած հաղթանակում: 

    
    
    

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. История Второй мировой войны 1939-1945, т. 2, с. 194-195. 
2. Ա. Ս. Մանուկյան, Քաղաքական բռնաճնշումները Հայաս-
տանում 1920- 1953 թթ., Ե., 1999, էջ 182-183: 
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Участие армянских Участие армянских Участие армянских Участие армянских летчиков в летчиков в летчиков в летчиков в ССССоветскооветскооветскооветско----японской войнеяпонской войнеяпонской войнеяпонской войне    
    

Костандян ЛусинеКостандян ЛусинеКостандян ЛусинеКостандян Лусине    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключивые слова:Ключивые слова:Ключивые слова:Ключивые слова: Советско-японская война, Забайкальский фронт, 
авиация, дивизия, Дальневосточный военный округ, военно-воздушные 
силы, военный орден 

Исследование истории Второй мировой войны является одной из 
основных задач историознания. Неотъемлемой частью этой войны 
является Советско-японская война (08.09-09.02 1945г.), которая стала 
конечным этапом Второй мировой войны. После победы на дальне-
восточной границе не только был разрушен один из центров агрессии, но и 
СССР были возвращены территории, которые были взяты японцами у 
России.  

Во Второй отечественной войне участвовали около 600 тысяч солдат, 
30 тысяч из которых, после окончания Мировой войны приняли участие в 
Советско-японской войне, тем самым внесли свою лепту в дело разру-
шения квантунской армии. В 1941 г. усилиями воздушно-десантных сил 
Забайкальского фронта была сформирована 12-ая воздушная армия, 
действиями которой руководил маршал авиации Арменак Хамперянц.  

Авиационные девизии армии участвовали в Хингано-Мукденовских 
боевых операциях, нанесли массовые удары по аэропортам и железно-
дорожным станциям городов Солун, Хайлар, Нюфинта, спустили десант-
ников в важные местоположения врагов. 

В рядах 21-ой воздушной армии в Советско-японской войне 
участвовали около 300 армян, большинство из которых были награждены 
орденами и медалями. 
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Participation of Armenian Pilots in the SovietParticipation of Armenian Pilots in the SovietParticipation of Armenian Pilots in the SovietParticipation of Armenian Pilots in the Soviet----Japanese WarJapanese WarJapanese WarJapanese War    
    

Kostandyan LusineKostandyan LusineKostandyan LusineKostandyan Lusine    
SummarySummarySummarySummary    

KeyKeyKeyKey    words: words: words: words: the Trans-baykal front, aviation, division, the Far East military 
district, airforce, military insignia 

The study of the Second World War (2WW) is one of the main tasks of 
historical research. The Soviet-Japanese war of 1945 (08.09-09.02) is the 
concluding component of the 2WW. As a result of the victory in this war, not 
only was an aggression hotspot in the USSR’s Far East frontier liquidated, but 
also the territories, that were conquered from Russia by Japan during the    
1904-05 Russian-Japanese war, were returned to the USSR. About 600,000 
soldiers participated in the 2WW, of whom 30,000, after the patriotic war, 
participated in the Soviet-Japanese war, leaving their impact on the destruction 
of the Kwantung army. Upon the capabilities of the Trans-baykalia Front, 
developed in 1941, the 12th airforce was formed, whose operations were led by 
an aviation marshal, Armenak Khanperyants, also known as Sergey 
Khudyakoff. The aviation divisions of the army took part in the Khingan-
Mugdain military action, delivered massive strikes upon the airbases and 
railroad stations of the cities of Solun, Khaylar, Newfintay, deployed 
paratroopers to the key strategic locations of the opponent. These advances 
were new to the military operations of the Soviet aviation and A. Khanperyants 
was one of the leading masterminds behind them. After the war, Khanperyants 
was appointed as the head of the Airforce of the Far Eastern military district. 
During the Soviet-Japanese war, in the ranks of the 12th Airforce, about 300 
Armenian soldiers participated, most of whom were awarded by military 
insignia and medals. 
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ՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանիՀայաստանի    կարիքներիկարիքներիկարիքներիկարիքների    համարհամարհամարհամար    ադրբեջանիցադրբեջանիցադրբեջանիցադրբեջանից    ապրանքներիապրանքներիապրանքներիապրանքների    
ձեռքբերմանձեռքբերմանձեռքբերմանձեռքբերման    հարցըհարցըհարցըհարցը    1918191819181918----1920192019201920թթթթթթթթ....    

    ՂուլյանՂուլյանՂուլյանՂուլյան    ՅուրիկՅուրիկՅուրիկՅուրիկ    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... պայմանագիր, դաշնակիցներ, դեսպան, 
պարեն, հաց, շուկա  

Նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությունն իր ստեղծման 
պահից կանգնեց պարենային սուր ճգնաժամի առջև: Երկրում 
տիրում էր ամենաանհրաժեշտ ապրանքների սուր պակասու-
թյուն:1 Մեծ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատող Թիֆլիսի Հայոց 
Կենտրոնական Ազգային խորհուրդը ուղիներ էր փնտրում ինչպես 
Վրաստանից, այնպես էլ Ադրբեջանից պարենի գնումներ կատա-
րելու համար: «Դիմած ենք նաև Ադրբեջանի կառավարությանը, որ 
հնարավորություն տա պարենի գնումներ անելու իրենց երկ-
րում»2,– ասվում էր Թիֆլիսի Հայոց Ազգային խորհրդի Երևանի 
Ազգային խորհրդին ուղարկած 1918թ. հուլիսի 9-ի գրության մեջ: 
Անկախությանը հաջորդած առաջին ամիսներին Ադրբեջանից 
Հայաստանի Հանրապետության կարիքների համար պարենային 
ապրանքների ձեռքբերումը գործնականում անհնարին էր: Դա այն 
շրջանն էր, երբ թուրքական զորքերն, իրենց ճանապարհին ամեն 
ինչ ավերելով, շտապում էին օր առաջ տիրանալ Բաքվին: ՀՀ 
կառավարության հոկտեմբերի 17-ի որոշմամբ արտասահմանից 
մթերային ու այլ ապրանքների գնումը իրականացնելու էր պարե-
նային բաժինը՝ հատուկ գործակալների միջոցով: Մինչև համապե-
տական հսկողության կազմակերպումը գնման գործողությունների 
վերահսկողությունը Վրաստանի սահմաններում, իսկ հնարավո-
րության սահմաններում և Ադրբեջանում դրվեց Թիֆլիսի ֆինան-
սական գործակալի վրա3: 

                                                                 
1 Քաջազնունի Հ., Հայաստանի Հանրապետությունը, Եր., 1993 , էջ 25: 
2 Հայաստանի անկախության հռչակումը և իշխանության կենտրոնա-

կան մարմինների ձևավորումը (1918-1920թթ. մայիս-հուլիս), փաստա-
թղթերի և նյութերի ժողովածու, Եր. 2009, էջ 26: 

3 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձա-
նագրություններ 1918-1920թթ., Եր., 2014, էջ 40: 
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Երկրամասում նոր իրավիճակ ստեղծվեց, երբ Առաջին աշ-
խարհամարտում պարտված Թուրքիան իր զորքերը դուրս բերեց 
Անդրկովկասից: Շրջափակման մեջ գտնվող ՀՀ-ն հնարավորու-
թյուն ստացավ կապվելու արտաքին շուկաների հետ, առաջին 
հերթին` Վրաստանի ու Ադրբեջանի: Այս գործում Հայաստանի 
կառավարությանը մեծ օգնություն էր ցույց տալիս Բաքվի Հայոց 
Ազգային խորհուրդը, որի գործունեությունը դադարեցվել էր 1918թ. 
սեպտեմբերի 15-ին թուրքերի Բաքու մտնելուց անմիջապես հետո: 
Միայն ամիսներ անց դաշնակիցների գալով Բաքվի Հայոց 
ազգային խորհուրդը հնարավորություն ստացավ վերսկսելու իր 
գործունեությունը: 

Ադրբեջանի կառավարությունը բազում խոչընդոտներ էր հա-
րուցում Հայաստանի կարիքների համար ապրանքների գնման 
հարցում: Դա պայմանավորված էր ոչ միայն երկու հանրապետու-
թյունների միջև գոյություն ունեցող սահմանային անհամաձայնու-
թյուններով ու ընդհանուր լարվածությամբ, այլ նաև առևտրական 
պայմանագրի բացակայությամբ: Ապրանքափոխանակության 
վերաբերյալ հայկական կողմի առաջարկները Ադրբեջանի կողմից 
հաճախ մերժվում էին:  

Հայաստանի կառավարությունը 1918 թվականի աշնանից բա-
նակցությունների մեջ էր Ադրբեջանի հետ` առևտրական պայմա-
նագրի ստորագրման հարցի շուրջ4: Մինչ այդ Ադրբեջանում Հա-
յաստանի համար գնումները կատարվում էին Բաքվի Հայոց Ազ-
գային խորհրդի օժանդակությամբ: Հայաստան էր ներկրվում այն-
տեղ գնված բրինձը, ձուկը, ալյուրը և այլ պարենային մթերքներ, 
դեղորայք, սարքավորումներ և այլն: Պարենային մթերքները ձեռք 
էին բերվում Անդրկովկասպյան տարածքում5: 

«Հաղորդակցության դժվարությունները,– գրում է 1918թ. 
դեկտեմբերի 7-ին Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության 

                                                                 
4 ՀԱԱ, ֆ. 199, ց. 1, գ. 27, թ. 56, գ.100, թ. 39, ֆ. 200, ց. 1, գ. 198, թ. 104: 
5 Նույն տեղը, ֆ. 430, ց. 1, գ. 553, թթ. 13-14: 
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գործերի հավատարմատար Ա.Ջամալյանը,– Անդրկովկասի սահ-
մաններում անօրինակ չափեր են ընդունել. Բաքու գնալը մեզ 
համար սխրագործություն է համարվում. Գանձակ գնալ նույնպես 
չենք կարող առանց մեր կյանքը ռիսկի ենթարկելու: Ղարաբաղից 
կտրված ենք գրեթե մի տարուց ի վեր, Թիֆլիս գնալ-գալը կարելի է 
5-6 ձևականություն կատարելու պայմանով, սակայն 3-4 շաբաթը 
հազիվ մի գնացք է գնում գալիս Թիֆլիս-Երևան: Հաղորդակցու-
թյան այս դժվարությունները ուղղակի անհնարին կացություն են 
ստեղծում մեզ համար ոչ միայն տնտեսական գործառույթների 
տեսակետից...»6: Հայաստանի համեմատ Ադրբեջանը մթերքների 
ու պարենի հայթայթման առումով բավականին անկախ էր 
արտաքին շուկաներից7, քանի որ իրենց մոտ այն մեծամասամբ 
արտադրվում էր: Հայաստանը նրանց համար տնտեսական 
կարևորություն չէր ներկայացնում: Պատահական չէր, որ Ադրբե-
ջանի հետ մինչև 1919թ. կեսերը առևտրական ոչ մի պայմանագիր 
գոյություն չուներ: Ադրբեջանի տնտեսական առավելությամբ էր 
պայմանավորված, որ նրանք պարեն տրամադրելու դիմաց 
հայերից պահանջում էին զիջումներ, հանդես գալիս վերջնագիր 
հիշեցնող հանդուգն առաջարկներով: Նման ձևով էր գործում նաև 
Հայաստանի իշխանությունը մերժող Նախիջևանի թրքությունը: 

Այսպես՝ Նախիջևանի խաները հայերի հետ հաշտվելու և 
նրանց ցորեն մատակարարելու մասին անգլիական սպա գնդա-
պետ Լաութոնի առաջարկին որպես նախապայման պահանջում 
էին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվեր Նախիջևա-
նի շրջանից, նույնիսկ Ղարաբաղից և Զանգեզուրից, որոնք, ըստ 
իրենց` Ադրբեջանի Հանրապետության անբաժան մաս էին կազ-
մում, ՀՀ-ն զինաթափ աներ բոլոր տաճկահայ փախստականներին 
և հեռացներ իր տարածքից, Երևանում հաստատեր կարգ և կանոն: 
Միայն այդ պահանջները կատարելուց հետո հայերը կարող էին 

                                                                 
6 Մախմուրյան Գ., Հայաստանը ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի 

1917-1920թթ. փաստաթղթերում, Եր., 2011, էջ 316: 
7 Նույն տեղում: 
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ցորեն ստանալ, եթե փոխարենը մահմեդականները ստանային 
կերոսին և շաքար8: 

Մինչև Ադրբեջանում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչու-
թյան հաստատումը Հայաստանի համար Ադրբեջանում ու 
Անդրկասպյան շրջաններում պարենային մթերքների ձեռքբերումն 
իրականացվում էր Բաքվի Հայոց ազգային խորհրդի միջոցով:  

Անդրկասպյան երկրում Երևանի համար ցորեն առնելու 
Բաքվի Հայոց Ազգային խորհրդի առաջարկի մասին9 Թիֆլիսում   
Հ. Քաջազնունին և Ք.Վերմիշյանը բանակցել էին Բաքվի Հայոց 
Ազգային խորհրդի նախագահ Ա.Դաստակյանի հետ: ՀՀ կառավա-
րության 1919թ. մարտի 12-ի նիստում, լսելով վարչապետի 
զեկուցումն` Անդրկասպյան շրջանում պարենավորման մթերքներ 
ձեռք բերելու համար Բաքվի Ազգային խորհրդին 5.000.000 ռուբլի 
բաց թողնելու մասին, որոշվեց նշված գումարը անմիջապես 
փոխադրել Բաքու: Միաժամանակ արտաքին գործերի նախարա-
րին հանձնարարվեց հեռագրով պարզել՝ խոչընդոտներ չկա՞ն 
արդյոք Ադրբեջանից10 Հայաստան ձուկ և ցորեն արտահանելու 
գործում: Քանի որ գումարի ուղարկումը ձգձգվում էր, խորհուրդը 
խնդրեց, որ շտապեցնեն հիշյալ գումարի փոխադրությունը: 
Հակառակ դեպքում եղած ցորենը կարող էր անցնել ուրիշների 
ձեռքը: Բաքվի Հայոց Ազգային խորհուրդը, օգտագործելով իր 
կապերը, հետագայում էլ շարունակեց իր օժանդակությունը: ՀՀ 
կառավարությունը Բաքվի Հայոց Ազգային խորհրդի տրամադրու-
թյան տակ էր դրել գումարներ մոտակա շուկաներից, ներառյալ 
Պարսկաստանից, մթերքներ գնելու համար: 

Կառավարության մայիսի 23-ի նիստում լսելով պարենավոր-

                                                                 
8 Զոհրաբյան Է., Նախիջևանյան հիմնահարցը և Հայաստանի դաշնա-

կիցները, (1918թ. դեկտեմբեր-1920թ. ապրիլ), Երևան, 2002,էջ 74: 
9 Հայերի կոտորածները Բաքվի և Ելիզավետպոլի նահանգներում. 

1918-1920թթ., Փաստաթղթերի և նյութերի ժողովածու, Երևան, 2003. էջ 257: 
10 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձա-

նագրություններ 1918-1920թթ., էջ 129-130: 



 
– 162 – 

ման նախարարի զեկուցումը`Բաքվի Հայոց Ազգային խորհրդի 
տրամադրության տակ Էնզելիում գտնված ղրանները11 պարենա-
վորման նախարարությանը հանձնելու մասին12, որոշեց հանձնա-
րարել ֆինանսների նախարարությանը՝ կարգադրել, որ Բաքվի 
ազգային խորհրդի տրամադրության տակ եղած 150.000 ղրանը 
հանձնվի պարենավորման նախարարությունը: 

Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև դիվանագիտական հարաբե-
րությունները պաշտոնական տեսք ստացան միայն 1919թ. կեսե-
րից13: Մինչև առևտրական պայմանագրի ստորագրումը` Հայաս-
տանի պարենավորման նախարարի կարգադրությամբ Ադրբե-
ջանում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցիչ Տ.Բեկզադյանը 
Բաքվում կազմակերպել էր պարենավորման մարմին, որը 
Հայաստանի համար գնումներ պիտի կատարեր Պարսկաստանում 
ու Թուրքեստանում և Ադրբեջանի վրայով ուղարկեր Հայաստան: 
Այդ նպատակով նա իր ներկայացուցիչներն էր գործուղել 
վերոհիշյալ երկրներ14: Ադրբեջանում ՀՀ դիվանագիտական ներ-
կայացուցիչ Տ.Բեկզադյանը պայմանագրեր էր կնքում ինչպես 
առանձին կազմակերպությունների, այնպես էլ անհատների հետ: 
ՀՀ կառավարությունը Բաթումում ուներ առևտրա-պարենային 
հանձնաժողով, որի նախագահը Ե.Տեր-Մինասյանցն էր: Վերջինս 
կապի մեջ էր Ադրբեջանում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցիչ 
Տ.Բեկզադյանի հետ: Նրանց համագործակցության արդյունքում 
հնարավոր էր լինում իրականացնելու առևտրական գործարքներ: 
Տեր-Մինասյանցը Տ.Բեկզադյանին խնդրեց հաջողեցնել Ադրբեջա-
նում գնված 30.000 փութ կորեկի տեղափոխությունը Բորժոմ15, իսկ 

                                                                 
11 Ղրան-պարսկական դրամական միավոր, որը հավասար էր ռուսա-

կան 18 կոպեկին:  
12 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձա-

նագրություններ 1918-1920թթ., էջ 206: 
13 Վրացյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, 1993, էջ 309: 
14 «Արև», Բաքու, 1919, մայիսի 6: 
15 ՀԱԱ, ֆ. 278, ց. 1, գ.1, թթ 8-9: 
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եթե դա հնարավոր չլիներ, վաճառել Ադրբեջանում: «Այդ վաճառքը 
ես խնդրում եմ կատարել այնպես, ինչպես Դուք հարմար էք 
գտնում: Հավաքված գումարը հաճեցեք պահել Ձեզ մոտ` կատարե-
լով վաճառքի վերաբերյալ սահմանված բոլոր օրինական ձևակա-
նությունները: Գրաբերս կգտնվի Ձեր տրամադրության տակ 
կորեկները իրացնելու համար: Խոնարհաբար խնդրում եմ 
հետևանքի մասին հայտնեք ինձ հետևյալ հասցեով` Բաթում ՀՀ 
Առևտրա-ապրանքային կոմիտե հեռագրի համար Թիֆլիսի գրա-
սենյակը փակվում է»16,– ասվում է Տ.Բեկզադյանին ՀՀ կառավա-
րության Բաթումի առևտրա-պարենային հանձնաժողովի նախա-
գահ Ե.Տեր-Մինասյանցի 1919թ. դեկտեմբերի 18-ի գրության մեջ:  

Առևտրական պայմանագրի բացակայությունն արգելակում էր 
Բաքվում արդեն գնված և գնվելիք մթերքների Հայաստան ուղարկ-
մանը: Շատ մեծ արգելքների էին հանդիպում արտահանման 
գործում: Վագոնների պակասությունը, ճանապարհի անապահով 
լինելը, վերջապես երկրից մթերքներ բաց թողնել չցանկանալը, այդ 
բոլորը բավականին մեծ արգելք էին ստեղծում: Մեծ մասամբ դաշ-
նակիցների, տարբեր կազմակերպությունների ու կոմիտեների 
միջնորդությամբ էր հնարավոր ապրանքներ ներկրել Հայաստան: 
Արտահանման գործում հայկական կողմին ծառայություն էին մա-
տուցում ամերիկացիները, որոնք, սակայն, ուժեղ ձևով կախված 
էին անգլիացիներից:  

1919թ. մարտի 28-ին Թիֆլիսում գեներալ Թոմսոնի հետ ունե-
ցած խորհրդակցության ժամանակ ՀՀ վարչապետ Ալ. Խատիսյանը 
խնդրեց նրա անմիջական միջնորդությունը Բաքվում գնած պարե-
նավորման մթերքները Հայաստան տեղափոխելու մասին17: Լսելով 
վարչապետի զեկուցումը Թիֆլիսում ընթացած բանակցություն-
ների վերաբերյալ, կառավարության նիստում որոշվեց հանձնա-

                                                                 
16 ՀԱԱ, ֆ. 278, ց. 1, գ. 1, թ. 9: 
17 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձա-

նագրություններ 1918-1920թթ., էջ 144-145: 
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րարել պարենավորման նախարարին` արտաքին գործերի նախա-
րարի հետ համատեղ միջոցներ ձեռք առնել այդ մթերքները 
Հայաստան տեղափոխելու համար: 1920թ. հունվարի 22-ին 
Թիֆլիսում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և 
Անդրկովկասում դաշնակիցների կոմիսար գնդապետ Ուիլյամ 
Հասկելի միջև ստորագրվեց պայմանագիր, ըստ որի՝ ամերիկացի-
ները Հայաստանի համար պետք է գնումներ կատարեին, այդ 
թվում` նաև Ադրբեջանից18 և այն առաքեին Հայաստան: Կատարե-
լով այդ փոխադրումները` ամերիկյան կողմը բավականին շահույթ 
էր ստանում: Ադրբեջանի կողմից արգելքներ էին հարուցվում ոչ 
միայն նավթի, այլ նաև մյուս ապրանքների վրա: Մասնավորապես՝ 
հաճախակի էին Ադրբեջանի կողմից Ղազախի շրջանից 
Հայաստան հացահատիկի ներմուծումն արգելելու դեպքերը19 : 
«Ժողովուրդ» թերթը 1919թ. մայիսի 28-ին գրում էր. «Ղազախի 
շրջանից հաղորդում են, որ Ադրբեջանը արգելել է հացահատիկ-
ների ներմուծումը Հայաստանի սահմանները20»: 

Որքան էլ անդրկովկասյան երեք հանրապետությունների միջև 
բազմաթիվ հակասություններ կային, այնուամենայնիվ, Վրաստա-
նի և Ադրբեջանի միջև որոշ փոխըմբռնում կար: Դենիկինյան 
զորքերի հարձակման դեպքում համատեղ հանդես գալու նպա-
տակով 1919թ. հունիսի 16-ին Թիֆլիսում Ադրբեջանի և Վրաս-
տանի միջև ստորագրվեց ռազմական պայմանագիր21: Հայաստանը 
մերժեց միանալ այդ դաշինքին22: Հայաստանի Հանրապետության 
հրաժարումը միանալու այդ դաշինքին էլ ավելի խորացրեց լար-
վածությունը Թիֆլիսի և Բաքվի հետ ունեցած հարաբերություն-
ներում: Վրաստանի կողմից փակվեցին Հայաստան մեկնող 

                                                                 
18 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 417, թ. 82: 
19 «Ժողովուրդ», Երևան, 1919, փետրվարի 9: 
20 «Ժողովուրդ», 1919, 28 մայիսի: 
21 «Աշխատավոր», Թիֆլիս, 1919, 17 հունիսի: 
22 Գալոյան Գ., Հայաստանը և մեծ տերությունները 1917-1923 թթ., 
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գնացքների ճանապարհները, թալանվում էին Հայաստան ուղարկ-
վող սննդամթերքի բեռները: Անդրկովկասով անցնող երկաթուղին, 
բաժանված լինելով երեք հանրապետությունների միջև, կանոնա-
վոր չէր գործում, որը լրացուցիչ դժվարություններ էր ստեղծում: 
Դիլիջանից 1919թ. հուլիսի 8-ին ՆԳ նախարար Մանասյանը հեռա-
գրով մինիստր-նախագահին հայտնում էր, որ արդեն 2 շաբաթ է, 
ինչ Ադրբեջանը փակել է սահմանը և թույլ չի տալիս անցկացնել ոչ 
մի փութ ապրանք: Ըստ նախարարի հաղորդման սահմանային 
միլիցիան ապրանքների հետ միասին բռնագրավում էր նույնիսկ 
սայլերը: Տեղի բնակչությունը հայտնել էր, որ աշխատողների մի 
մեծ քանակ գնացել է Ադրբեջան աշխատելու, բայց շատերը չեն 
վերադարձել, որ նրանց մի մասին սպանել են, իսկ մի մասին, 
որոնք մոտեցել էին սահմանին տուն դառնալու համար, խլել էին 
նրանց ձեռքից փողերը, շատերին աշխատացնելով՝ տերերը 
հրաժարվել էին վարձատրել23: «Նման քայլերը դժգոհություն են 
առաջացնում բնակչության շրջանում: Հրավիրում ենք ձեր ուշադ-
րությունը, որ դուք այդ մասին հարցում անեք Ադրբեջանի իշխա-
նություններին»24,– ասված էր ՆԳ նախարար Մանասյանի՝ վարչա-
պետին ուղղված հեռագրում: 

Ադրբեջանում գնված մթերքները Հայաստան տեղափոխելու 
հարցում ՀՀ կառավարությունը դիմում էր նաև Հայաստանի 
Հանրապետությունում Ադրբեջանի դիվանագիտական ներկայա-
ցուցչի օգնությանը: Մասնավորապես կառավարության 1919թ. 
մայիսի 23-ի նիստում լսելով պարենավորման հարցերի մասին 
Պարենավորման նախարարի զեկուցումը՝ որոշվեց խնդրել Ադրբե-
ջանի դիվանագիտական ներկայացուցիչ Մ. խան Թեքինսկուն, 
որպեսզի աջակցի Բաքվում գնված 20 վագոն կորեկը Հայաստան 
տեղափոխելուն25: 

                                                                 
23 ՀԱԱ, ֆ. 199. ց. 1, գ 25, մաս 2, թ. 51: 
24 ՀԱԱ, ֆ. 278, ց. 1, գ. 25-ի երրորդը, թ. 52: 
25 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձա-
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Ադրբեջանում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցիչ Տ.Բեկ-
զադյանը բեռների տրանզիտով փոխադրության մասին երկու 
հանրապետությունների միջև առևտրական պայմանագրերի նա-
խագիծն ուղարկեց ԱԳ և առևտրի ու արդյունաբերության նախա-
րարներին26: 1919թ. հունիսի 17-ին, Բաքվում, երկու հանրապետու-
թյունների միջև, ի դեմս Ադրբեջանի առևտրի և արդյունաբերու-
թյան նախարար Ա.Ամինովի և Ադրբեջանում ՀՀ դիվանագիտական 
ներկայացուցիչ Տ.Բեկզադյանի, ստորագրվեց առևտրական և 
տարանցիկի պայմանագիրը27: Պայմանագիրը բաղկացած էր 18 
կետից և ստորագրվեց 1 տարի ժամկետով: Համաձայն պայմա-
նագրի՝ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանվում էր ապրանք-
ների ազատ և առանց մաքսի տարանցիկ: 

Որքան էլ Ադրբեջանի հետ առևտրա-տրանզիտային պայմա-
նագիրը ֆինանսների նախարարության կառավարիչ հայոց կառա-
վարության համար համարում էր անձեռնտու և անպատվաբեր28, 
այնուամենայնիվ 1919թ. հուլիսի 13-ի կառավարության նիստը 
որոշում կայացրեց կնքված պայմանագիրը հաստատելու մասին: 
Թվում էր, թե պայմանագրի ստորագրումից հետո այն պիտի ուժի 
մեջ մտներ գործնական իրականացման համար: Սակայն շուտով 
ադրբեջանական կողմը հայտարարեց, որ ստորագրությունը բա-
վարար չէ, որ այդ պայմանագիրը պիտի վավերացվի խորհրդա-
րանի կողմից, որի համար էլ այն դրված է խորհրդարանի նստա-
շրջանի օրակարգում29: 

Հայաստանը Ադրբեջանից ձեռք էր բերում տարատեսակ ապ-
րանքներ, այդ թվում և պարեն, որի կարիքը երկիրը շատ ուներ: 
Սակայն Ադրբեջանը Հայաստանի կառավարության ոչ բոլոր միջ-

                                                                 
26 «Աշխատավոր», 1919, 9 ապրիլի: 
27 ՀԱԱ, ֆ.278, ց.1, գ.278, թ.1: 
28 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձա-
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29ՀԱԱ, ֆ. 278, ց. 1, գ. 22, թ. 1: 
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նորդություններին էր ընդառաջ գնում: Ադրբեջանից ներմուծվող 
ապրանքների դիմաց Հայաստանը արտահանում էր հիմնականում 
գինի, որոշ սարքավորումներ, անտառանյութ: Ադրբեջանը 
կարևորում էր Հայաստանից հատկապես երկաթուղային կոճերի 
ձեռքբերումը: Հայաստանն իր հերթին Ադրբեջանին առաջարկում 
էր կոճեր` ցորենի դիմաց30: Ադրբեջանի առաջարկությամբ կոճերը 
փոխանակում էին նաև նավթով, մեկ կոճը 7 փութ նավթ հարաբե-
րությամբ31: 

1919թ. օգոստոսի 17-ից մինչև 1920թ. փետրվարի 13-ը Ադրբե-
ջանում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչության միջոցով 
Հայաստան էր ներմուծվել ցորեն՝ 876 փութ, գարի՝ 1980 փութ, 
կորեկ` 1581 փութ, լոբի՝ 878 փութ, ալյուր 4935 փութ, ընդամենը` 
10,250 փութ32: 

Ադրբեջանում ՀՀ Ֆինանսական և առևտրական գործողու-
թյունները մի հաստատությունում կենտրոնացնելու նպատակով 
1920թ. ապրիլի 1-ից ՀՀ ֆինանսների նախարարության առևտրա-
կան բաժնի կողմից ինժեներ Գարեգին Բենիամինի Էնֆիաջյանը 
նշանակվեց Ադրբեջանում ՀՀ Ֆինանսների, առևտրի և արդյունա-
բերության նախարարության ներկայացուցիչ33: Նրան առաջարկ-
վեց ընդունել ՀՀ նախկին պարենային նախարարության ողջ դրա-
մական ու ապրանքային առկա քանակությունը ապրիլի 1-ի դրու-
թյամբ, որ գտնվում էր Ադրբեջանում ՀՀ դիվանագիտական ներկա-
յացուցչությանը կից: Նրա տնօրինման պահպանության տակ 
դրվեց ստացվելիք դրամական միջոցների պահպանությունը, որի 
համար Կովկասյան բանկի Բաքվի բաժանմունքում կամ Բաքվի 
մեկ այլ հաստատությունում ՀՀ ֆինանսների նախարարության 
ցուցումով բացվելու էր ընթացիկ հաշիվը՝ ըստ հաստիքի: Նրան 
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հանձնարարվեց դիվանագիտական ներկայացուցչի ընդհանուր 
ղեկավարությամբ Ադրբեջանի տարածքում իրականացնելու ՀՀ 
պատվերով տարբեր ապրանքների ու մթերքների գնումներ, որի 
համար լիազորվեց ստորագրելու ապրանքային ու ֆինանսական 
գործարքներ և իրականացնել վճարումներ՝ համաձայն պար-
տավորությունների34: Միաժամանակ հանձնարարվեց Ադրբե-
ջանում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչի հետ համաձայ-
նեցված տեղում հիմնել հատուկ առևտրա-ֆինանսական հանձնա-
ժողով կազմված տեղի հայկական գաղութի հեղինակավոր մարդ-
կանցից, ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչի պատվավոր նա-
խագահությամբ, ուր քննարկման կներկայացվեին ֆինանսական 
ու առևտրական բնույթի առաջարկությունները: Բոլոր փոխադ-
րումների մասին Բ.Էնֆիաջյանը պիտի տեղյակ պահեր` նշելով 
ուղարկման ժամանակը, վագոնների համարները, ապրանքա-
գրերի կրկնօրինակները, տեսակը, քանակությունը, ապրանքների 
գները: Բ.Էնֆիաջյանը պիտի պարբերաբար տեղեկացներ Բաքվի 
դրամական և ապրանքային շուկաների վիճակի մասին, տեղի և 
արտասահմանյան ձեռնարկատերերի ու ձեռներեցների և 
առևտրականների մասին, Հայաստանին անհրաժեշտ ապրանք-
ների մասին, ամեն կերպ օժանդակեր Ադրբեջանի և մյուս 
երկրների հետ ՀՀ առևտրական կապերի զարգացմանը: Նախարա-
րությունը նրան պարբերաբար տեղեկացնելու էր երկրի դրամա-
կան ու ապրանքային շուկաների դրության մասին, այն ապրանք-
ների մասին, որոնք ցանկալի ու անհրաժեշտ էին Հայաստան ներ-
կրելու համար, ինչպես նաև Հայաստանից թույլատրվող ապրանք-
ների մասին, ուր նշված կլինեին այդ ապրանքների շուկայական 
գները: Բ.Էնֆիաջյանը իրավասու էր ընդունելու ՀՀ ապրանքափո-
խանակման կոմիտեի կողմից ուղարկված բեռները` դրանց իրաց-
ման նպատակով և ապրանքներից ստացված շահույթով գնումներ 
կատարելու Հայաստանի կարիքների համար: Նա դրամական 
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փոխանցումներ էր ստանալու Հայաստանի բոլոր գանձարան-
ներից և Վրաստանում ու Բաթումում ՀՀ ֆինանսական գործակալ-
ներից: 

Ամեն ամսվա ավարտին և ոչ ուշ մինչև հաջորդ ամսի 10-ը նա 
պիտի ամսվա հաշվետվություն ներկայացներ բոլոր դրա-
մարկղային ու ապրանքային գործողությունների մասին: Գործի 
կազմակերպման համար սահմանվում էին հաստիքներ` ամսա-
կան աշխատավարձերով: Ֆինանսների նախարարության ներկա-
յացուցչի`---5.000 ռուբլի, հաշվետարի`---3.100, գրասենյակային 
ծառայողի`-- 2.350, պահակի`--2.000 միասին 12.650 ռուբլի: Նշված 
դրույքներին, որ սահմանվել էր հաստիքներով, ավելացվում էր 50 
տոկոս՝ որպես կառավարական ծառայողների, որոնք գտնվում են 
Հայաստանի սահմաններից դուրս35: Որպես ամսական ծախսի 
գումար՝ ծառայող հաստիքները պահելու համար գումարը չպիտի 
գերազանցեր 18.175 ռուբլին: Այդ գումարների սահմաններում 
Բ.Էնֆիաջյանին իրավունք էր տրվում բաշխելու պաշտոններն ու 
դրույքները36: Ծառայողական գործերով տեղափոխությունների 
համար Բաքու քաղաքի սահմաններում ստանալու էր օրապահիկ 
150 ռուբլու չափով: Շենքի վարձակալության, ջեռուցման և լուսա-
վորության համար կարող էր ծախսել ամսական 1.000 ռուբլի, և 
գրասենյակային ծախսերի համար ամսական 1.500 ռուբլի: Բոլոր 
տեղեկանքների ու բացատրությունների համար պիտի դիմեր 
առևտրական բաժին: Գաղտնի նամակագրությամբ Բ.Էնֆիաջյանը 
օգտվելու էր հատուկ գաղտնագրով: Այդպիսի նամակագրությունը 
հասցեագրվելու էր անմիջականորեն ֆինանսների նախարարին: 
Գ. Էնֆիաջյանի դիվանագիտական ներկայացուցչությանը կից ՀՀ 
ֆինանսների և առևտրի ներկայացուցիչ նշանակվելու մասին 
Մ.Հարությունյանը 1920թ. ապրիլի 23-ին տեղյակ պահեց Ադրբե-
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ջանի հանրապետության ԱԳ նախարարին37: 
Այդուհանդերձ, երկու հանրապետությունների միջև գոյություն 

ունեցող տնտեսական հարաբերություններն անմիջականորեն 
կապված էին նրանց միջև գոյություն ունեցող քաղաքական հարա-
բերությունների հետ, որոնց լարվածությունն իր կնիքն էր դնում 
միջպետական նորմալ տնտեսական և այլ տիպի կապերի հաս-
տատման ու իրականացման վրա:  

Եթե մուսավաթականների իշխանության տարիներին Հայաս-
տանին հաջողվում էր ինչ-որ ձևով Ադրբեջանից ապրանքներ 
ստանալ, ապա Ադրբեջանի խորհրդայնացումից հետո Ադրբեջա-
նից Հայաստանի տնտեսական կախվածությունը ավելի մեծացավ: 
Ադրբեջանը, կարևորելով քաղաքական ու տարածքային հարցերը, 
չցանկացավ Հայաստանի Հանրապետության հետ կապվել տնտե-
սական պարտավորություններով ու համաձայնություններով: 
Կողմերի միջև այդպես էլ ոչ մի պայմանագիր չստորագրվեց: 
Խորհրդային Ադրբեջանը նույնպես Հայաստանի Հանրապետու-
թյան հետ տնտեսական կապերի հաստատման համար որպես նա-
խապայման պահանջում էր տարածքային զիջումներ: Թեև 
Խորհրդային Ադրբեջանի հետ տնտեսական կապերի բացակայու-
թյունը ծանր էր նստում Հայաստանի տնտեսական դրության վրա, 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը չբավարարեց 
Ադրբեջանի թալանչիական պայմանները: 
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Вопрос приобретения товаров из Азербайджана Вопрос приобретения товаров из Азербайджана Вопрос приобретения товаров из Азербайджана Вопрос приобретения товаров из Азербайджана     
для нужд Армении в 1918для нужд Армении в 1918для нужд Армении в 1918для нужд Армении в 1918----1920 гг.1920 гг.1920 гг.1920 гг.    

Гулян ЮрикГулян ЮрикГулян ЮрикГулян Юрик    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: договор, союзники, посол, продовольствие, хлеб, 
рынок 

В первые месяцы после обретения независимости приобретение 
продовольственных товаров из Азербайджана для нужд Республики 
Армения стало практически невозможно. В вопросе снабжения продук-
тами и продовольствием Азербайджан по сравнению с Арменией был 
достаточно независим от внешней помощи, так как они большей частью 
там производились. Армения для них не представляла особого экономи-
ческого интереса. До того, как между двумя республиками установились 
дипломатические отношения, значительную помощь для правительства 
Армении в приобретении продовольствия из Азербайджана оказывал 
Бакинский Армянский Национальный Совет. 

Дипломатические отношения между Арменией и Азербайджаном 
официально установились с середины 1919 г. Дипломатический предста-
витель РА в Азербайджане Т. Бекзадян организовал в Баку продовольствен-
ный орган, который должен был осуществлять закупки для Армении из 
Персии и Туркестана и переправлять их через Азербайджан в Армению. 
Дипломатический представитель РА в Азербайджане Т. Бекзадян 
заключил договоры как с отдельными организациями, так и с частными 
лицами. Отсутствие торгового соглашения препятствовало отправке в 
Армению продуктов, уже закупленных в Баку. Лишь благодаря посредни-
честву союзников, а также различных организаций и комитетов стало воз-
можным импортировать товары в Армению. Экономическое состояние 
между двумя республиками было непосредственно связано с напряжен-
ными политическими отношениями двух стран, что наложило свой 
отпечаток на установление и реализацию нормальных межгосударст-
венных экономических и прочих связей. 
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KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: treaty, allies, ambassador, food, bread, market 
During the first months after the Independence getting foodstuffs for the 

needs of Armenia from Azerbaijan was practically impossible. In comparison 
with Armenia Azerbaijan was quite independent from external aid in the 
framework of getting foodstuffs because it produced the vast amount of them. 
Armenia didn’t have economic importance for them. Until the establishment of 
diplomatic relations between two countries the Armenian National Council of 
Baku demonstrated huge support to the government of Armenia to get 
foodstuffs from Azerbaijan.  

The diplomatic relations between Armenia and Azerbaijan became official 
only from the middle of 1919. The diplomatic representative of Armenia to 
Azerbaijan T. Bekzadyan created a body for foodstuffs issue which had to buy 
products from Persia and Turkestan and send them to Armenia over the 
territory of Azerbaijan. Ms. Bekzadyan signed treaties both with organizations 
and individuals in Azerbaijan. The absence of trade agreement laid obstacles in 
the path of sending the products to Armenia. The import of the products to 
Armenia was mainly possible in the case of mediation of allies, different 
organizations and committees. The existing economic relations between two 
Republics were directly connected with political relations between them the 
tension of which set a seal to establishing and implementing normal interstate 
economic and other types of relations. 
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Հայերի արտագաղթի խնդիրը Հայերի արտագաղթի խնդիրը Հայերի արտագաղթի խնդիրը Հայերի արտագաղթի խնդիրը     
ՀայաստանՀայաստանՀայաստանՀայաստան----Լեհաստան հարաբերություններում Լեհաստան հարաբերություններում Լեհաստան հարաբերություններում Լեհաստան հարաբերություններում     

1990199019901990----ական թվականներինական թվականներինական թվականներինական թվականներին    
Մատինյան ՀենրիՄատինյան ՀենրիՄատինյան ՀենրիՄատինյան Հենրի    

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր....    Հայաստանի Հանրապետություն, 

Լեհաստանի Հանրապետություն, հայ-լեհական հարաբերություն-
ներ, արտաքին գործերի նախարարություն, արտաքսում, 
փախստականի կարգավիճակ, դիվանագիտական հարաբերու-
թյուններ, մուտքի արտոնագիր 

Խորհրդային Միության փլուզումից հետո նորանկախ Հայաս-
տանի Հանրապետությունը կանգնեց լուրջ մարտահրավերների 
առջև: Չհաղթահարած 1988 թ. ավերիչ երկրաշարժի հետևանքնե-
րը՝ երկիրը հայտնվեց ավելի ծանր իրավիճակում՝ կապված Ար-
ցախյան ազատամարտի և Թուրքիայի ու Ադրբեջանի կողմից իրա-
կանացվող տնտեսական շրջափակման հետ: Որպես այդ ամենի 
անմիջական հետևանք՝ բազմաթիվ հայորդիներ տարագրվեցին՝ 
մշտական կամ ժամանակավոր բնակություն հաստատելով 
աշխարհի տարբեր երկրներում: Ճնշող մեծամասնության համար 
արտագաղթի հիմնական պատճառները սոցիալական անտանելի 
ու հավատ չներշնչող իրավիճակն ու բանակ զորակոչվելուց 
խուսափելն էին: Մեծ թվով հայեր ապաստան գտան Լեհաստանի 
Հանրապետությունում: Մի մասի համար Լեհաստանը դառնում էր 
երկրորդ հայրենիք, իսկ մյուսների համար՝ սոսկ ուղղություն 
Արևմտյան Եվրոպայի զարգացած երկրներ տարագրվելու ճանա-
պարհին: Արտագաղթն անխուսափելիորեն ուղեկցվում էր միջազ-
գային և տեղական օրենքների կոպիտ խախտումներով: Բազ-
մաթիվ հայեր, կամա թե ակամա, դառնում էին օրինախախտներ, 
կալանավորյալներ կամ հանցագործության ու թրաֆիքինգի զոհեր: 
Հատկապես 1990-ական թվականներին Հայաստան-Լեհաստան 
հարաբերություններում կարևորագույն հիմնախնդիր էր անօրեն 
ճանապարհով Լեհաստանում ապաստանած հայ վտարանդիների 
հարցը: 
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Հայերի կողմից հետխորհրդային շրջանում դեպի Լեհաստան 
արտագաղթը պետք է բացատրել մի շարք պատճառներով: Որպես 
նախկին Սոցիալիստական ճամբարի երկրներ՝ 1989 թվականից, ի 
թիվս այլ երկրների, Լեհաստանը Հայաստանի քաղաքացիների 
համար առանց մուտքի արտոնագրի ռեժիմ էր սահմանել: Այս 
հանգամանքը պետք է համարել այն «կանաչ» ստեղնը, որ հայերի 
համար պայմանավորեց դեպի Լեհաստան գաղթի ընտրությունը: 
Պակաս կարևոր չէր նաև Լեհաստանի աշխարհաքաղաքական 
դիրքը, Եվրոպայի զարգացած երկրների ճանապարհին միջակա 
տարածք հանդիսանալը, համեմատաբար մեղմ օրենսդրությունը, 
նոր ձևավորվող շուկայական տնտեսությունը, ինչպես նաև ռուսե-
րենի և լեհերենի նմանությունը, որի շնորհիվ հայերն արագորեն 
յուրացնում էին նոր երկրի լեզուն, կենցաղն ու բարքերը: 

Լեհ հետազոտող Մ. Զոնբեկի կարծիքով, նոր շրջանում հա-
յերի՝ դեպի Լեհաստան կատարված արտագաղթը տեղի է ունեցել 
հիմնականում 1990-1996 թվականներին1: Համաձայնելով հանդերձ 
այս կարծիքի հետ՝ անհրաժեշտ է նշել, որ հայերի կողմից դեպի 
Լեհաստան մեծաքանակ արտագաղթ է գրանցվել նաև 1997 
թվականին: Այդ են վկայում նաև Հայաստանի Հանրապետության 
արտաքին գործերի նախարարության պատմադիվանագիտական 
արխիվի տեղեկությունները2: Հայերի՝ դեպի Լեհաստան արտա-
գաղթի սկզբնական շրջանի վերաբերյալ տեղեկությունները բավա-
կանին սակավ են: Դա հետևանք է անվերահսկելի մասշտաբներով 
պայմանավորված արտագաղթով մի կողմից, և Հայաստանի պե-
տական ամբողջ ուշադրությունը արցախյան ազատամարտի վրա 

                                                                 
1 Զոնբեկ Մաչեյ, Հայերը Լեհաստանում. նոր համայնք (1990-2007 թթ.), 

Բանբեր Երևանի համալսարանի, Հայագիտություն, 130.1, Երևան, 2010թ., 
էջ 70: 

2 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 
Եվրոպայի վարչություն, երկկողմ հարաբերությունների երկրորդ բաժին, 
փաստաթղթեր (գրագրություն, տեղեկատվություն, հուշագիր, հաշվետ-
վություն և այլն) հայ-լեհական հարաբերությունների վերաբերյալ, 
29.11.96-26.12.97, էջ 141-142: 
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կենտրոնացումով, մյուս կողմից: Դա է պատճառը, որ հիմնական 
տեղեկություններն այդ արտագաղթի վերաբերյալ ստանում ենք 
1994 թվականից սկսած: 

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախա-
րարության արխիվից տեղեկանում ենք, որ միայն 1994 թվականի 
երկրորդ կեսին հարյուրավոր հայեր ամենատարբեր հարցերով 
դիմել են Վարշավայում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսու-
թյուն3՝ Լեհաստանում Հայաստանի Հանրապետության դիվանա-
գիտական ներկայացուցչություն չլինելու պատճառով4: Հայաս-
տանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպա-
նությունը 1994 թվականի դեկտեմբերի 21-ի թիվ 40 գրությամբ 
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությանը ներկայաց-
նում է մանրամասներ առաջացած խնդիրների վերաբերյալ5: Մաս-
նավորապես՝ նշվում է, որ Լեհաստանում Ռուսաստանի Դաշնու-
թյան դեսպանության Վարշավայի հյուպատոսական բաժինը, 
Կրակովի, Գդանսկի, Պոզնանի, Շչեցինի գլխավոր հյուպատոսու-
թյունների համապատասխան բաժինները հայ բնակչության կող-
մից կես տարվա ընթացքում թվով 800 դիմումներ են ստացել այն-
պիսի բարդ հարցերով, որոնց պատասխանելը ռուսական կողմի 
համար, առանց հայկական կողմից տրված հատուկ լիազորության, 
անհնարին էր:  
 
 

 

                                                                 
3 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, գործ N 222, 

Եվրոպայի երկրների վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, 
փաստաթղթեր (հաշվետվություններ, տեղեկանքներ, հայտագրեր և այլն) 
հայ-լեհական փոխհարաբերությունների և համագործակցության վերա-
բերյալ. 12.06.92-23.12.96, Էջ 87: 

4 Լեհաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության 
դեսպանությունը բացվել է 1998 թ. ապրիլի 20-ին: 

5 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, գործ N 222, 
էջ 84-85: 
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Նույն գրությունից տեղեկանում ենք նաև, որ 1994 թվականի 
վերջին 6 ամիսների ընթացքում 355 հայեր հանցագործության զոհ 
են դարձել, ում ռուսական կողմը ավելի քան հազար ամերիկյան 
դոլարի նյութական օգնություն է ցուցաբերել: Թվով 200 հայեր էլ 
կալանավորվել են տարբեր մեղադրանքներով՝ խուլիգանական 
հարձակումների մասնակցություն, կողոպուտ, շորթում, արգելված 
ապրանքների վաճառք6: Վերջիններս ևս Ռուսաստանի դիվանա-
գիտական ծառայություններին են դիմել իրավաբանական օգնու-
թյան և պաշտպանության խնդրանքներով: Եղել են նաև հայ մա-
նուկներին առանց հսկողության թողնելու դեպքեր, որ հայտնվել են 
լեհական մանկատներում: Նշված պայմաններում ռուսական 
կողմն առաջարկում է Լեհաստանում հիմնել հայկական դիվանա-
գիտական ներկայացուցչություն կամ ռուսական հյուպատոսական 
ծառայություններին Հայաստանի Հանրապետության անունից գոր-
ծելու լիազորություն ընձեռել, իսկ դիմումատուներին օպերատիվ 
պատասխաններ հասցնելու համար՝ ապահովել միջոցներ7: 
Ելնելով վերոնշյալից՝ եվրոպական երկրների վարչության պետի 
պաշտոնակատար Վ. Մկրտումյանը արտաքին գործերի նախարա-
րին առաջարկում է Վարշավայում հիմնել Հայաստանի Հանրապե-
տության դիվանագիտական ներկայացուցչություն8, սակայն այդ 
հարցը նախարարը ժամանակի համատեքստում համարում է ոչ 
իրատեսական, իսկ ռուսական դիվանագիտական կառույցներին 
համապատասխան լիազորություններով օժտելը՝ ֆինանսապես ոչ 
ձեռնտու: Արդյունքում՝ հայ արտագաղթյալները շարունակում են 
հայտնվել տարաբնույթ խնդիրների մեջ, որոնք էլ լուրջ բացասա-
կան ազդեցություն են հարուցում հայ-լեհական երկկողմ հարաբե-
րությունների որակի վրա: 

1997 թ. ապրիլի 18-ի Հայաստանի Հանրապետության Ազգային 
                                                                 

6 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, գործ N 222,    
էջ 84-85, էջ 87, էջ 109: 

7 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, գործ N 222, 
էջ 85: 

8 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 1, գործ N 222, 
էջ 88:  
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Ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողո-
վից արտաքին գործերի նախարարությանն ուղարկված գրությու-
նում նշվում է, որ Լեհաստանում Հայաստանի քաղաքացիների և 
հայազգիների նկատմամբ ձևավորվել է բացասական մթնոլորտ՝ 
պայմանավորված այնտեղ դրամաշորթությամբ զբաղվող բանդա-
ների գոյությամբ9: Հանձնաժողովը նշված տեղեկության վրա իր 
ուշադրությունն է հրավիրում Հայաստանի Հանրապետության 
արտաքին գործերի, ներքին գործերի և ազգային անվտանգության 
նախարարություններին, իրավացիորեն համարելով, որ այդ հան-
գամանքը իր բացասական ազդեցությունն է ունենում հայ-լեհա-
կան հարաբերությունների բնական ընթացքի և ընդհանրապես՝ 
Հայաստանի Հանրապետության միջազգային հեղինակության ու 
վարկի վրա10: «Հայկական մաֆիայի» վերաբերյալ սենսացիոն հայ-
տարարությունները պարբերաբար տեղ էին գտնում նաև այդ 
շրջանի լեհական մամուլում՝ որոշ դեպքերում հանգեցնելով դիվա-
նագիտական սուր քննարկումների: Մասնավորապես՝ «Տիգոդնիկ 
Չեխանովսկի» շաբաթաթերթի 1998 թվականի օգոստոսի 4-ի 
համարում «Անհանգիստ օտարերկրացիներ» վերնագրով հոդվա-
ծում ներկայացվում է լեհ սահմանապահների կողմից չորս հայի 
ձերբակալությունը, որոնք 1995 թվականից անօրեն ձևով գտնվում 
էին Լեհաստանում11: Լեհական մեկ այլ խոշոր Բյալիստոկ քաղաքի 
«Կուրիեր Պոդլասկի» թերթի օգոստոսի 6-ի համարում էլ տպա-
գրվում է «Հայերի դատաստանի գիշեր» հոդվածը, որտեղ ներկա-
յացվում է այդ գիշեր դատարանի դահլիճից Հայաստանի թվով 45 
քաղաքացիների արագացված կարգով դատաստանի և Լեհաստա-

                                                                 
9 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 86: 
10 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 86: 
11 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, գործ հ. 215, 

Եվրոպայի երկրների վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, շաբա-
թական տեղեկագրեր Լեհաստանի քաղաքական ու սոցիալ-տնտեսական 
իրավիճակի և ՀՀ-ի հետ Լեհաստանի համագործակցության վերաբերյալ, 
24.07.98-04.11.98, էջ 34: 



 
– 179 – 

նի սահմաններից վտարման մասին12: Նույն թվականի օգոստոսի 
10-ին լեհական Կելցե քաղաքի «Սլովո լուդու» թերթում պատմվում 
է Բարվինեկ թաղամասում գործող «հայկական մաֆիայի» մասին, 
որի անդամները զբաղվում էին անլեգալ ապրանքների առևտրով, 
դրամաշորթությամբ՝ հաճախակի մասնակից դառնալով փոխհրա-
ձգությունների13: Լեհական խոշոր մեկ այլ քաղաքի՝ Պոզնանի 
«Գազետա Վիելկապոլսկա» թերթի 1998 թ. օգոստոսի 11-ի համա-
րում էլ հրապարակվում է, թե «մեկ հայ և երկու նարկոման երկու 
շաբաթ Պոզնանի խանութներում վճարում էին կեղծ դրամով»14, 
մեկ այլ խոշոր քաղաքի՝ Վրոցլավի «Գազետա Վրոցլավսկա» 
թերթի 1998 թվականի սեպտեմբերի 1-ի համարում հայտարարու-
թյուն է տարածվում լեհական ոստիկանության կողմից երկու 
հայաստանցի թմրամոլների ձերբակալության և նրանց գողացած 
ավտոմեքենան առգրավելու վերաբերյալ15: Ցավոք սրտի, այդ 
շրջանում լեհական մամուլում տիրապետող նմանաբնույթ հրա-
պարակումներն այնքան շատ են, որ կարող են առանձին ուսում-
նասիրության հիմք դառնալ: 

Հարկ է նշել նաև, որ Լեհաստանում գոյություն ունեցող հայ 
համայնքի ներսում ևս այդ ժամանակահատվածում ակնհայտ 
հակասություններ կային: Հայաստանի Հանրապետության արտա-
քին գործերի նախարարության պատվիրակության՝ 1997 թվականի 
հոկտեմբերի 13-18-ը Չեխիա և Լեհաստան կատարած այցելության 
մասին հաշվետվությունից որոշակի տեղեկություններ ենք ստա-
նում Լեհաստանի հայ համայնքում այդ շրջանում տիրող իրա-
վիճակի վերաբերյալ16: Ի տարբերություն Չեխիայի հայ համայնքի՝ 
Լեհաստանում միասնական համայնք գոյություն չուներ, որ 

                                                                 
12 Նույն տեղում: 
13 Նույն տեղում 
14  ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, գործ հ. 215, 

էջ 34-35: 
15 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, գործ հ. 215, 

էջ 62: 
16 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 156: 
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առաջին հերթին պայմանավորված էր հին ժամանակներից 
այնտեղ հաստատված հայերի սերունդների և նոր տեղափոխված 
հայերի շրջանում գոյություն ունեցող սուր հակասություններով: 
Երկար տարիներ Լեհաստանում ապրող լեհահայերը, որոնց թիվը, 
ըստ ոչ պաշտոնական աղբյուրների, չէր գերազանցում մեկ 
տասնյակ հազարը (արտաքին գործերի նախարարության տվյալ-
ներով՝ մոտ 20 հազար17), իրենց պայմանականորեն էին հայ համա-
րում, շատերն անգամ չէին կրում հայկական ազգանուններ և 
միայն պատմական հիշողությամբ էին գիտակցում իրենց էթնիկա-
կան պատկանելությունը: Վերջիններս խուսափում էին նոր եկած 
հայերի հետ շփումներից՝ նրանց մեծ մասին համարելով քրեածին 
տարրեր և մեղադրելով լեհահայերի՝ դարերի ընթացքում վաստա-
կած բարի համբավը արատավորելու մեջ18: Այս են վկայում նաև 
Լեհաստանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանության հյու-
պատոսական բաժնի ղեկավար Լ. Ռոդիոնովի տրամադրած տեղե-
կություններն այն մասին, որ հայերը Լեհաստանում մի շարք 
բացասական ցուցանիշներով զբաղեցնում են «առաջին տեղը»՝ 
թմրանյութերի առևտուր, մեքենաների առևանգում, ոգելից խմիչք-
ների չարտոնված արտադրություն և վաճառք, դրամաշորթու-
թյուն19 և այլն: Այս ամենի հետ մեկտեղ, Ռոդիոնովը նշում է նաև, 
որ հայերը Լեհաստանում մշտապես իրենց դրական հատկանիշ-
ներով են առանձնացել, իսկ նորեկները կարողանում են բավակա-
նին սեղմ ժամկետներում ինտեգրվել լեհական հասարակությանն 
ու կրթական կյանքին, տիրապետել լեհերենին:  

Ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ մեծ թվով 
հայերի համար Լեհաստանը ընկալվում էր իբրև միջակա տարածք 
արևմտաեվրոպական երկրներ տարագրվելու ճանապարհին: 

                                                                 
17 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, գործ N 214, 

էջ 30: 
18 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 157: 
19 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 165: 
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Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարու-
թյան երկրորդ եվրոպական վարչության 1997 թ. հոկտեմբերի 10-ի 
գրությունից տեղեկանում ենք, որ 1989-1997 թթ. ոչ պաշտոնական 
տվյալներով մոտ 50-60 հազար հայեր են հաստատվել Լեհաստա-
նում՝ հիմնականում ճարահատյալ՝ վտարվելով Գերմանիայից ու 
Արևմտյան Եվրոպայի այլ երկրներից20: 1997 թվականի հոկտեմ-
բերի 15-18-ը Լեհաստանի միգրացիոն ծառայությունում Հայաս-
տանի արտաքին գործերի նախարարության պատվիրակության 
այցի ընթացքում լեհական կողմը ևս բարձրացրել է հարց առ այն, 
որ բազմաթիվ հայեր, մուտք գործելով Լեհաստան, փորձել են զար-
տուղի ճանապարհներով անցնել Գերմանիայի տարածք: Միայն 
1997 թվականի ընթացքում վերջիններիս թիվը հասել է 1100-ի21: 
Չկարողանալով հաստատվել Գերմանիայում և եվրոպական 
զարգացած այլ երկրներում՝ մեծաթիվ հայեր դիմել են Լեհաստանի 
կառավարությանը՝ փախստականի կարգավիճակ ստանալու 
համար: Միայն 1997 թվականի ընթացքում Լեհաստան են 
արտաքսվել 613 ՀՀ քաղաքացիներ, որոնցից 611-ը՝ Գերմանիայից, 
իսկ 2-ը՝ Չեխիայից22: Եվս 138 ՀՀ քաղաքացիներ Գերմանիայից 
Լեհաստան են արտաքսվել 1998 թվականի հունվար-օգոստոս 
ամիսներին: Հետաքրքրական է, որ փախստականի կարգավիճակի 
ձեռքբերման համար, ըստ լեհական կողմի տրամադրած վիճակա-
գրության, հայերը ներկայացրել են հիմնականում երեք դրդա-
պատճառներ, այն է՝ 

1) կրոնական հետապնդումը, 
2) ՀՅԴ կուսակցության անդամ լինելը, 

                                                                 
20 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 87: 
21  ՀՀԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 164: 
22 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, գործ N 214, 

Եվրոպայի երկրների վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, 
փաստաթղթեր (գրագրություն, հաշվետվություն, հուշագրեր և այլն), ՀՀ և 
Լեհաստանի փոխհարաբերությունների, համագործակցության, փոխայ-
ցելությունների և այլ հարցերի վերաբերյալ, 19.09.98-24.11.98, էջ 142: 
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3) զինվորական ծառայությունից խուսափելը23: 
Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ նաև այն հանգամանքը, որ ներ-

կայացված առաջին երկու պատճառները մեծամասամբ ստեղծա-
ծին էին և հորինվում էին բանակում ծառայելուց խուսափելու 
համար: Այդ են վկայում պաշտոնական վկայությունները: Այսպես՝ 
Լեհաստանի ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և 
փախստականների հարցերով դեպարտամենտի տրամադրած 
տվյալների համաձայն, փախստականի կարգավիճակ ստանալու 
համար Լեհաստանի իշխանությունններին դիմած Հայաստանի 
քաղաքացիների շարքում 1998 թվականի դրությամբ առաջին 
տեղում են «Եհովայի վկաներ» աղանդի ներկայացուցիչները24, 
որոնք, դժգոհելով Հայաստանում իրենց սպառնացող մտքի, խղճի և 
դավանանքի ազատության ոտնահարումներից, իրականում 
հետապնդում էին պարտադիր զինվորական ծառայությունից 
խուսափելու նպատակ: Դրանով է բացատրվում այն հանգաման-
քը, որ վերջիններիս մեծ մասը այդպես էլ չէր կարողանում ապա-
ցուցել կրոնական այդ աղանդի հետևորդ լինելը: 

Նշենք, որ լեհական կողմի ներկայացրած պաշտոնական 
տվյալներով 1997 թվականին երկրում հաշվվում էր մոտ 135 
հազար հայ25: Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության 
ունեցած տեղեկատվությունը այդ ժամանակահատվածում Լեհաս-
տանում գտնվող հայության թվաքանակի վերաբերյալ մոտավոր 
թիվ է ներկայացնում, այն է՝ 100-150 հազար26: Լեհաստանում այդ 
ժամանակահատվածում գտնվող հայության վերաբերյալ ճշգրիտ 
տեղեկատվություն հրապարակելը անհնարին էր ոչ միայն այն 
պատճառով, որ բազմաթիվ հայեր անօրինական էին գտնվում 

                                                                 
23 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 165: 
24 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, գործ N 214, 

էջ 22: 
25 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 89: 
26 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, գործ N 214, 

էջ 22: 
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այնտեղ, այլև այն հիմքով, որ հայերից շատերը այլ երկրների 
(Ուկրաինա, Ռուսաստան, Վրաստան և այլն) քաղաքացիներ էին, 
իսկ վերջիններս մարդահամարներում գրանցվում էին որպես այդ 
երկրների քաղաքացիներ: Հայերը հաստատվել էին Լեհաստանի 
բոլոր 46 վոյեվոդություններում: Ստորև ներկայացված են Լեհաս-
տանի այն վոյեվոդությունները, ուր հայ բնակչությունն այդ շրջա-
նում ամենից շատ էր (Լեհաստանի ոստիկանության պաշտոնա-
կան տվյալներ, 1997 թ.).  

 

Հ/հՀ/հՀ/հՀ/հ    ՎոյեվոդությունՎոյեվոդությունՎոյեվոդությունՎոյեվոդություն    
Հայերի թիվ Հայերի թիվ Հայերի թիվ Հայերի թիվ 
((((շունչ)շունչ)շունչ)շունչ)    

1. Վարշավա 11,500 
2. Վրոցլավ 7050 
3. Գդանսկ 4500 
4. Բիալիստոկ 4000 
5. Լոձ 3900 
6. Օստրոլեկա 3700 
7. Գորզուվ 3600 
8. Բիալա Պոդլասկա 3500 
9. Բիդգոշչ 3500 
10. Լյուբլին 3500 
11. Կատովիցե 3300 
12. Պոզնան 3100 
13. Կրակով 3000 
14. Լոմժա 2950 
15. Շչեցին 2800 

 
Հասկանալի է՝ այս թվերը իրականության համեմատ ավելի 

պակաս են, քանի որ զգալի թվով հայեր անօրինական ձևով էին 
բնակվում Լեհաստանում, իսկ դեպի Լեհաստան արտագաղթի 
աճման միտումը պահպանվում էր: 
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Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության պատվի-
րակությունը 1997 թ. հոկտեմբերի 16-ին, գտնվելով Լեհաստանում, 
հանդիպումներ է ունեցել նաև Լեհաստանի ներքին գործերի և կա-
ռավարման նախարարության միգրացիայի և փախստականների 
հարցերով դեպարտամենտի տնօրեն Յ. Մոյսեյուկի, ինչպես նաև 
Լեհաստանում Ռուսաստանի դեսպանության գլխավոր հյուպա-
տոս Լ. Ռոդիոնովի հետ՝ հայ արտագաղթյալների հարցը քննար-
կելու նպատակով27: Տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ հայկա-
կան կողմը խնդրել է պարզաբանումներ ներկայացնել՝ այդ շրջա-
նում լեհ սահմանապահների կողմից Հայաստանի քաղաքացի-
ներին մուտքի թույլտվության մերժման մեծաքանակ դեպքերի 
պատճառների հետ կապված, նշելով, որ միայն 1997 թ. ընթացքում 
Հայաստանի թվով 3671 քաղաքացիներ մերժվել են Լեհաստան 
մուտքի արտոնագիր ստանալու հարցում28: Իր հերթին լեհական 
կողմը հավաստել է, որ մերժման դեպքերը պայմանավորված են 
միմիայն սահմանային ռեժիմի խախտման, ինչպես նաև հրավերի 
օրինականության կասկածի հետ29 (երբ, օրինակ, լեհ թոշակառու 
քաղաքացին իր մոտ է հրավիրել 10-20 հայ քաղաքացիների և 
այլն): Ընդհանուր առմամբ, Հայաստանի քաղաքացիներին 1996 
թվականին և 1997 թվականի առաջին կեսին դեպի Լեհաստան 
մուտքի տարբեր արտոնագրեր տալու և վտարման դեպքերի 
վիճակագրությունը, ըստ լեհական իշխանությունների պաշտոնա-
կան տվյալների, հանգում է հետևյալին. 

 
 
 
 

                                                                 
27 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 150: 
28 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 163: 
29 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 165: 
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Հանդիպման շրջանակներում լեհական կողմը տեղեկություն-

ներ է տրամադրել մուտքի հրավերների օրինականության 
հարցում կեղծիքը բացառելու նպատակով կատարված փոփոխու-
թյունների մասով, այն է՝ հրավերը նախապես վավերացնել տեղա-
կան իշխանությունների կողմից: Հայկական կողմը ծանոթացել է 
նաև Լեհաստան ներգաղթած հայ բնակչության վիճակագրական 
տվյալների հետ, որոնք դիագրամի տեսքով ներկայացվում են 
ստորև. 
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Հայերն, իբրև նորահայտ էթնիկական միավոր, Լեհաստանում 
իրենց աճող թվաքանակով «մրցության» մեջ էին վիետնամցիների 
հետ: Համաձայն Լեհաստանի վիճակագրական տվյալների՝ երկու 
ազգությունների ներկայացուցիչներն ամենից մեծ հոսքով էին՝ 
ներգաղթել Լեհաստան30: Ըստ Լեհաստանի սահմանապահ գլխա-
վոր վարչությունից ստացված տեղեկատվության՝ միայն 1997 
թվականին Լեհաստան մուտք գործած Հայաստանի քաղաքա-
ցիների վերաբերյալ տեղեկատվությունը հետևյալ տեսքն ունի31.  
   

 
 
 
                                                                 

30 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, գործ N 214, 
էջ 22: 

31 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, գործ N 213, 
Եվրոպայի երկրների վարչություն, երկրորդ եվրոպական բաժին, 
(գրագրություն, զեկուցագրեր, տեղեկագրեր և այլն) ՀՀ և Լեհաստանի 
միջև փոխհարաբերությունների, համագործակցության և այլ հարցերի 
վերաբերյալ, 05.01.98-02.10.98, էջ 141: 
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Նույն թվականին մուտքի մերժում ստացած ՀՀ քաղաքացինե-
րի պատկերը. 

 
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության երկրորդ 

եվրոպական բաժանմունքի տնօրենի պաշտոնակատար Աշոտ 
Հովակիմյանը 1997 թվականի հոկտեմբերի 30-ին գրավոր առա-
ջարկում է Եվրոպայում Հայաստանի քաղաքացիների ռեգիոնալ 
կենտրոնը հաստատել Վարշավայում՝ հաշվի առնելով այն հան-
գամանքը, որ Լեհաստանում գտնվող հայերի թիվը գրեթե հավա-
սար է եվրոպական այլ երկրներում գտնվող հայերի թվին32: Նույն 
թվականի նոյեմբերի 4-ին հյուպատոսական բաժանմունքի 
հյուպատոսական-իրավական բաժնի վարիչի պաշտոնակատար  
Հ. Բիշարյանը, հիմք ընդունելով Լեհաստանում Ռուսաստանի 
դեսպանության տրամադրած տեղեկատվությունը Լեհաստանում 
գտնվող հայ բնակչության թվաքանակի վերաբերյալ (120,000-
150,000), եզրակացնում է, որ Լեհաստանում Հայաստանի դիվանա-
գիտական կամ հյուպատոսական ներկայացուցչություն բացելը 

                                                                 
32 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 158: 
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խիստ անհրաժեշտություն է33: Նույն շրջանում Ռուսաստանի կա-
ռավարությունը քննարկում էր 11 եվրոպական երկրներում, այդ 
թվում՝ Լեհաստանի Գդանսկ, Պոզնան և Շեցին քաղաքներում 
գտնվող հյուպատոսական ներկայացուցչությունների փակման 
հարցը34, որ լրացուցիչ բարդություններ էր հարուցելու այնտեղ 
բնակվող հազարավոր հայ քաղաքացիների համար: Վերոնշյալ 
հանգամանքներով պայմանավորված՝ արտաքին գործերի նախա-
րար Աշոտ Արզումանյանը 1997 թ. նոյեմբերի 11-ին նախագահ 
Տեր-Պետրոսյանին առաջարկում է շուտափույթ կերպով Հայաս-
տանի Հանրապետության դիվանագիտական ներկայացուցչու-
թյուն հիմնել Լեհաստանի Հանրապետությունում35: Վարշավայում 
Հայաստանի դեսպանությունը բացվում է 1998 թվականի ապրիլի 
20-ին36, որը, սակայն, էական դրական փոփոխություն չի ունենում 
Լեհաստանում ապաստանած հայերի կյանքում:  

Համեմատելով 1997 թ. փաստական տվյալները 1998 թ. վիճա-
կագրության հետ՝ տեսնում ենք, որ Հայաստանի քաղաքացիների 
կողմից դեպի Լեհաստան մուտքի արտոնագիր ստանալու դեպ-
քերը գնալով նվազման միտում են կրում: Դրան զուգահեռ աճում է 
արտաքսված հայերի թիվը 1997 և 1998 թվականներին: 1997 թվա-
կանին Լեհաստանի սահմաններից արտաքսվել են 261 ՀՀ քաղա-
քացիներ, 163-ը՝ Ուկրաինա, 23-ը՝ Բելառուս, 16-ը՝ Ռուսաստան,  
7-ը՝ Գերմանիա, 2-ը՝ Հայաստան օդանավով: Իսկ միայն 1998 թ. 
հունվար-օգոստոս ամիսներին արտաքսված Հայաստանի քաղա-
քացիների թիվը հասել է 281-ի. 160-ը՝ Ուկրաինա, 103-ը՝ Բելառուս, 
8-ը՝ Ռուսաստան, 5-ը՝ Գերմանիա, 4-ը՝ Չեխիա, 1-ը՝ Հայաստան 

                                                                 
33 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 166: 
34 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 178: 
35 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 2, գործ N 113, 

էջ 178: 
36 ՀՀ ԱԳՆ, պատմադիվանագիտական բաժին, ցուցակ 3, գործ N 214, 

էջ 56: 
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օդանավով37: Ապօրինի վտարանդիների դեմ լեհական օրենքների 
խստացումը մի կողմից, Հայաստանում հետզհետե կայունացող 
իրավիճակը մյուս կողմից, պայմանավորում են, որ 1998 թվակա-
նից հայերի արտագաղթի տեմպը դեպի Լեհաստան կտրուկ 
նվազի: Պակաս կարևոր չէր նաև այն հանգամանքը, որ այնտեղ 
ժամանակավոր ապաստանած հայերի մի ստվար զանգված կարո-
ղացել էր հաստատվել Արևմտյան Եվրոպայի զարգացած երկրնե-
րում (Գերմանիա, Ֆրանսիա և այլն): 

Հայոց ոչ վաղ անցյալի պատմության ամենից ցավոտ էջերից 
մեկը անմիջականորեն կապված է 1990-ական թվականներին 
ահագնացած արտագաղթի հետ: Հետխորհրդային քայքայված 
տնտեսությունը, շարունակվող պատերազմն ու տնտեսական 
շրջափակումը, երկրում տիրող սոցիալ-տնտեսական պայման-
ները բազմաթիվ հայրենակիցների դատապարտում են տարա-
գրության: Արտագաղթով պայմանավորված խնդիրները բազմա-
բևեռ էին, որոնք ուղղակիորեն ազդում էին ոչ միայն տարագիր հայ 
բնակչության, այլև Հայաստանի Հանրապետության միջազգային 
վարկի ու հեղինակության, իր ազնիվ ու ստեղծագործ աշխատան-
քով հայտնի դարձած սփյուռքահայ համայնքի վրա: Հայերի 
արտագաղթի թեմայի ուսումնասիրությունը այժմեական է ոչ 
միայն հայոց պատմության ցավոտ էջերին առերեսվելու, այլ որ 
ամենից կարևոր է՝ համապատասխան եզրահանգումներ անելու և 
դրանով պայմանավորված երևույթներից ապագայում զերծ մնալու 
համար:  
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статус беженца, дипломатические отношения, виза 

Сложная социально-экономическая ситуация в Армении в 1990-х 
годах и война в Арцахе привели к эмиграции большого числа армян в 
Республику Польша. Для некоторых граждан Армении Польша стала 
вторым отечеством, а для других это был временный путь для эмиграции в 
развитые страны Западной Европы. Спонтанная и неорганизованная 
миграция создала много проблем не только для армянских беженцев, но и 
для международного авторитета Армении и хорошей репутации армян 
всего мира. Фактические данные предоставляют обширную информацию о 
количестве армян, осужденных за различные преступления в этот период, 
а также о многочисленных случаях нарушения международного права 
гражданами Армении. В 1990-1997 годах значительное число армян, 
незаконно поселившихся в Польше в течение 1990-х годов, пытаются 
пересечь границу Германии, Франции и других развитых европейских 
стран. Немало информации также о случаев нарушения границ, в 
результате которых тысячи армян депортировались в Польшу, а из Польши 
– в страны их происхождения. Такая ситуация оказала влияние на качество 
армяно-польских отношений, исследование которого является целью этой 
работы. 
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The difficult socio-economic situation in Armenia in the 1990s and the 
war in Artsakh led to the emigration of large number of Armenians to the 
Republic of Poland. For some citizens of Armenia, Poland became a second 
fatherland, while for others it was a temporary route to emigrate to the 
developed countries of Western Europe. Spontaneous and unorganized 
migration causes many problems not only for the Armenian refugees, but also 
for Armenia’s international prestige and the good reputation of Armenians 
around the world. The factual data provide abundant information on the 
number of Armenians convicted for various transgressions in that period, as 
well as on numerous violation cases of international law by Armenian citizens. 
In 1990-1997 a significant number of Armenians, illegally settled in Poland 
during the 1990s, are trying to cross the border of Germany, France and other 
developed European countries. There are also many cases of border violations, 
as a result of which thousands of Armenians are deported to Poland, and from 
Poland to their countries of origin. Such a situation had its impact on the 
quality of Armenian-Polish relations, which is aimed to research in this work. 
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Լեհաստանի Հանրապետության կուսակցական համակարգի 
վերաձևումները 2005-2011 թվականներին 

Թադևոսյան Սուրեն 
 

Հանգուցային բառեր. ընտրություններ, բազմակուսակցական, 
նախընտրական քարոզարշավ, Իրավունք և Արդարություն, Քաղա-
քացիական պլատֆորմ, Եվրապառլամենտի ընտրություններ 

2005 թվականի աշունը Լեհաստանում հագեցած էր նախընտ-
րական քարոզարշավներով, քանի որ միակուսակցական համա-
կարգի փլուզումից հետո առաջին անգամ խորհրդարանական և 
նախագահական ընտրարշավները ժամանակագրորեն համընկան1: 

Խորհրդարանական ընտրությունները տեղի ունեցան սեպ-
տեմբերի 25-ին: Ինչպես Սեյմի և Սենատի, այնպես էլ նախագահա-
կան ընտրությունների քարոզարշավում գերակշռող էին կոռուպ-
ցիայի և պաշտոնյաների բարեվարքության հիմնախնդիրների, 
տնտեսական իրավիճակի և գործազրկության վերաբերյալ քննար-
կումները: Այս ընտրություններին մասնակցեցին 22 քաղաքական 
ուժեր՝ 8-ով ավելի, քան 2001-ին:  

 Ձախ դաշինքի դիրքերը թուլացան հատկապես նրանից հետո, 
երբ նախագահի թեկնածու Վոջիմիշ Չիմոշևիչը (լեհ.- Włodzimierz 
Cimoszewicz) դուրս եկավ ընտրապայքարից և կառավարող ուժը 
փաստացի զրկվեց նախագահի պաշտոնի համար պայքարից: Ընդ 
որում, հանրային կարծիքի հարցումները ցույց էին տալիս 
Չիմոշևիչի վստահ առավելությունը մրցակիցների նկատմամբ: 
Դրա ֆոնին էապես բարձրացավ կենտրոնամետ Քաղաքացիական 
պլատֆորմի և նրա առաջնորդ Դոնալդ Տուսկի (լեհ.-Donald Tusk) 
վարկանիշը:2 «Համերաշխություն»-ից ծնված մեկ այլ՝ պահպա-

                                                                 
1 Տե՛ս  Millard F., Democratic Elections in Poland, 1991–2007, Routledge, 

New York, 2009, p. 117 
2 Տե՛ս  Markowski R., ‘The Polish Elections of 2005: Pure Chaos or a 

Restructuring of the Party System?’, West European Politics, Routledge, New 
York, 2006, vol. 29, no. 4, p. 820. 
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նողական Իրավունք և Արդարություն կուսակցությունը նույնպես 
կարողացավ օգտվել ստեղծված իրավիճակից ու ընդլայնել իր 
աջակիցների քանակը:  

Բազմակուսակցական համակարգի հաստատումից սկսած՝ 
2005 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին3 գրանցվեց 
մասնակցության ամենացածր ցուցանիշը՝ ընդամենը 40.5 %-ը: 
Խորհրդարանական ստորին պալատի՝ Սեյմի արգելապատնեշը   
(5 % կուսակցությունների և 8 %՝ ընտրադաշինքների համար) հաղ-
թահարեց 6 քաղաքական ուժ: 

Ինչպես և կանխատեսվում էր, ընտրության արդյունքներն 
առավել նպաստավոր էին աջ և աջ կենտրոնամետ կուսակցու-
թյունների համար: «Համերաշխություն» շարժումից առաջացած 
Իրավունք և Արդարությունը առաջ անցավ մրցակից ուժերից՝ 
հավաքելով շուրջ 27% ձայն: 2-րդ տեղում հայտնվեց ազատական 
Քաղաքացիական պլատֆորմը՝ 24%, երրորդում՝ Ինքնապաշտպա-
նությունը՝ քվեների 11.4%-ով: Իշխող Ժողովրդավարական Ձախ 
դաշինքն ընդամենը 11.3% քվե ստանալով՝ հայտնվեց 4-րդ տեղում 
և կորցրեց 161 մանդատ (2001-ին ԺՁԴ-ի և լեյբորիստների միաս-
նական ցուցակը ստացել էր 216 մանդատ): Լեհ ընտանիքների 
դաշինքն ու Ժողովրդական (գյուղացիական) կուսակցությունը 
նույնպես հայտնվեցին խորհրդարանում՝ համապատասխանաբար 
8% և 7% ցուցանիշներով:  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

3 Տե՛ս Ազգային ընտրական հանձնաժողով (Լեհաստանի Հանրապե-
տություն) 30.06.2005: Հասանելի է՝ 20.02.2020 
https://wybory2005.pkw.gov.pl/ SJM/EN/WYN/M/index.htm 

https://wybory2005.pkw.gov.pl/%20SJM/EN/WYN/M/index.htm
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Տրամագիր 1. Լեհաստանում կայացած խորհրդարանական 
ընտրությունների արդյունքները. 2005 

 
*Ընտրական արգելապատնեշը չէր վերաբերում գերմանական 

փոքրամասնության ներկայացուցիչներին: 
 
Նախագահական ընտրությունները4 տեղի ունեցան երկու 

փուլով՝ հոկտեմբերի 9-ին և 23-ին: Առաջին փուլում հաջողության 
հասան Լեխ Կաչինսկին (լեհ.- Lech Aleksander Kaczyński) և Դոնալդ 
Տուսկը՝ ստանալով ձայների համապատասխանաբար 33.1 և 36.3%-ը: 
Երկրորդ փուլում, սակայն, Կաչինսկին ստացավ ձայների արդեն 
54 %-ն ու առաջ անցավ Տուսկից (46%): Նկատենք, որ նախա-
գահական ընտրությունների առաջին փուլին քվեարկեց ընտրող-
ների 49.7, երկրորդին՝ 51%-ը, ինչն էապես գերազանցեց խորհրդա-
րանական ընտրությունների մասնակցության ցուցանիշը:  

 Պառլամենտական վերին պալատի՝ Սենատի ընտրություննե-
րում նույնպես Իրավունք և Արդարությունը հաղթանակ տարավ՝ 

                                                                 
4 Տե՛ս Ազգային ընտրական հանձնաժողով (Լեհաստանի Հանրապե-

տություն): Հասանելի է՝ 20.02.2020  
https://www.pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-prezydenta-
rzeczypospolitej-polskiej/wybory-prezydenta-rp-w-2005ampnbspr/wyniki-
glosowania 
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ստանալով 49 մանդատ: 27 մանդատ ձեռք բերեց Քաղաքացիական 
պլատֆորմը, Լեհ ընտանիքների դաշինքը՝ 7, Ինքնապաշտպանու-
թյունը՝ 3, Ժողովրդական (գյուղացիական) կուսակցությունը՝ 2 
տեղ: Եվս հինգ մանդատ բաժին հասավ անկախ թեկնածուներին: 
Ձախ դաշինքը ստացավ քվեների 13%-ը, սակայն նրա թեկնածու-
ներից և ոչ մեկին չհաջողվեց հաղթել Սենատի՝ մեծամասնական 
կարգով անցկացվող ընտրություններում: Իշխող ուժի լիակատար 
ձախողումն ու դուրս մնալը Վերին պալատից նշանակում էր, որ 
իշխանափոխությունը Լեհաստանում արդեն կայացած փաստ է:  

ԻևԱ և ՔՊ կուսակցությունների միջև առկա գաղափարախո-
սական տարաձայնությունների պատճառով կոալիցիա կազմելու 
բանակցությունները ձախողվեցին. ԻևԱ-ն ներկայացնող Կաժիմիշ 
Մարչինկյեվիչը (լեհ.-Kazimierz Marcinkiewicz) փոքրամասնության 
կառավարություն ձևավորեց, իսկ ՔՊ-ն դարձավ հիմնական ընդ-
դիմադիր ուժը:5 Կառավարությանը որոշ վերապահումներով 
աջակցում էին աջ կուսակցությունները՝ ԼՀԻ-ն և ԼԸԴ-ն: Մարչինկ-
յեվիչը պաշտոնավարեց շատ կարճ՝ 2005-ի հոկտմբերից մինչև 
2006-ի հուլիսը: Վարչապետի պաշտոնում Մարչինկյեվիչին փոխա-
րինեց նախագահ Լեխ Կաչինսկու եղբայր Յարոսլավ Կաչինսկին 
(լեհ.-Jarosław Kaczyński): Սակայն այս կառավարությանը ևս 
վիճակված չէր երկար պաշտոնավարել: 2007 թվականին կոալի-
ցիոն գործընկերների միջև առկա լարվածությունն ուղղակի հրա-
մայական դարձրեց արտահերթ ընտրությունների անցկացումը:6 

Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները7 տեղի 
ունեցան 2007 թվականի հոկտեմբերի 21-ին: Քարոզարշավի 

                                                                 
5 Տե՛ս Polish conservatives pick premier, BBC, 27.09.2005 
Հասանելի է՝ 24.02.2020   http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4288666.stm 
6 Տե՛ս Dempsey J., Poland to hold early elections, New York Times, 

12.08.2007. Հասանելի է՝ 01.03.2020 
 https://www.nytimes.com/2007/08/12/world/europe/12cnd-poland.html 

7 Տե՛ս Ազգային ընտրական հանձնաժողով (Լեհաստանի Հանրապե-
տություն): Հասանելի է՝ 20.03.2020  
https://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W/index.htm 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4288666.stm
https://www.nytimes.com/2007/08/12/world/europe/12cnd-poland.html
https://wybory2007.pkw.gov.pl/SJM/PL/WYN/W/index.htm
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ժամանակ ծրագրային հարցերն առավելապես երկրորդական 
պլան մղվեցին՝ ընտրությանը տալով վստահության «հանրաքվեի» 
տպավորություն: Ընտրապայքարն անցավ առավելապես իշխող 
Իրավունք և Արդարություն և հիմնական ընդդիմադիր Քաղաքա-
ցիական պլատֆորմ կուսակցությունների միջև: Քվեների 70-ից 
ավելին բաժանվեց հենց այդ երկու բևեռների միջև՝ ՔՊ-ի բացա-
հայտ առավելությամբ: Ձախ կենտրոնամետներին հաջողվեց 
վերակազմակերպվել մասամբ հաղթահարել 2005-ի վստահության 
ճգնաժամը: Այս ընտրություններում ամենամեծ կորուստը կրեցին 
ԻևԱ-ի նախկին կոալիցիոն գործընկերները՝ աջ պոպուլիստական 
Ինքնապաշտպանությունը և ազգայնական Լեհ ընտանիքների 
դաշինքը: Նրանց ընտրազանգվածը հիմնականում նախապատ-
վություն տվեց ԻևԱ-ին:8  

Այս անգամ ընտրականան մասնակցությունը՝53.8%, 2005-ի 
համեմատ բարձր էր 13.2 %-ով: Ընտրությունների արդյունքում 
Քաղաքացիական պլատֆորմին (41.5 %) հաջողվեց վստահ առա-
վելություն ձեռք բերել Իրավունք և Արդարություն կուսակցության 
նկատմամբ (32 %): Վերջինս, չնայած իր մանդատների թիվն ավե-
լացրեց 11-ով, զրկվեց կառավարություն կազմելու իրավունքից: 
Ձախերի և ժողովրդավարների դաշինքը կարողացավ 13.2 %-ով 
դառնալ երրորդ քաղաքական ուժը, իսկ 9 % քվե հավաքած 
Ժողովրդական (գյուղացիական) կուսակցությունը կոալիցիա կազ-
մեց ՔՊ-ի հետ: Հերթական անգամ առաջացավ համագոյակցու-
թյուն (կոհաբիտացիա)՝ իրավիճակ, երբ խորհրդարանական մեծա-
մասնությունը (հետևաբար նաև՝ կառավարությունը) ձևավորվում 
է նախագահին ընդդիմադիր կուսակցության կամ կուսակցություն-
ների կողմից: ՔՊ-ԺԿ կոալիցիոն կառավարության ղեկը ստանձ-
նեց ՔՊ առաջնորդ Դոնալդ Տուսկը: 

 
 

 
                                                                 

8 Տե՛ս  Millard F., Democratic Elections in Poland, 1991–2007, Routledge, 
New York, 2009, p. 142. 
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Տրամագիր 2. Լեհաստանում կայացած խորհրդարանական 
ընտրությունների արդյունքները. 2007 թ. 

 
*Ընտրական արգելապատնեշը չէր վերաբերում գերմանական 

փոքրամասնության ներկայացուցիչներին: 
 
Սենատում հայտնվեցին միայն ՔՊ և ԻևԱ կուսակցություն-

ները՝ համապատասխանաբար 60 և 39 մանդատներով: Ընդ որում, 
ՔՊ-ի ընտրազանգվածը հիմնականում կենտրոնացած էր երկրի 
արևմտյան հատվածում, մեծ քաղաքներում, երիտասարդ և բարձ-
րագույն կրթություն ստացած բնակչության շրջանում: Մինչդեռ 
ԻևԱ-ն վստահության քվե ստացավ առավելապես արևելյան 
շրջաններից, գյուղական բնակավայրերից և փոքր քաղաքներից, 
միջինից բարձր տարիք ունեցող ընտրողների շրջանակից:9 

2009 թվականի հունիսի 7-ին Լեհաստանում անցկացվեցին 
Եվրապառլամենտի 2-րդ ընտրությունները10. այստեղ ևս իշխող 

                                                                 
9 Տե՛ս  Millard F., Democratic Elections in Poland, 1991–2007, Routledge, 

New York, 2009, p. 140-143. 
10 Տե՛ս Ազգային ընտրական հանձնաժողով (Լեհաստանի Հանրապե-

տություն): Հասանելի է՝ 26.03. 2020 
https://www.pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-parlamentu-
europejskiego/wybory-do-parlamentu-europejskiego-w-2009ampnbspr 

https://www.pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-parlamentu-europejskiego/wybory-do-parlamentu-europejskiego-w-2009ampnbspr
https://www.pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-parlamentu-europejskiego/wybory-do-parlamentu-europejskiego-w-2009ampnbspr
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կուսակցությունը կարողացավ հաղթանակ ապահովել: ՔՊ-ն ստա-
ցավ քվեների 44.4 %-ն ու ստացավ 50 մանդատներից 25-ը, ԻևԱ-ն՝ 
15, ՁԺԴ-ը՝ 7, ԺԿ-ը՝ 3 եվրամանդատ: 

2010 թ. ապրիլի 10-ին Ռուսաստանում ավիավթարի զոհ դար-
ձան Լեհաստանի նախագահ Լեխ Կաչինսկին, նրա կինը և ևս 94 
քաղաքացիներ: Հենց այդ դժբախտ պատահարի պատճառով էլ նա-
խագահական ընտրությունները11 կայացան վաղաժամ: Հունիսի 
20-ին կայացավ առաջին փուլը, որի արդյունքում Բրոնիսլավ 
Կոմորովսկին (լեհ.- Bronisław Komorowski) (ՔՊ) և Յարոսլավ 
Կաչինսկին (ԻևԱ) կարողացան ետևում թողնել մրցակիցներին՝ 
քվեների համապատասխանաբար 41.5 և 36.5 %-ով: Հուլիսի 4-ին 
կայացած երկրորդ փուլում ՔՊ-ի թեկնածուն հավաքեց ձայների 53 
%-ն ու դարձավ Լեհաստանի նախագահ: Եվրոպամետ հայացք-
ների կրող, կաթոլիկ Կոմորովսկին հանդես էր գալիս երկիրը 
հետևողականորեն արդիականացնելու և տնտեսությունն ազատա-
կանացնելու դիրքերից:12 Մասնակցությունն առաջին փուլին 
կազմեց 55, երկրորդին՝ 55.3 %:  

Նախագահական ընտրությունների այսպիսի ելքը պայմանա-
վորված էր նաև իշխող կուսակցության բարձր վարկանիշով և 
կարող էր նպաստել կառավարության ծրագրի իրագործմանը: 
Դրա մասին է վկայում արդյունքների վերջնական ամփոփումից 
առաջ վարչապետ Տուսկի հայտարարությունը՝ «եթե այս արդյուն-
քը հաստատվի, դա կլինի իմ կյանքի ամենաուրախ օրերից մեկը»:13 

Հաղթանակը նախագահական ընտրություններում լրացուցիչ 
վստահություն հաղորդեց նեոլիբերալ տնտեսական քաղաքակա-
նություն վարող, եվրոպամետ ՔՊ-ին: Հատկապես 2011-ի 

                                                                 
11 Տե՛ս Ազգային ընտրական հանձնաժողով (Լեհաստանի Հանրապե-

տություն): Հասանելի է՝ 28.03. 2020 
https://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT1/EN/WYN/W/index.htm 

12 Տե՛ս Polish presidential election: Komorowski holds off Kaczynski, The 
Guardian, 05.07.2010. Հասանելի է՝ 02.04.2020   
https://www.theguardian.com/world/2010/jul/05/polish-presidential-election-
komorowski-kaczynski 

13 Տ՛ես նույն տեղում: 

https://prezydent2010.pkw.gov.pl/PZT1/EN/WYN/W/index.htm
https://www.theguardian.com/world/2010/jul/05/polish-presidential-election-komorowski-kaczynski
https://www.theguardian.com/world/2010/jul/05/polish-presidential-election-komorowski-kaczynski
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խորհրդարանական ընտրություններից առաջ դա չափազանց 
կարևոր էր իշխող ուժի համար:  

Պառլամենտական հերթական ընտրություններն անցկաց-
վեցին 2011 թվականի հոկտեմբերին: Գրանցվեց 48.9 % մաս-
նակցություն: Ընտրությունների արդյունքում14 խորհրդարանում 
հայտնվեց 5 քաղաքական ուժ: Նպաստավոր էին հակադիր երկու 
բևեռների՝ ՔՊ-ի և ԻևԱ-ի համար: ՔՊ-ն ստացավ քվեների 39.2 %-ը, 
ինչը նրան հնարավորություն ընձեռեց կոալիցիա կազմել ԺԿ-ի 
հետ և ստանձնել երկրի կառավարումը: Կաչինսկու ԻևԱ-ին 
հաջողվեց պահպանել հիմնական ընդդիմադրի կարգավիճակը՝ 
քվեների 29.9 %-ով: ՔՊ կոալիցիոն գործընկեր ԺԿ-ն ստացավ քվե-
ների 8.4%-ը՝ չնչին առավելությամբ առաջ անցնելով ՁԴ-ից (8.2 %): 
Այս ընտրությունների ամենամեծ անակնկալը, թերևս, նորաստեղծ 
Քո շարժում կուսակցության գրանցած արդյունքն էր՝ 10 % ձայն և 
40 մանդատ Սեյմում: Ազատական, եվրոպամետ և հակակղե-
րական15 ՔՈ շարժումը ձևավորվել էր նախկինում ՔՊ-ական 
գործիչ Յանուշ Մարիան Պալիկոտի (լեհ.- Janusz Marian Palikot) 
կողմից և պաշտպանում էր դպրոցներում կրոնական կրթության 
վերացման, ինչպես նաև պետության կողմից եկեղեցու ֆինանսա-
վորման դադարեցման գաղափարներ:16 Պալիկոտի կուսակցու-
թյունը նաև առաջարկում էր վերացնել խորհրդարանի վերին 
պալատը՝ Սենատը, օրինականացնել միասեռ ամուսնություններն 
ու մարիխուանայի կիրառումը, ընդունել եկամտահարկի համա-
հարթ համակարգ:  

                                                                 
14 Տե՛ս Ազգային ընտրական հանձնաժողով (Լեհաստանի Հանրապե-

տություն): Հասանելի է՝ 28.02. 2020 
 https://www.pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-sejmu-i-do-
senatu/wybory-do-sejmu-i-senatu-w-2011-r 

15 Տե՛ս Wayne C. Thompson. Nordic, Central and Southeastern Europe 
2012. Rowman & Littlefield, Lanham, 2013 p. 340 

16 Տե՛ս Strybel, Rob “Polish maverick MP launches anti-clerical 
party”. Reuters. 3.10.2010. Հասանելի է՝ 30.03.2020  
https://uk.reuters.com/article/uk-poland-anticlerical/polish-maverick-mp-
launches-anti-clerical-party-idUKTRE6920W320101003  

https://www.pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-sejmu-i-do-senatu/wybory-do-sejmu-i-senatu-w-2011-r
https://www.pkw.gov.pl/wybory-i-referenda/wybory-do-sejmu-i-do-senatu/wybory-do-sejmu-i-senatu-w-2011-r
https://books.google.com/books?id=cJM0z-eATfQC&pg=PA340
https://books.google.com/books?id=cJM0z-eATfQC&pg=PA340
https://books.google.com/books?id=cJM0z-eATfQC&pg=PA340
http://uk.reuters.com/article/idUKTRE6920W320101003
http://uk.reuters.com/article/idUKTRE6920W320101003
https://en.wikipedia.org/wiki/Reuters
https://uk.reuters.com/article/uk-poland-anticlerical/polish-maverick-mp-launches-anti-clerical-party-idUKTRE6920W320101003
https://uk.reuters.com/article/uk-poland-anticlerical/polish-maverick-mp-launches-anti-clerical-party-idUKTRE6920W320101003
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Տրամագիր 3. Լեհաստանում կայացած խորհրդարանական 
ընտրությունների արդյունքները. 2011 թ. 

 

 
*Ընտրական արգելապատնեշը չէր վերաբերում գերմանական 

փոքրամասնության ներկայացուցիչներին: 
 
 
 
Սենատի ընտրություններում ևս ՔՊ-ին հաջողվեց հաջողու-

թյուն գրանցել. նրան բաժին հասավ 63, ԻևԱ-ին՝ 31 մանդատ:  
Այս ընտրությունների արդյունքում ՔՊ-ԺԿ կոլացիան կրկին 

ստանձնեց երկրի գործադիր կառավարումը. վարչապետի պաշտո-
նում վերանշանակվեց ՔՊ առաջնորդ Դոնալդ Տուսկը:17 Նա դար-
ձավ հետկոմունիստական շրջանի առաջին վարչապետը, ում 
հաջողվեց վերստանձնել պաշտոնը: ՔՊ-ի հաղթանակին նպաս-
տեցին տնտեսական աճի կայուն տեմպերը (ըստ Համաշխարհային 

                                                                 
17 Տե՛ս Pidd H., “Poland re-elects PM Donald Tusk”. The Guardian. London, 

10.11. 2011. Հասանելի է՝  01.02.2020 թ.   
https://www.theguardian.com/world/2011/oct/10/poland-re-elects-donald-tusk  

https://www.theguardian.com/world/2011/oct/10/poland-re-elects-donald-tusk
https://www.theguardian.com/world/2011/oct/10/poland-re-elects-donald-tusk
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բանկի տվյալների18՝ 2008-ին ՀՆԱ-ն աճել էր 4.2 %-ով, 2009-ին՝ 2.8, 
2010-ին՝ 3.6, 2011-ին՝ 5 %-ով): Լեհաստանը միակ երկիրն էր ԵՄ-ի 
կազմում, որին հաջողվել էր 2008-2009 թվականների համաշխար-
հային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո խուսափել տնտե-
սական անկումից (ռեցեսիայից):19 Այնուամենայնիվ, Տուսկը 
հստակ գիտակցում էր, որ միայն տնտեսական աճի ցուցանիշները 
բավարար չեն ընտրություններում հաղթելու համար: Առողջապա-
հության, կրթության, պետական ֆինանսներին և գործարարու-
թյանը վերաբերող վարչարարության պարզեցման ոլորտներում 
բարեփոխումների սակավությունը կարող էր լուրջ խնդիրներ 
ստեղծել կառավարող ուժի համար:20 ՔՊ նախընտրական ծրագիրն 
ընդգծում էր հետևյալ 4 ոլորտների կարևորությունը՝ 1) նորարա-
րություն և սոցիալական կապիտալ, 2) ընտանիք և ապահովու-
թյուն, 3) քաղաքացիական ազատություններ և արդյունավետ 
կառավարում, 4) կայուն տնտեսություն: Տուսկը խոստանում էր 
նաև խորքային բարեփոխումներ իրականացնել հանրային ֆի-
նանսների, կենսաթոշակային համակարգի, կրթության և առողջա-
պահության ոլորտներում: 

ՔՊ-ի եվրոպամետ կեցվածքը նպաստել էր նրան, որ Լեհաս-
տանը դիտարկվի որպես ԵՄ ամենահուսալի անդամ-երկրներից 
մեկը: Ժողովրդավարացման Լեհաստանի փորձը համարվում էր 

                                                                 
18 Տե՛ս GDP growth (annual %) – Poland, World Bank national accounts 

data, and OECD National Accounts data files,The World Bank 
Հասանելի է՝ 13.03.2020 թ.   

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2018&locatio
ns=PL&most_recent_year_desc=false&start=1991&view=chart 

19 Տե՛ս "Poland re-elects PM Donald Tusk", BBC, 10.11.2011 
Հասանելի է՝ 10.02.2020 թ.   

https://www.bbc.com/news/world-europe-15230750  
20 Տե՛ս Outgoing Prime Minister Donald Tusk's Civic Platform en route for a 

second term in office?, The European Elections Monitor, Fondation Robert 
Schuman,  Publishing Director: Pascale JOANN. Հասանելի է՝ 08.02.2020 թ.   
 https://www.robert-schuman.eu/en/eem/1173-outgoing-prime-minister-
donald-tusk-s-civic-platform-en-route-for-a-second-term-in-office 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2018&locations=PL&most_recent_year_desc=false&start=1991&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2018&locations=PL&most_recent_year_desc=false&start=1991&view=chart
https://www.bbc.com/news/world-europe-15230750
https://www.robert-schuman.eu/en/eem/1173-outgoing-prime-minister-donald-tusk-s-civic-platform-en-route-for-a-second-term-in-office
https://www.robert-schuman.eu/en/eem/1173-outgoing-prime-minister-donald-tusk-s-civic-platform-en-route-for-a-second-term-in-office
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անցման ամենահաջող օրինակներից մեկը Արևելյան Եվրոպայում: 
Վարչապետ Տուսկը հակված էր ջանքեր գործադրել նաև Գերմա-
նիայի21 և Ռուսաստանի22 հետ հարաբերությունների բարելավման 
ուղղությամբ, որոնք բավական տուժել էին ԻևԱ-ի կառավարման 
շրջանում:  

Այսպես, 2005-2011 թվականներին Լեհաստանի կուսակցական 
համակարգում տեղի ուենցան մի շարք նշանակալի փոփոխու-
թյուններ:  

1. Ամրապնդվեցին «Համերաշխություն» շարժումից առաջա-
ցած աջ և աջ կենտրոնամետ կուսակցությունների դիրքերը: 
Բազմակուսակցական համակարգի ներսում ի հայտ եկան 
երկու հիմնական բևեռներ՝ ի դեմս ազատական Քաղաքա-
ցիական պլատֆորմ և պահպանողական Իրավունք և Ար-
դարություն կուսակցությունների: 

2. Ավատրվեց ձախ կենտրոնամետ ուժերի կառավարման      
5-ամյա շրջանը Ժողովրդավարական ձախ դաշինքին չհա-
ջողվեց անգամ հիմնական ընդդիմադրի դերը ստանձնել: 
2007-ի ընտրություններին ՁԺԴ-ն մասնակցեց ընտրադա-
շինքով, և միայն մասամբ կարողացավ վերականգնել 
դիրքերը: 

3. 2005 և 2007 թվականների ընտրությունների արդյունքում 
երկու անգամ տեղի ունեցավ խորհրդարանական համա-
մասնության, հետևաբար նաև՝ գործադիր կաբինետի 
փոփոխություն:  

  

                                                                 
21 Տե՛ս “Polish PM Calls for Unified European Crisis Strategy”, SPIEGEL 

Interview with Donald Tusk,  Der Spiegel. 2 March 2009. 
Հասանելի է՝  01.02.2020 թ.    

https://www.spiegel.de/international/europe/spiegel-interview-with-donald-tusk-
polish-pm-calls-for-unified-european-crisis-strategy-a-610726.html  

22 Տե՛ս Easton A, “Deal cools Polish-Russian relations”, BBC News Warsaw, 
15 August 2008. Հասանելի է՝ 05.02.2020 թ.   
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7562258.stm  

http://www.spiegel.de/international/europe/spiegel-interview-with-donald-tusk-polish-pm-calls-for-unified-european-crisis-strategy-a-610726.html
https://www.spiegel.de/international/europe/spiegel-interview-with-donald-tusk-polish-pm-calls-for-unified-european-crisis-strategy-a-610726.html
https://www.spiegel.de/international/europe/spiegel-interview-with-donald-tusk-polish-pm-calls-for-unified-european-crisis-strategy-a-610726.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7562258.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7562258.stm
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4.  2005-ին սոցիալ-դեմոկրատների կառավարությանը փոխա-
րինելու եկավ աջ կենտրոնամետ (Իրավունք և Արդարու-
թյուն) և աջ արմատական (Լեհ ընտանիքների դաշինք, 
Լեհաստանի Հանրապետության Ինքնապաշտպանություն) 
ուժերի կազմած կոալիցիոն կառավարությունը: Այն չափա-
զանց անկայուն էր ԻևԱ-ի և նրա գործընկերների՝ ԼԸԴ-ի և 
ԼՀԻ-ի միջև առկա խոր տարաձայնությունների պատճառով: 

5. 2007-ին ԻևԱ-ի ղեկավարած կառավարող կոալիցիան իր 
տեղը զիջեց ՔՊ-ԺԿ կոալիցիային: 2011-ին ևս Քաղաքա-
ցիական պլատֆորմը հարաբերական մեծամասնություն 
ստացավ Սեյմի ընտրություններում և կրկին կոալիցիա 
կազմեց Ժողովրդական (գյուղացիական) կուսակցության 
հետ: 2007-2011 թվականներին ՔՊ-ին հաջողվեց կայունաց-
նել կուսակցական համակարգը:  
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Трансформации партийной системы Республики Польша  
в 2005-2011 гг. 

Тадевосян Сурен 
Резюме 

Ключевые слова: выборы, многопартийность, избирательная 
кампания, Право и справедливость, Гражданская платформа, выборы в 
Европейский парламент 

В статье анализируются наиболее значимые изменения в партийной 
системе Польши в 2005-2011 гг. Оценивается усиление позиций партий, 
сформированных из движения «Солидарность» в указанный период, 
подчеркиваются причины и предпосылки провала левоцентристских 
партий. Анализируются результаты парламентских выборов 2005, 2007 и 
2011 годов, а также президентских выборов 2005 и 2010 годов. 

В 2005 году закончился пятилетний период управления левоцент-
ристскими силами. В рамках многопартийной системы возникли два 
основных блока: либеральная Гражданская платформа и консервативная 
Право и справедливость. В 2005 году правительство социал-демократов 
было ненадолго заменено правоцентристской коалицией правых (Право и 
справедливость) и правых радикальных (Лига польских семей и Самообо-
рона Польской Республики).  

Следующие внеочередные выборы в 2007 году были успешными для 
Гражданской платформы. В 2011 году Гражданская платформа получила 
относительное большинство на выборах в Сейм и снова сформировала 
коалицию с Народной (Крестьянской) партией.  

Лех Качиньски вступил в должность президента в 2005 году, а 
Бронислав Коморовски - в 2010 году. 
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Transformations of the Party System  
of the Republic of Poland in 2005-2011 

Tadevosyan Suren 
Summary 

Key words: elections, multi-party system, election campaign, Law and 
Justice, Civic platform, elections to the European Parliament 

The article analyzes the most significant transformations in the party 
system of Poland in 2005-2011. The positions of parties formed from the 
Solidarity movement in the indicated period are evaluated, the reasons and 
prerequisites for the failure of center-left parties are emphasized. The results of 
the parliamentary elections of 2005, 2007 and 2011, as well as the presidential 
elections of 2005 and 2010 are analyzed. 

In 2005, a five-year period of government and control of the center-left 
forces was over. Within the framework of a multiparty system, two main blocks 
arose: the liberal “Civil Platform” and the conservative “Law and Justice”. In 
2005, the government of the Social Democrats was briefly replaced by a center-
right coalition of the right (Law and Justice) and the radical right (League of 
Polish Families, Self-Defence of the Republic of Poland).  

The next snap elections in 2007 were successful for the Civic Platform. In 
2011, Civic Platform gained a relative majority in the Sejm elections and again 
formed a coalition with the People’s (Peasant) Party.  

Lech Kaczynski took office of president in 2005, and Bronislaw 
Komorowski in 2010.  
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ՀՀ բիզնես միջավայրում կորպորատիվ սոցիալական 
պատասխանատվության բարձրացման 

հնարավորությունների վիճակագրական վերլուծությունը 
  

Հարությունյան Վիկտորյա 
 

Հանգուցային բառեր և արտահայտություններ. կառավարում, 
շուկա, մրցակցություն, մեթոդ, հետազոտություն, համակարգ, 
բիզնես, անձնակազմ, արժեք, ներդրում, ռազմավարություն 

Կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը (ԿՍՊ) 
ժամանակակից ընկերության իմիջի անբաժանելի տարրն է:   
ԿՍՊ-ի կիրառումը որոշիչ է ընկերությունների ներդրումային 
գրավչությունը ապահովելու, ազգային ու միջազգային շուկանե-
րում բիզնեսի մրցունակությունը բարձրացնելու առումով: ՀՀ-ում 
ԿՍՊ քաղաքականության ներդրումը և իրականցումը ունի համա-
տարած դառնալու միտում:  

 Ընկերություններն իրենց գործունեության ընթացքում զգալի 
ազդեցություն են ունենում հասարակության և շրջակա միջավայրի 
վրա: ԿՍՊ-ը նշանակում է ճանաչել և գիտակցել այդպիսի ազդե-
ցությունները և կառավարել բիզնեսն այնպես, որ այն նպաստի սո-
ցիալական, բնապահպանական և տնտեսական արժեքների աճին` 
կայուն դրական ազդեցություն գործելով թե՛ հասարակության, և 
թե՛ բիզնեսի վրա: Կորպորատիվ պատասխանատվությունը ար-
տացոլում է մասնավոր կամ պետական ոլորտում գործող ցանկա-
ցած առևտրային և այլ կազմակերպության նվիրումը այն հասա-
րակությանը, որում գործում է այդ կազմակերպությունը [2]: 

ԿՍՊ-ի կիրառումը հավելյալ դրական ազդեցություն է ունե-
նում ընկերության վրա, որը ուղեկցվում է իր հեղինակության 
աճով և իր նկատմամբ առկա վստահությամբ։ ԿՍՊ-ն կարևոր 
բիզնես ռազմավարություն է, քանի որ՝ 

▪ Հաճախորդները միշտ ձգտում են իրենց գնումները կատա-
րել այն ընկերություններից, որոնց վստահում են: 

▪ Մատակարարները նախընտրում են համագործակցել 
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վստահելի ընկերությունների հետ: 
▪ Անհատ աշխատողները ցանկանում են աշխատել այնպիսի 

ընկերություններում, որտեղ իրենց կհարգեն և կգնահատեն: 
▪ Հասարակական կազմակերպությունները ցանկանում են 

աշխատել այնպիսի ընկերությունների հետ, որոնց հետ 
աշխատանքը շահեկան կլինի երկու կողմերի համար [1]: 

ԿՍՊ-ի արդյունավետ ռազմավարության մշակումը մեծապես 
կախված է «շահառու» հասկացության ընկալումից: Եթե մի 
ընկերությունում կամ ձեռնարկությունում որպես շահառու դի-
տարկվում են միայն բաժնետերերը, հաճախորդները և աշխատա-
կազմը, ապա այնտեղ ԿՍՊ-ն լիարժեք չի ընկալվի: Ամերիկյան 
հայտնի գործարարներից մեկը ասել է. «Յուրաքանչյուր մարդ 
բիզնեսի շահառու է՝ անկախ նրանից նա ունի բաժնետոմս, թե ոչ, 
կամ աշխատում է տվյալ ընկերությունում, թե ոչ։ Այսօր մաս կազ-
մել ամերիկյան հասարակությանը արդեն իսկ նշանակում է լինել 
բիզնեսի շահառու» [3]։  

 ԿՍՊ-ն բիզնեսին տալիս է բազմաթիվ հնարավորություններ, 
մասնավորապես՝ ընկերության իմիջի և հեղինակության բարելա-
վում, ներդրումային գրավչության բարձրացում, հաճախորդների 
վստահության ամրապնդում, անձնակազմի հավատարմության 
աստիճանի բարձրացում, շահակից կողմերի հետ հարաբերու-
թյունների ամրապնդում, պետական մարմինների կողմից վերա-
հսկողության նվազեցում, հարկային արտոնությունների տրամա-
դրում, մրցակցային առավելություն, խնայողության հնարավորու-
թյուն, ընկերության գործունեության թափանցիկության աճ և այլն: 
Չլինելով նորություն աշխարհի զարգացած հատվածում՝ կորպո-
րատիվ սոցիալական պատասխանատվության գաղափարներն 
առաջին քայլերն են անում զարգացող երկրներում լայն տարածում 
ձեռքբերելու ուղղությամբ: Հայաստանում սոցիալական պատաս-
խանատվության վերաբերյալ տեղեկացվածությունը լիարժեք չէ, 
իսկ դրա վերաբերյալ ընկալումները դեռևս գտնվում են ձևավոր-
ման փուլում: Այս մասին են փաստում նաև իրականցված հարց-
ման արդյունքները, որի նպատակը հասարակության ընկալում-
ների, պատկերացումների բացահայտումն է կորպորատիվ սոցիա-
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լական պատասխանատվության վերաբերյալ: Հարցման մասնա-
կիցների իրազեկվածությունը «կորպորատիվ սոցիալական 
պատասխանատվություն» հասկացության վերաբերյալ ներկայաց-
ված է գծապատկեր 1-ում: Հարցման արդյունքում 22.2%-ը գտնում 
է, որ ԿՍՊ-ն սպառողի առջև պատասխանատվություն է՝ թողարկ-
ված արտադրանքի որակի համար, 18.1%-ը, ԿՍՊ ասելով, հաս-
կանում է ֆինանսական աջակցության ցուցաբերում մանկա-
տներին, 14.6%-ը՝ պարբերական հաշվետվությունների ներկայա-
ցում, 11.8%-ը՝ հոգատարություն շրջակա միջավայրի նկատմամբ 
(11.8%): 

 

 
  Գծապատկեր 1 

 
ԿՍՊ-ի քաղաքականության կարևորագույն ուղղություններից 

է բնակչության սոցիալական խնդիրների լուծումը, որը հիմնակա-
նում իրականացվում է բարեգործությունների և նվիրատվություն-
ների միջոցով, հետևաբար հարցման մեջ ներառված են հարցեր, 
որոնք նպատակ ունեն պարզելու հասարակության դիրքորոշումը՝ 
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դրանց վերաբերյալ: Ի պատասխան «Միանման հատկանիշներով 
երկու ապրանքներից, որոնցից մեկի արժեքի որոշ մասը ուղղվում 
է նվիրատվության, իսկ մյուսը սովորական է, ես կընտրեի այն ապ-
րանքը, որի արժեքի որոշ մասը ուղղվում է նվիրատվության» հար-
ցին, մեծամասնությունը՝ 82.9%-ը, ընտրել է «Լիովին համաձայն 
եմ», նշանակում է՝ պատրաստակամ է գնելու նմանատիպ ապ-
րանքներ (Գծապատկեր 2): 

 

 
  Գծապատկեր 2 

 
Սա նշանակում է, որ եթե սպառողները ընտրության հնարա-

վորություն ունեն համանման երկու ապրանքների միջև, ապա 
կընտրեն այն ապրանքը, որի արժեքի մի մասն ուղղվում է նվի-
րատվության, դեռ ավելին՝ նրանք պատրաստ են ավելի շատ 
վճարել այդ ապրանքի համար: Նույն սկզբունքով պարզվել է նաև 
թիրախային խմբի վերաբերմունքը ԿՍՊ-ի քաղաքականության 
կարևորագույն բաղադրիչներից մեկի՝ շրջակա միջավայրի 
պաշտպանության վերաբերյալ: Այդ նպատակով ներառվել է 
հետևյալ հարցը. «Ես կգնեմ ապրանք, որի բաղադրությունը և/ կամ 
փաթեթավորումը չի վնասում շրջակա միջավայրը»:  
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  Գծապատկեր 3 

 
Ինչպես ներկայացված է գծապատկեր 3-ում, հարցվածների 

ճնշող մեծամասնությունը՝ 56.6%-ը, պատրաստ է գնել ապրանք-
ներ, որոնք չեն վնասում շրջակա միջավայրը:  

Այսպիսով ստացվում է, որ հարցվածների մեծամասնությունը 
ոչ միայն ցանկանում է գնել ապրանք, որի արժեքի որոշ մասն 
ուղղվում է նվիրատվությունների (ինչպես նաև՝ էկոլոգիապես ան-
վտանգ ապրանքներ), այլ նաև պատրաստ է ավելի շատ վճարել 
այդ ապրանքների համար: Իրականացված հետազոտության արդ-
յունքում կարելի է եզրակացնել, որ հասարակության շրջանում 
տեղեկացվածության պակաս կա էկոլոգիապես անվտանգ ապ-
րանքների և այն ապրանքների վերաբերյալ, որոնց արժեքի որոշ 
մասն ուղղվում է նվիրատվությունների:  

Հասարակությունը կորպորատիվ սոցիալական պատասխա-
նատվությունը առաջին հերթին կապում է ապրանքների որակի 
հետ, գտնելով, որ եթե կազմակերպությունը սպառողի առջև պա-
տասխանատվություն է կրում իր կողմից թողարկված արտա-
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դրանքի որակի նկատմամբ, նշանակում է վերջինս սոցիալապես 
պատասխանատու կազմակերպություն է:  

Թեև կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը 
դեռևս երիտասարդ ռազմավարական մոտեցում է հայաստանյան 
բիզնես միջավայրում, այնուամենայնիվ, այն կիրառվում է շատ 
կազմակերպությունների կողմից և հանդիսանում է կայուն զար-
գացման ռազմավարության անբաժանելի մասը: Հայաստանյան 
բիզնես միջավայրում ԿՍՊ-ի առկա իրավիճակի մասին հստակ 
պատկերացում ունենալու նպատակով հայկական ընկերություն-
ների շրջանում իրականացված վիճակագրական հարցման միջո-
ցով պարզվել է հայկական ընկերությունների մոտեցումը ԿՍՊ-ի 
նկատմամբ և ԿՍՊ-ի կիրառությունը այդ ընկերություններում:  

Հարցմանը մասնակցել են 20 ընկերություններ, որոնց մեծա-
մասնությունը՝ 50.6%-ը աշխատակիցների թվաքանակով միջին 
չափի է (50-249 աշխատակից): Ընկերությունների 31.3%-ը գործու-
նեություն է իրականացնում առևտրի կամ արտադրության 
ոլորտում, 18.8%-ը՝ հյուրանոցային բիզնեսի բնագավառում, ևս 
18.8%-ը՝ ֆինանսավարկային համակարգում: Ընկերությունների 
մեծամասնությունը՝ 50%-ը, ԿՍՊ-ի ոլորտում ունի մինչև 5 տարվա 
փորձ, 30%-ը՝ 6-10 տարվա փորձ, և ընդամենը 10%-ը՝ ավելի քան 
10 տարվա փորձ: 

Հարցման հիմնական նպատակներից է պարզել, թե ԿՍՊ-ն 
ինչպես և որքան է կիրառվում հայկական կազմակերպությունների 
կողմից և ինչ ազդեցություն է ունեցել կազմակերպությունների 
գործունեության վրա: 

Այդ նպատակով հարցման մեջ ներառված էր հետևյալ հարցը. 
«Ձեր կազմակերպությունը ԿՍՊ ինչպիսի նախաձեռնություններ է 
իրականացնում (կամ իրականացրել)»: Արդյունքում պարզ 
դարձավ, որ ընկերությունների կողմից կիրառվում են հետևյալ 
նախաձեռնությունները. պարբերական հաշվետվությունների ներ-
կայացում (24.1%), սպառողի առջև պատասխանատվություն 
թողարկված արտադրանքի որակի համար (13.8%), շրջակա 
տարածքում մաքրման աշխատանքների կազմակերպում (17.2%) և 
այլն: Հայկական ընկերությունները ԿՍՊ-ի ոլորտում կարևորում 
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են ֆինանսական կարգապահությունը, արտադրանքի որակը, 
շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը, սոցիալական իրավի-
ճակի բարելավումը: 

 

 
  Գծապատկեր 4 

 
 «Կազմակերպության գործունեության վրա ինչ ազդեցություն 

է ունեցել ԿՍՊ-ն» հարցին մասնակից ընկերությունների մեծա-
մասնությունը՝ 22.4%-ը, նշել է տեղական համայնքի հետ հարաբե-
րությունների բարելավումը, ընկերության հեղինակության բարե-
լավումը (20.7%), ընկերության հանդեպ հաճախորդների վստա-
հության ամրապնդումը (12.1%), ընկերությունում նորարարական 
գաղափարների և լուծումների կիրառումը (10.3%), աշխատակից-
ների ներգրավվածության մակարդակի բարձրացումը (8.6%): 
Ընդամենը 1.7% կազմակերպություններում այն որևէ ազդեցու-
թյուն չի ունեցել: 

«Ձեր կարծիքով՝ ներքոգրյալներից որո՞նք են հանդիսանում 
առավել արդյունավետ ԿՍՊ մեթոդներ, սակայն չեն կիրառվում 
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հայաստանյան ընկերությունների կողմից» հարցին ընկերություն-
ների 24.1%-ը գտնում է, որ ԿՍՊ-ի մեթոդներից առավել արդյունա-
վետը երկխոսության ապահովումն է շահակից կողմերի միջև, որը, 
սակայն, չի կիրառվում հայկական ընկերությունների կողմից: 
Հարցված ընկերությունները կարևորել են նաև բնապահպանական 
ծրագրերի իրականացումը (20.7%), սոցիալապես պատասխա-
նատու ներդրումների իրականացումը (17.2%), մատակարարման 
շղթայի կառավարումը, մասնավորապես հումքի որակի նկատ-
մամբ վերահսկողությունը (10.3%):  

ՀՀ-ում ԿՍՊ-ի ոլորտի հետագա զարգացման միտումները և 
հնարավորությունները հայաստանյան կազմակերպությունների 
տեսանկյունից ուսումնասիրելու նպատակով ծրագրում ընդգրկվել 
է հետևյալ հարցը. «Առաջիկա տարիներին ինչպիսին է լինելու 
ԿՍՊ-ի դերը ՀՀ-ում»: Արդյունքում հայկական կազմակերպություն-
ների մեծամասնությունը՝ 45.5%-ը, գտնում է, որ ԿՍՊ-ի ոլորտը 
կդառնա ավելի զարգացած՝ շնորհիվ բիզնես-մոդելներում սոցիա-
լական և բնապահպանական բաղադրիչների ներառման: ԿՍՊ-ի 
դերի բարձրացման մասին են վկայում նաև կազմակերպություն-
ների 36.4%-ի կարծիքը, համաձայն որի՝ ԿՍՊ-ի ոլորտը հաջողու-
թյամբ կզարգանա, քանի որ ավելի շատ ընկերություններ կկիրա-
ռեն ԿՍՊ-ի ռազմավարություն: Ողջունելի է, որ այս հարցին բացա-
սական դիրքորոշում ունեցող կազմակերպություն չկա, չնայած 
որոշ կազմակերպություններ համոզված են, որ ԿՍՊ-ն ոչ մի օգուտ 
չի բերում կազմակերպությանը:  

ԿՍՊ-ի ներդրման և իրականացման հետ կապված խոչընդոտ-
ները բացահայտելու նպատակով հարցման մեջ ներառված «Ձեր 
կարծիքով ԿՍՊ-ի ներդրման ոլորտում որո՞նք են առավել հիմնա-
կան դժվարությունները և խոչընդոտները Հայաստանում» հարցին 
ընկերությունների մեծամասնությունը՝ 21.4%-ը, գտնում է, որ 
Հայաստանում ԿՍՊ ոլորտում առկա հիմնական խոչընդոտը պե-
տության կողմից ԿՍՊ-ի իրականացման ոչ բավարար խթանումն 
է: Հարցված ընկերությունները լուրջ խոչընդոտներ են համարում 
նաև ընկերությունների ղեկավարության կողմից ԿՍՊ-ի ոչ ճիշտ 
ընկալումը (17.9%), հաճախորդների ազդեցության բացակայու-
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թյունը (14.3%), ԿՍՊ-ի ընկալումը՝ որպես հովանավորության 
տեսակի (10.7%): 

Այսպիսով՝ ուսումնասիրելով հայկական ընկերությունների 
մոտեցումը ԿՍՊ-ի քաղաքականության նկատմամբ հնարավոր 
եղավ պարզել ԿՍՊ-ի կիրառությունը վերջիններիս կողմից և դրա 
բերած օգուտները, բացահայտել Հայաստանում ԿՍՊ-ի ներդրման 
և իրականացման հետ կապված հիմնական խոչընդոտները, որոնք 
խանգարում են բիզնեսին արդյունավետորեն ներդնել ԿՍՊ քաղա-
քականություն: Հայաստանում ԿՍՊ-ն դեռևս երիտասարդ և զար-
գացող ոլորտ է, որի արագ զարգացման համար թեև անհրաժեշտ 
մի շարք պայմաններ բացակայում են, այնուամենայնիվ, ակնհայտ 
է այն փաստը, որ ԿՍՊ-ն Հայաստանում ունի զարգացման իրատե-
սական հեռանկարներ և իրական հնարավորություններ, և մոտ 
ապագայում կդառնա ՀՀ կազմակերպությունների կողմից պա-
հանջված ռազմավարություն: 
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Статистический анализ возможностей  
роста корпоративной социальной ответственности  

в бизнес-среде Республики Армения 
Арутюнян Виктория 

Резюме 
Ключевые слова и выражения: управление, рынок, конкуренция, 

метод, исследование, система, бизнес, персонал, ценность, вложение, 
стратегия 

Корпоративная социальная ответственность – бизнес – функция 
такого порядка, которая относится к экономическим, социальным и 
экологическим проблемам, касающимся данной компании. Целью 
корпоративной социальной ответственности является нахождение таких 
решений, которые будут выгодными и для компании, и для общества, и 
для государства в целом. 

В последние годы существенно возросли роль и значимость 
корпоративной социальной ответственности в бизнес-среде. Возросло 
понимание корпоративной социальной ответственности как таковой, 
увеличилось количество ее видов и расширилась область ее применения. 
Важность корпоративной социальной ответственности понимают как 
руководители компаний, общественные организации, так и потребители. 
Она может быть внедрена в процессы использования инструментов для 
устойчивого развития бизнеса, привлечения новых потребителей, 
узнавания /признания товарного знака, осуществления долгосрочной 
стратегии и более широкого вовлечения персонала компании и ее 
клиентов.  

Деятельность учреждения, которое руководствуется корпоративной 
социальной ответственностью, нацелена на активную защиту 
общественной пользы на благо общества, содействуя его развитию и 
процветанию, добровольно отказываясь от таких действий, которые как в 
краткосрочный, так и в долгосрочный период могут нанести возможный 
ущерб окружающей среде или вовлеченному в этот процесс обществу.  
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Statistical Analysis of the Opportunities of Growing Corporate  
Social Responsibility in the Business Environment of  

the Republic of Armenia 
Harutyunyan Viktoria 

 
Summary 

Key words and expressions: management, market, competition, method, 
research, system, business, personnel, value, investment, strategy 

Corporate social responsibility is the business function that deals with 
the economic, social and environmental issues of the company. The goal of 
corporate social responsibility is to find solutions that will benefit both the 
company, society and the state. The importance and significance of corporate 
social responsibility in the business environment has increased significantly 
in recent years. The perception of corporate social responsibility has grown, 
and its types and scope have widened. The importance of corporate social 
responsibility is understood by both corporate executives, NGOs (non-
governmental organization), and consumers. It can contribute to the 
implementation of sustainable business development tools, the acquisition of 
new customers, trademark recognition, long-term strategy implementation, and 
greater engagement of employees and customers. A company lead by corporate 
social responsibility aims to actively protect and act for the benefit of the public 
by promoting the prosperity and development of communities and voluntarily 
renouncing activities that may cause short-term or long-term damage to the 
environment or the community involved. 
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Մշակութային քաղաքականության առաջնահերթ խնդիրները 
 Հայաստանի Հանրապետությունում 

Եթիմյան Գագիկ 
 

Հանգուցային բառեր. թավշյա հեղափոխություն, ժողովրդների 
բարեկամություն, օպտիմալ պատասխաններ, մարտահրավերներ, 
հայկական սփյուռք, Ֆրանսիայի մշակույթ, ֆիննական փորձ, 
տեխնոլոգիական զարգացում 

«... Բեկումնային դարաշրջաններում, երբ հանգամանքների 
բերումով առաջին պլան են մղվում ազգային ինքնության և 
ինքնիշխանության հարցերը, ծագում է գոյատևման կենսափիլիսո-
փայության հիմնական սկզբունքների և պատմական հեռանկարի 
վերաիմաստավորման խնդիրը: Ո՞րն է մեր ուղին և կյանքի մեր 
սկզբունքը» [2, 113]: 

Պատահական չէ, որ հոդվածը սկսում ենք Է. Հարությունյանի 
«Մարդկային կեցության այլակերպումները» աշխատանքից վերո-
հիշյալ մեջբերմամբ: Հատկապես այսօր, երբ Հայաստանում տեղի է 
ունեցել Թավշյա հեղափոխություն ու դրան հաջորդել է թավշյա իշ-
խանափոխություն՝ իսկապես օրակարգային հիմնահարց է դար-
ձել, թե ո՞րն է մեր հետագա ուղին, ինչպե՞ս առաջ շարժվենք և ո՞ւր 
գնանք: Խնդիրների այս լաբիրինթոսում մեզ իր անգնահատելի 
ծառայությունը կարող է մատուցել պետության կողմից համա-
կարգվող խելամիտ ու նպատակասլաց մշակութային քաղաքակա-
նությունը: Եթե այն նույնիսկ ամենակարող չէ, ապա շատ դեքե-
րում իսկապես կողմնորոշող է, կազմակերպիչ: 

Մշակութային քաղաքականություն հասկացությունը շրջանա-
ռության մեջ է դրվել 1970-ական թվականներին և օգտագործվում է 
մատնանշելու պետության դերն ու գործառույթները մշակույթի և 
արվեստի զարգացման ոլորտներում: Մշակույթը ազգի այցե-
քարտն է, նրա ինքնության անձնագիրը, դիմանկարը, իսկ մշակու-
թային քաղաքականությունը վերոհիշյալ արժեքները ավելի 
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հարստացնելու խնդիրն է, դրանք հաջորդ սերնդներին փոխան-
ցելու հրամայականը, այսինքն աշխարհին ներկայանալի լինելը, 
մարդկության ձեռքբերումների մեջ սեփական լումայի ներդրումը, 
իսկ մեզ համար՝ նաև հայի հայ մնալու բացառիկ արժեքը ապա-
հովելը:  

Ռուսաստանի Դաշնության ԳԱ Լատինական Ամերիկայի ինս-
տիտուտի առաջատար աշխատակից Ելիզավետա Գրոմոգլասո-
վան իրավմամբ ընգծում է մշակութային քաղաքականության կազ-
մակերպման և իրականացման դժվարությունները, որոնք երբեմն 
թվում են անհաղթահարելի, բայց անհրաժեշտ ազգի ընդհանուր 
զարգացման համար:  

«Այնպիսի գիտություններ,– գրում է նա,– ինչպիսիք են մշակու-
թաբանությունը, մշակութային մարդաբանությունը, մշակույթի 
փիլիսոփայությունը, որոնց նպատակն է ստեղծել մշակույթի 
վերաբերյալ ամբողջական, տեսականորեն հիմնավորված տեսա-
կետ, հաճախ դառնում են անօգտակար (զգալիորեն աբստրակտ), 
երբ պահանջվում են գործնական երաշխավորություններ և ընթա-
նում է փնտրտուք շատ թե քիչ օպտիմալ պատասխանների շարքում՝ 
մշակույթի ոլորտում առաջացող մարտահրավերների համար: [3] 

Մշակութային քաղաքականության խնդիրները բազմաթիվ են 
և ընդգրկում են մեր գործունեության բոլոր ոլորտները, բայց ան-
ցումային շրջան ապրող Հայաստանի համար այս բնագավառում 
կան նախևառաջ համազգային առաջնային խնդիրներ և նոր միայն 
այլ կարգի գործառույթներ: Առավել առաջնահերթներից են մշա-
կութային ժառանգության հաջորդական փոխանցման ապա-
հովվման անհրաժեշտությունը, երկրի պաշտպանության, բանա-
կաշինության գործը, արդյունաբերության հզորացման հրամայա-
կակը, կրթության և գիտության ոլորտների զարգացումը, ազգային 
արվեստի առաջընթացի ապահովումը, սփյուռք-հայրենիք կապե-
րի բազմազանության ապահովումը, Հայաստան-Արցախ-Սփյուռք 
եռամիասնության ամրապնդումը: Այս հարցերի իրականացումը 
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կզարգացնի մեր հասարակությունը, Հայաստանը կդառնա սոցիա-
լական, իրավական հզոր պետություն և ճանաչելի ու մրցունակ՝ 
միջազգային ասպարեզում: 

Իհարկե հնարավոր չէ մեկ հոդվածի սահմաններում քննարկել 
մշակութային քաղաքականության բոլոր խնդիրները, բայց փոր-
ձենք անդրադառնալ դրանցից մի քանիսին: 

Ազգային ինքնության պահպանման կարևորագույն գործոն-
ներից է մշակութային ժառանգության հաջորդական փոխանցման 
ապահովումը, ասել է, թե հայ ժողովրդի ամբողջ պատմության ըն-
թացքում նրա նյութական ու հոգևոր ձեռքբերումների պրոպագան-
դումը սոցիալական լայն շերտերի շրջանում և դրանց յուրացումը 
նրանց կողմից: Բայց համաձայնենք, որ այս խնդիրը հենց այնպես, 
միայն ազատ շուկայական զարգացմամբ չի կարող իրականանալ, 
քանի որ անհրաժեշտ է պետության ուժեղ հոգածություն, ֆինան-
սական լուրջ ներդրումներ՝ զանազան համահայկական մշա-
կութային զարգացման ծրագրերում: 

Մինչ օրս մենք չունենք անգամ մշակութային ձեռքբերումների 
համազգային համակարգված գիտականորեն հիմնավորված քար-
տադարան, որ, ըստ իս, խիստ անհրաժեշտ խնդիր է այս ոլորտում 
առաջին լուրջ քայլերը սկսելու համար: 

Մշակութային ժառանգության ուսումնասիրմամբ զբաղվում 
են ակադեմիական տարբեր ինստիտուտներ (լեզվի, գրականու-
թյան, հնագիտության, ազգագրության և այլն), սակայն նրանց միջև 
չկա համատեղ ուսումնասիրությունների միասնական ծրագիր, 
կատարված աշխատանքների համատեղ համակարգում, միասնա-
կան ամփոփիչ գիտաժողովներ և այլն: Սա իհարկե պայմանավոր-
ված է նաև սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական իրավիճակներով: 
Ընդամենը մեկ հարյուրամյակում 3 տարբեր բնույթի հանրապե-
տություններ ենք ունեցել: Եթե առաջին հանրապետությունը չկա-
րողացավ զբաղվել այս հարցերով, քանի որ չհասցրեց անգամ ձևա-
վորվել իր կարճ կյանքի պատճառով, ապա երկրորդը իր 
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խորհրդային գաղափարախոսությամբ ավելի հակված էր ազգա-
միջյան հարաբերությունների ջերմացման խնդրով, ինտեռնացիա-
լիզմով, իսկ այդ հորձանոտում մեծապես տուժում էր ազգայինը: 
Երրորդ հանրապետությունն էլ, ցավոք, լոզունգներից այն կողմ չի 
կարողանում անցնել, անվերջանալի անցումային շրջանն էլ թույլ 
չի տալիս ունենալ կառավարման կայուն համակարգ, սոցիալ-
տնտեսական հրատապ խնդիրների լուծման պահանջն էլ հետին 
պլան է մղում պետության մշակութային քաղաքականության զար-
գացման գործը:  

Մշակույթը շատ զգայուն է հասարակական երևույթների փո-
փոխման հարցում, և պատահական չէ մշակույթի ու քաղաքակա-
նության սերտ կապը: Այս տեսակետից դիտարժան է Խորհրդային 
Հայասատանի մշակութային քաղաքականությունը, ինչ նպատակ 
էր այն հետապնդում, ինչպես էր պետությունը օգտագործում դա: 
ԽՍՀՄում մշակույթին առնչվող հարցերը մեկնաբանվում էին 
կուսակցական պաշտոնական փաստաթղթերով, որոնցում մշա-
կույթը դիտարկվում էր իբրև գաղափարախոսության կարևոր 
ուղղություն, իսկ ստեղծագործող մտավորականությունը՝ կուսակ-
ցության քաղաքականությանը ուղեկցող զանգված: [1, 7] 

Պատահական չէ, որ կուսակցության և կառավարության 
առաջնորդները մեծ ուշադրություն էին դարձնում հասարակու-
թյան մշակութային և կրթական ներուժի բարձրացմանը, արվեստի 
տարբեր ուղղությունների զարգացմանը: Հենց մշակույթի ազդեցու-
թյամբ մարքս-լենինյան գաղափարախոսությունը մեծապես տիրա-
պետող դարձավ խորհրդային մարդկանց գիտակցության մեջ, 
օգնեց ինդուստրացնել հետամնաց հսկայական երկիրը, հաղթել 
երկրորդ աշխարհամարտում, նվաճել խամուխոպան հողերը, 
առաջինը դուրս գալ տիեզերք: 

Խորհրդային Հայաստանի մշակութային քաղաքականությունը 
բացառություն չէր այս առումով և մոսկովյան հրահանգ-հրաման-
ներն էլ նույն ջանասիրությամբ ու պատասխանատվությամբ կեն-



 
– 226 – 

սագործվում էին մեզ մոտ, բայց ի պատիվ մեր այնժամանակվա 
ղեկավարների պետք է ասել, որ գաղափարական պայքարի այս 
թոհուբոհում նրանք մեծ զարկ տվեցին խորհրդահայ մշակույթի 
վերելքին: Կուսակցական ու գաղափարական հոգեբանությամբ 
տոգորված գործերի կողքին ստեղծվեցին իսկապես ազգային 
արժեքներ արվեստի շատ ոլորտներում: Արամ Խաչատրյանի, 
Մարտիրոս Սարյանի, Մինաս Ավետիսյանի, Պարույր Սևակի, 
Երվանդ Քոչարի, Փարաջանովի և շատուշատ հայ հեղինակների 
ստեղծագործությունները դուրս եկան ազգայինի շրջանակներից և 
համալրեցին համամարդկային մշակույթի գանձարանը:  

Այս ձեռքբերումներն էլ մեզ պետք է ստիպեն ուսումնասիրել 
Խորհրդային Հայաստանում մշակութային քաղաքականության 
փորձը, գտնել դրանում այն ռացիոնալը, օգտակարը, որ այժմ էլ 
կօգնի զարկ տալ նոր Հայաստանի մշակույթի զարգացմանը, 
օգտագործել այն սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական խնդիրների 
լուծման գործում: 

Մշակույթը, իր հզոր ազդեցությամբ հանդերձ, նուրբ օրգանիզմ 
է, որ կարող է վնասվել արտաքին տարբեր ազդեցություններից՝ 
հատկապես փոքր ազգերի պարագայում: 

Այսօրինակ վտանգներից է արևմտյան մշակույթի ագրեսիվ 
էքսպանսիան, որ գլոբալիզացիայի անվան տակ հասնում է 
աշխարհի ամենախուլ անկյունները, անգամ հազարամյակներով 
ջունգլիներում ապաստան գտած աբորիգեններին: 

Ամենամեծ խնդիրը այս դեպքում ազգային-մշակութային ինք-
նության վերացման վտանգն է, առավել ևս մեր դեպքում, երբ 
առկա է թույլ տնտեսություն, բնակչության ուժեղ արտահոսք, 
անկայուն քաղաքական իրավիճակ: Պետական իշխանության 
մարմինները այս պարագայում պետք է լինեն ավելի զգոն, մշակեն 
հատուկ մոտեցումներ, կոնկրետ միջոցառումներ՝ ազգային 
մշակույթը իր զարգացման ուրույն ծիրում պահելու համար:  

Ոմանց կարող է թվալ, որ պետությունը ավելի հրատապ 
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խնդիրներ ունի լուծելու, ինչպես ասենք բանակի հզորացում, 
տնտեսության ուժեղացում, միջազգային հարաբերությունների 
կարգավորում և այլն: Սակայն այդ բոլորը ոչինչ են, եթե առկա է 
ազգային մշակույթի կորստյան սպառնալիքը: Ինչպես Ունսթոն 
Չերչիլն էր ընդգծում. եթե մշակույթի զարգացմանը պետությունը 
միջոցներ չի հատկացնում, ապա ավելորդ են անգամ ռազմական 
ծախսերի մեծացումը, մյուս կողմից էլ զարգացած մշակույթը հենց 
այն կարևոր զենքն է, որով կարող են լուծվել և իրականություն 
դառնալ շատ ծրագրեր: 

Մի առանձին քննարկման առարկա է զանգվածային լրատվա-
միջոցների՝ հատկապես հեռուստատեսության, ռադիոյի դերի ու 
խնդիրների հարցը հասարակության լայն շերտերի մշակութային 
դաստիարակության ոլորտում: Ում հայտնի չեն այն լայն հնարա-
վորությունները, որ տիրապետում են զանգվածային լրատվամի-
ջոցները, ռադիոն, հեռուստատեսությունը, համացանցը լայն 
զանգվածների և անգամ անհատների վրա ազդելու մեծ կարողու-
թյամբ: Սակայն մեզ մոտ միշտ չէ, որ այս բնագավառը ի նպաստ 
պետության զարգացմանն է ծառայեցվում: Ցավոք այսօր մեզնում 
մեծաքանակ են հոգևոր արժեքներից զուրկ, ցածրաճաշակ, 
հաճախ փողոցի խոսակցական լեզվով հաղորդումները, «էժան» 
կենցաղային սերիալները, երաժշտական մրցույթները, ժաման-
ցային միջոցառումները, իսկ մատուցվող քիչ թե շատ լուրջ 
համարվող սահմանափակ ծրագրերի մեծ մասում էլ տեսնում ենք 
կեղծ պաթոս, պրիմիտիվություն, ցուցամոլություն ու աչքակապու-
թյուն: Ծրագրերի մեծ մասը հայկական տարբեր հեռուստաալիք-
ներուվ ցածրորակ հայերենով մեր գիտակցության մեջ են մխրճում 
ռաբիս քաղաքականություն, ռաբիս երաժշտություն, ռաբիս 
վարքաբանություն և անգամ ռաբիս աստվածապաշտություն: 

Մեր օրերում հասարակության առջև ծառացած կարևոր 
խնդիրներից մեկն էլ ներդաշնակ հարաբերությունների պահպա-
նումն է հասարակության տարբեր շերտերի միջև: Առօրյա սուր ու 
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կարևոր հարցերից է սոցիալիստական համակարգի մշակույթի 
ոգով դաստիարակված սերնդի չպահանջվածությունը նույն 
հասարակության ավելի երիտասարդ հատվածի կողմից, իսկ եթե 
ընդունենք, որ այսօրվա պետական ապարատը հենց այդ նոր 
սերունդն է, կհասկանանք, թե ինչու են առանձին դեպքերում 
սրվում պետություն-հասարակություն հարաբերությունները, 
այսինքն չկա շահերի համընկնում տարբեր տարիքային խմբերի 
միջև, ինչն էլ բերում է պետական ծրագրերի ու դրանց իրացման 
գործողությունների անարդյունավետություն: 

Պետության մշակութային քաղաքականությունը խնդիրներ 
ունի նաև իր սահմաններից դուրս՝ այլ երկրներում: Հայաստանի 
դեպքում դա առաջին հերթին բազմաթիվ պետություններում 
սփռված հայ գաղթօջախների հետ աշխատանքն է, ինչը ենթադ-
րում է կրթական, մշակութային, բարեգործական կառույցների հետ 
համակարգված ծրագրերի իրականացում՝ հայապահպան գործու-
նեության միտվածությամբ և որ էլ ավելի կարևոր է դեպի հայրենիք 
ներգաղթ կազմակերպելը՝ դրանից բխող բոլոր բաղադրիչների 
ապահովմամբ: 

Արևմուտքում մշակութային քաղաքականության ոլորտում 
գնալով ավելի տարածում է ստանում տեղեկատվական հասարա-
կության ձևավորման մոդելը, որի իրականացման լավագույն օրի-
նակներից մեկը ֆիննական փորձն է: Եթե գործարար ամերիկացի-
ները գտնում են որ անհրաժեշտություն չկա, որ պետությունը մեծ 
ծախսեր կատարի սոցիալ-մշակութային ոլորտում, ինչը կհան-
գեցնի տնտեսական աճի անկման, ապա ֆինները գործնականում 
ապացուցեցին ճիշտ հակառակը:  

Ռուս հետազոտող Օլգա Սկոռոդումովան լրջորեն ուսումնա-
սիրել է Ֆինլանդիայի մշակութային քաղաքականության ազդեցու-
թյունը տեղեկատվական հասարակության զարգացման գործըն-
թացի վրա: Նա գրում է «ֆինները չեն ենթադրում, որ տեխնոլոգիա-
ների զարգացումը հակասում է մշակույթին: Նրանք համոզված են, 
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որ տեխնոլոգիաները գործիքներ են, որոնց միջոցով այստեղ և 
հիմա ստեղծվում է նոր մշակույթ»: [5, 42] 

Վերոհիշյալ ուղղությամբ կատարած մեծ ներդրումների արդ-
յունքում արդեն 2001թ. Ֆինլանդիան տեխնոլոգիական զարգաց-
ման տեմպերով գերազանցեց ԱՄՆ-ին: Համաշխարհային մակար-
դակով այսօր այնտեղ անգրագիտությունը ամենացածր աստի-
ճանի վրա է: Վերոհիշյալ ծրագրերի իրականացումը իրենց դրա-
կան ազդեցությունն են ունեցել նաև հասարակական կարգի ավելի 
առողջացման, հանցագործությունների կանխարգելման հար-
ցերում: Այսպես, եթե այսօր Ֆինլանդիայում ամեն հարյուր հազար 
բնակչի հաշվարկով կա 52 դատապարտյալ, ապա Միացյալ 
Նահանգներում այս թիվը 10 անգամ ավելի մեծ է և հասնում է 554 
դատապարտյալի: Ըստ էության մի շարք բարեփոխումների 
ընթացքում Ֆինլանդիան կարճ ժամանակում ստեղծեց սոցիո-
մշակութային նոր հասարակություն: 

Ռուս մեկ այլ հետազոտող՝ Սերգեյ Կոսենկոն, ուսումնասրել է 
Ֆրանսիայի մշակութային քաղաքականությունը: Իր աշխատան-
քում նա մեջբերում է Ֆրանսիայի բարոյական և քաղաքական գի-
տությունների ակադեմիայի նախագահ Մոնբրիալի գրքից հատ-
ված, որում հեղինակը խոստովանում է մշակութային հզորության 
չափելիության անհրաժեշտության կարևոր դերը, որ կապվում է ոչ 
միայն տնտեսական կամ գիտատեխնիկական ներուժի մակար-
դակի, այլև քաղաքական միավորի, բարոյական ներուժի ու 
առանձնապես դրա մասին պատկերացման հետ: Կոսենկոն իր 
աշխատանքում գրում է «Մշակույթը և գաղափարախոսությունը 
բարոյական պաշարներ են, որոնք բնորոշում են ոչ միայն ներքին 
միասնությունը, այլև քաղաքական միասնության արտաքին 
ազդեցության հնարավորության աստիճանը»: [4,113] 

Հատկապես 2-րդ աշխարհամարտից հետո Ֆրանսիան խիստ 
կարևորում է մշակութային քաղաքականության զարգացման 
հարցը երկրում, իսկ Դը Գոլի կառավարման շրջանում՝ 1959թ. 
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ստեղծվում է մշակույթի նախարարություն: Տարբեր տարիներին 
կառույցի աշխատանքները ղեկավարում են երկրի մշակույթի 
ոլորտի հանրահայտ գործիչներ՝ դրանով իսկ ընդգծելով մշա-
կույթի մեծ դերը Ֆրանսիայի պետականության կյանքում: 21-րդ 
դարի սկզբում Արևմուտքի երկրների շարքում ժողովրդավարա-
կան դիվանագիտությանը և մշակութային ծրագրերին Ֆրանսիան 
հատկացնում է մեծ գումարներ: Մեկ շնչի հաշվով այս ոլորտում 
ազգային բյուջեում սահմանվում էր 17 դոլար՝ այն դեպքում, երբ 
ԱՄՆ ում այս ցուցանիշը ընդամենը 65 ցենտ էր: Հսկայական այս 
ծախսերը հենց այնպես ինքնանպատակ չէին, այլ առաջին հերթին 
խնդիր ունեին պաշտպանել ֆրանսիական մշակույթի ազգային 
ինքնությունը, վտանգը՝ օտարամոլությունից, ամերիկանիզմից, 
գլոբալիզացիայից, չկորցնել նրա ինքնությունը:  

Ամփոփելով եզրակացնենք, որ պետության մշակութային 
քաղաքականությունը մեզ մոտ կարիք ունի արմատական վերա-
փոխման ինչը կհանգեցնի այն դարձնելու ավելի գործնական, 
տեսանելի և արդյունավետ: 

Առաջին քայլերի շարքում այս ուղղությամբ պետք է լինի հայ 
ժողովրդի մշակութային արժեքների համակարգման ու հետազո-
տության ազգային գիտական կենտրոնի հիմնումը՝ մարզային 
ցանցային կենտրոնների զուգակցությամբ: Այս կառույցը պետք է 
համակարգի ակադեմիական համապատասխան ինստիտուտ-
ների, պետական և ոչ պետական կառույցների աշխատանքը, 
մշակութային քաղաքականությունը պետության կարևորագույն 
խնդիրների լուծմանը ծառայեցնելու համար: 

Արմատապես վերանայման խնդիր ունի զանգվածային լրատ-
վամիջոցների, ռադիո-հեռուստատեսության, համացանցի դերը 
ազգային կուռ գաղափարախոսության, հայոց պետականության 
հզորացման ու սրանց առնչվող հիմնախնդիրների վերաիմաս-
տավորման հարցով: 

Սփյուռքը մեկընդմիշտ գործողության ուղենիշ պետք է ընտրի 
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Հայաստանի ու Արցախի հետ միասնականությունը, հանդես գա 
Մայր հայրենիքը հզորացնող նախաձեռնություններով՝ տնտեսա-
կան, ռազմական ոլորտներում: Անհրաժեշտ հսկայական ֆինան-
սական ներհոսքերի ապահովումը, մեծաթիվ կապիտալ ներդրում-
ները, հենց սփյուռքի գաղթոջախների հետ հիմնական աշխատան-
քը պետք է լինի: Անհրաժեշտ է մեր երկիրը զանազան միջազգային 
հարթակներում ներկայացնել, ցույց տալ նրա գրավչությունը՝ ցան-
կալի գործարար միջավայր ստեղծելու հարցերում: Արդյունքում 
ներդրողների թիվը կհամալրվի նաև այլազգի խոշոր գործարար-
ների հաշվին: Եվ վերջապես սփյուռքի դերը հայերի զանգվածային 
տունդարձը կազմակերպելն է, ինչը ամենակարևոր խնդիրն է մեզ 
համար: 

Արդյունքում կարող է կազմավորվել սոցիո-մշակութային հա-
սարակություն՝ մշակութային քաղաքականության ուժեղ ազդեցու-
թյամբ, ինչն էլ կաջակցի տեղեկատվական հասարակության լիար-
ժեք ձևավորմանը: 

 
Գրականություն 

1. Գ. Եթիմյան, Մշակութային քաղաքականությունը Խորհրդա-
յին Հայաստանում (1945-1990թթ), Վանաձոր, 2017, էջ 7: 

2. Է. Հարությունյան. Մարդկային կեցության այլակերպւմները, 
Երևան, 2018: 

3. Е. Громогласова. Риски культурной глобализации через 
призму семиотики культуры. Russiancouncil.ru/ analitics and 
comments. 

4. С. Косенко. Культурная политика как атрибут ,,Мягкого могу-
щества Франции’’, 231, М., журнал ,,Власть’’ 2012, с. 2. 

5. О. Скородумова. Культурная политика Финляндии и ее роль в 
формировании новой модели информационного общества. 
Знание. Понимание. Умение. Сборник статей, М., 2008, N4. 

  



 
– 232 – 

Первостепенные проблемы культурной политики 
в Республике Армения 

Етимян Гагик 
Резюме 
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Культура – визитная карточка всех народов, паспорт, который требует 
всегда рассматривать культурную политику страны как проблему националь-
ной безопасности, как стратегию сохранения нации. 

Невозможно игнорировать исторический опыт культурной политики 
Советской Армении хотя бы по той причине, что лидеры партии и прави-
тельства, несмотря на ограничения известной идеологии, уделяли большое 
внимание повышению культурного и образовательного потенциала общества, 
развитию различных сфер искусства. Особенно посредством культуры 
марксистско-ленинская идеология стала преобладающей в сознании людей 
советской страны, помогла индустриализировать огромную отсталую страну, 
победить во Второй мировой войне.  

Все вопросы культуры в СССР комментировались в духе политических, 
официальных документов, в которых культура рассматривалась как важное 
направление идеологической деятельности, а творческая интеллегенция – как 
масса, сопровождающая политику партии. 

В условиях сегодняшнего меняющегося мира, культура не принимает 
политические, партийные, идеологические направления, схемы, так как любая 
схема в какой-то момент перестает работать. Проблемой страны остается лишь 
создание реальных, правовых возможностей для свободной деятельности 
культурных сфер, хотя нам кажется, что в новой картине мира, в состоянии 
социально-политических вызовов, в плане сохранения и использования 
основопологающих ценностей армянского культурного наследия, необходи-
мость новой культурной политики стала жизненно важным требованием, 
чтобы защитить национальное самосознание, армянское начало от низко-
пробных нововведений, от влияния зачастую антикультурных явлений. 

К сожалению, в настоящее время мало внимания уделяется проблемам 
развития культуры, как и прежде, она находится на втором месте. В результате, 
в обществе падает авторитет творческой деятельности, формируются потреби-
тельские отношения, невежество и амморальность. Такое положение не 
способствует становлению армянской государственности. В современных 
условиях вопросы развития культуры должны быть первостепенными. 
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The Paramount Problems of Cultural Policy  
in the Republic of Armenia 

Yetimyan Gagik 
Summary 
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Culture is a business card of all nations, their passport, which demands to 
observe the culture policy of the country as a problem of national safety, strategy of 
preservation of any nation. 

It is impossible to ignore the historical attempt of culture policy of the Soviet 
Armenia at least for the reason that the leaders of the party and the government, in 
spite of the limitation of the famous ideology, paid great attention to the increase of 
cultural and educational inner power of the society, to the development of art. 
Especially through cultural influence, Marks-Lenin ideology became prevailing in 
the mentality of soviet people, helped to industrialize a great undeveloped country, 
to win the Second World War. 

In the USSR all cultural problems were commented in the style of official 
party documents, in which culture was observed as an important direction in the 
ideological activity, and the creating intelligence was observed as a mass 
accompanying party policy. 

Today culture doesn’t accept political, party, ideological guidance, schemes, as 
one day any scheme may stop to work. Culture is an important means to influence 
political processes, obligatory for the nation, international authority of the country 
and recognition especially for small nations.  

Unfortunately, nowadays little attention is paid to the problems of culture 
development, it is on the second place, as before. As a result, the authority of 
creative work decreases in the society, while consumer attitudes, ignorance and 
immorality are formed. Such situation doesn’t contribute to the formation of 
Armenian state system. Culture development problems must be of paramount 
importance in current conditions. 
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Հեղինակային սոցիալ-մանկավարժական 
մտային մոդելներ 

Բաղդասարյան Լիլիթ 
 

Հանգուցային բառեր. կյանքի իմաստ, արժեքներ, ինքնիրա-
ցում, կյանքի ուժ, կենսունակություն, կյանքի աղբյուր, լավատեսու-
թյուն, հավատ 

Սոցիալ-մանկավարժական գործունեության արդյունավետու-
թյան գործակցի վրա ազդում է սոցիալական մանկավարժի գործի-
քակազմի բազմազանությունը, որը հնարավորություն է ընձեռում 
յուրաքանչյուր իրավիճակում, յուրաքանչյուր պահին, յուրաքանչ-
յուր տեղում լուծում տալ խնդրին։ Սոցիալ-մանկավարժական գոր-
ծիքակազմի կառույցում առանձնահատուկ տեղ ունեն մոդելները։ 

Սոցիալական մանկավարժի աշխատանքային գործունեու-
թյան արդյունարարությունն անհնար է առանց սոցիալ-մանկա-
վարժական մոդելների, որոնք հանդիսանում են տարբեր հիմնա-
խնդիրների, խնդիրների ուսումնասիրությունների, տեսական վեր-
լուծությունների և դրանց լուծման ձևեր։  

Հարկ է ի սկզբանե նշել, որ մոդելը (ֆրանսերեն` «modele», 
լատիներեն` «modulus», նշանակում է չափ, սահման, նորմ, նմուշ, 
օրինակ) տրամաբանությամբ և գիտական մեթոդաբանությամբ 
«սխեմա», «կառուցվածք», «նշանային համակարգ» հասկացություն-
ների համանմանությունն է (անալոգ)[5]: Այդ համանմանությունը 
ծառայում է այն տեղեկատվության պահպանմանը, որը վերա-
բերում է օբյեկտի կառուցվածքային յուրօրինակությանը, դրա վե-
րափոխմանը կամ կառավարմանը: Գոյություն ունի մոդել-նմուշ և 
մոդել-փոխարինող տեսակները[5]: Մոդել նմուշը կիրառվում է այն 
դեպքերում, երբ օբյեկտն իրականում գոյություն ունի օբյեկտիվ 
իրականության մեջ, այդ դեպքում մոդելը կիրառվում է նորմա-
վորող առանձնահատկությունների ուսումնասիրման և վերափոխ-
ման համար: Մոդել-փոխարինողը կիրառվում է այն դեպքերում, 
երբ օբյեկտն օբյեկտիվ իրականության մեջ ամբողջովին բացակա-
յում է, այս դեպքում մոդելը կիրառվում է փնտրելու, կառուցելու 
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նպատակների համար: Այդ մոդելները կարող են ապահովել լրիվ 
կամ նման օբյեկտը։ 

Մոդելն ընդունված է բնութագրել նաև որպես տեսական 
գիտելիքը ներկայացնելու ձև: Այն հնարավորություն է ընձեռում 
օբյեկտի վերաբերյալ տեսական դրույթները և մեկնաբանություն-
ները ներկայացնել կիրառական տարբերակներով՝ ապահովելով 
գաղափարների և հասկացությունների իրագործումը պրակտիկա-
յում: Այլ կերպ, մոդելն ուսումնասիրվող օբյեկտի վերաբերյալ 
գիտելիքների մարմնավորումն է և ապահովվում է տեսության ու 
պրակտիկայի միջև կապը, ինչպես նաև տեսության կիրառումը 
պրակտիկայում: Մոդելն իր բնույթով, ձևավորման և կիրառման 
նպատակներով հարում է նաև Մաքս Վեբերի ներկայացրած և 
առանցքային նշանակություն ունեցող «իդեալական տիպ» հասկա-
ցությանը: Ըստ Մ. Վեբերի՝ իդեալական տիպը մտային կառույց է, 
որը ձևավորվում է տեսական վերացարկման շնորհիվ և նպատա-
կաուղղված է սոցիալական երևույթների, գործընթացների ուսում-
նասիրությանն ու մեկնաբանությանը[7]: Իդեալական ցանկացած 
տիպ ռացիոնալացված կապերի ամբողջություն է։ Այն տեսական 
մոտեցումների շրջանակներում կիրառվող տարբեր հայեցակար-
գերի համակարգ է, նպատակ է հետապնդում էմպիրիկ բնութա-
գրիչները ներկայացնել տեսականորեն մեկնաբանված և վերլուծ-
ված, գտնել դրանցում ռացիոնալ «սկիզբը», շեշտադրել ու վերա-
ցարկել այդ ռացիոնալը: Ինչպես և իդեալական տիպը, մոդելը 
նույնպես իրականության ճանաչման միջոց է, մեթոդաբանական 
հնարք, որի շնորհիվ կարող ենք ուսումնասիրել և մեկնաբանել 
սոցիալական երևույթները, գործընթացները, դրանց միջև առկա 
պատճառահետևանքային կապերը: Մոդելը մեկնաբանում է 
հիմնախնդիրը, բացահայտում դրդապատճառները և մատնանշում 
լուծման ուղիներ։ 

Հաշվի առնելով վերոբերյալ փաստերը՝ ներկայացնենք հեղի-
նակային սոցիալ-մանկավարժական «կյանքի ուժի», «կյանքի 
իմաստի» մտային մոդելները: 

«Կյանքի իմաստ» հասկացությունը վերաբերվում է մարդկու-
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թյան, մարդու՝ որպես կենսաբանական տեսակի, ինչպես նաև 
մարդու՝ որպես անհատի գոյության վերջնական նպատակի սահ-
մանմանը: Այն անձի հոգևոր-բարոյական նկարագրի համար 
հսկայական նշանակություն ունեցող աշխարհայացքային հասկա-
ցություններից մեկն է: Կյանքի իմաստի մասին պատկերացում-
ները ձևավորվում են մարդու գործունեության ընթացքում և կախ-
ված են նրա սոցիալական վիճակից, կենսակերպից, աշխարհըն-
կալումից: Բարենպաստ պայմաններում մարդն իր կյանքի իմաս-
տը կարող է տեսնել երջանկության և բարեկեցության հասնելու 
մեջ, իսկ գոյության անբարենպաստ միջավայրում կյանքը կարող է 
կորցնել իր արժեքն ու իմաստը: Կյանքի իմաստի որոնումը բնորոշ 
է բոլոր մարդկանց, ինչը բնածին որակ է: Սակայն այն հաճախ 
այդպես էլ մնում է թաքնված մարդու ենթագիտակցության մեջ, և 
մարդը հստակ չի կարողանում ձևակերպել, թե կյանքում ինչի է 
ձգտում:  

Կյանքի իմաստը յուրաքանչյուրի համար յուրովի է, սակայն 
կան ընդհանուր դիրքորոշումներ` 

▪ Կյանքի իմաստն ընտանիքը և սերունդը շարունակելն է։ 
▪ Կյանքի իմաստն առողջության և գեղեցկության պահպա-

նումն է։ 
▪ Կյանքի իմաստը մասնագիտական առաջխաղացումն է և 

աշխատանքը։ 
▪ Կյանքի իմաստը կյանքը վայելելու մեջ է: 
«Կյանքի իմաստի» կարևորությանն անդրադարձել են շատ 

մտածողներ: Նախ և առաջ պետք է նշենք էքզիստենցիալ հոգեբան 
Վիկտոր Ֆրանկլին. «Յուրաքանչյուր մարդու կյանքի իմաստի 
որոնումը նրա կյանքի գլխավոր ուժն է: Իմաստը եզակի է և յուրա-
հատուկ» [3; 72-75]: Նա մարդուն դիտարկում է որպես այնպիսի 
արարած, որի հիմնական առաքելությունը կյանքի իմաստի 
իրականացումն է և արժեքների արդիականացումը, այլ ոչ թե այն, 
որ նա պարզապես բավարարում է հակումները և բնազդները:      
Վ. Ֆրանկլը գտնում է, որ կյանքի իմաստը կարելի է գտնել երեք 
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ճանապարհով՝ գործելով, արժեքներ գտնելով, տառապանքի միջո-
ցով: Ֆրանկլը կարծում է, որ նույնիսկ տառապանքին կարող ենք 
դիմանալ, եթե գիտակցում ենք կյանքի իմաստը: «Կյանքի 
իմաստը,– ասում է Վ. Ֆրանկլը,– մեզ չի տրվում, մենք չենք կարող 
ընտրել այն, մենք կարող ենք միայն որոնել և գտնել այն: Օրինակ՝ 
մասնագիտության մեջ, ընտանիքում, կյանքի ինչ-որ ոլորտում 
մարդն ազատ է իմաստ գտնելիս, ազատ է նաև «ոչ» ասելիս։ Եվ այդ 
ազատությունն իր վրա պատասխանատվություն վերցնելու 
հնարավորություն է»։ Կյանքի իմաստի հիմքում նա դնում է արժեք-
ների երեք խմբեր՝ ապրումների արժեքներ, հարաբերությունների 
արժեքներ, ստեղծագործական արժեքներ [4]: 

«Կյանքի իմաստին» անդրադարձել են նաև Էմանուել Կանտը, 
Աբրահամ Մասլոուն, Կարլ Յունգը և ուրիշներ: Է. Կանտը հայտնել 
է հետևյալ կարծիքը. «Նա, ով ցանկանում է հասկանալ անձին, նրա 
արարքների և ձգտումների շարժառիթները, սերտ շփման մեջ է 
մտնում «կյանքի իմաստի» հարցի հետ» [1; 71]: Իսկապես, կյանքի 
իմաստն անձի մոտիվացիոն-պահանջկոտ միջուկն է, նրա 
ուղղվածության հիմնական բնութագիրը, մարդու գիտակցության և 
բարոյականության զարգացման մակարդակը: Ա. Մասլոուն կյան-
քի իմաստը տեսնում է անձի ինքնիրացման մեջ [3; 16]: Կ. Յունգը 
մարդու կյանքի իմաստը սահմանփակում է միայն մշակութային 
կամ հոգևոր նպատակների իրականացմամբ՝ դրանց ձգտումը 
համարելով հոգեկան առողջության անհրաժեշտ պայման [2; 13]: 
Կ. Յունգն իր աշխատանքներում նշել է, որ կյանքի իմաստի հարցը 
հասանելի է միայն բարձր ինտելեկտուալ մարդկանց: 

 «Կյանքի իմաստի» մոդելն ուսումնասիրում է, թե ինչպե՞ս և 
ինչ գործոնների ազդեցության ներքո է տեղի ունենում անհատի 
կյանքի իմաստի ձևավորումը, ինչպես է ձևավորված կյանքի 
իմաստը, կամ ինչպես է դրա բացակայությունն ազդում անձի կեն-
սագործունեության վրա: Այս մոդելն իր մեջ ներառում է կյանքի 
իմաստավորման հայեցակարգը: Նրանք, ովքեր ապրում են իմաս-
տավորված կյանքով, ամեն ինչում ակտիվ դիրքորոշում ունեն, 
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համագործակցում են աշխարհի հետ և՛ գործնականորեն, և՛տեսա-
կանորեն: Կյանքի իմաստի ձեռքբերման և որոնման գործընթացը 
հնարավոր չէ առանց անձի՝ ինքն իր նկատմամբ որոշակի վերա-
բերմունքի հաստատման: Հենց այդ հիմքի վրա է հնարավոր բավա-
րարել անձի ինքնիրացման պահանջները և կարիքները: Այս 
կարիքների հիման վրա առաջանում է կյանքի իմաստի ձեռքբեր-
ման ձգտում: 

«Կյանքի իմաստի» մոդելն օգնում է մարդկանց կյանքի ճգնա-
ժամային իրավիճակներում վերագտնել և կրկին իմաստավորել 
կյանքը։ Հիմնականում կյանքի իմաստի երկարատև որոնումը 
հանգեցնում է անտարբերության, ձանձրույթի՝ պատճառ դառնա-
լով դեպրեսիվ վիճակների առաջացման։ Մոդելն օգնում է, որ 
կյանքի իմաստը դառնա ոչ թե պարզապես մարդու կողմից 
ընտրված գերիշխող գաղափար, որի իրականացմանը մարդը 
հաճախ նվիրում է իր ամբողջ կյանքը, այլ այն դառնում է անհատի 
գիտակցված գործունեության վեկտորը: Կյանքի մասին իմաստա-
յին գաղափարների գիտակցված ընտրությունը ձևավորվում է 
անձի զարգացման գործընթացում բազմաթիվ գործոնների ազդե-
ցության տակ, ընդ որում գաղափարները կարող են փոխվել, իսկ 
գործունեությունը՝ վերակազմավորվել այլ գործունեության։ 

«Կյանքի իմաստի» մոդելի կիրառման ժամանակ անձին առա-
ջադրում ենք հետևյալ հարցերը (կարևոր է, որ հարցերը 
վերաբերեն առաջին դեմքին). 

1. Ո՞վ եմ ես։ 
2. Ի՞նչ է տեղի ունենում իմ կյանքում: 
3. Ինչու՞ է այդ ամենը տեղի ունենում։ 
4. Ո՞րն է իմ նշանակությունն այս կյանքում։ 
5. Ի՞նչն է արժեքավոր ինձ համար։ 
6. Ինչի՞ն ձգտել: 
Այս հարցերի միջոցով օգնում ենք անձին օբյեկտիվ նայել և 

գնահատել իր կյանքը: Կյանքի իմաստի որոնումը ենթադրում է 
ուժերի իրացում, պոտենցիալ հնարավորությունների բացահայ-
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տում: Հարկ է նշել, որ կյանքի իմաստի ըմբռնումը արդյունք է հա-
սունության և ինքնագիտակցության զարգացման: 

«Կյանքի իմաստի» մոդելը ներառում է հետևյալ գործնական 
քայլերը, որոնք օգնում եմ մարդկանց անելանելի իրավիճակնե-
րում վերակառուցել կյանքը. 

1. Ուսումնասիրե՛ք ինքներդ Ձեզ, Ձեր հակումների, ընդունա-
կությունների, բնավորության, արժեքային կողմնորոշում-
ների դաշտը։ 

2. Սովորե՛ք զտել, ընտրել կարևորը։ 
3. Վստա՛հ եղեք Ձեր ուժերին։ 
4. Ստեղծե՛ք Ձեր սեփական կայուն արժեքային համակարգը։ 
5. Վերաբերվե՛ք ինքներդ Ձեզ և ուրիշներին ոչ թե որպես սովո-

րական մարդու, ով կատարում է կոնկրետ դեր, գործառույթ, 
այլ որպես եզակի անհատականության։ 

6. Կատարե՛ք ինքնավերլուծություն, բախվելով բարդ իրավի-
ճակների՝ մանրամասն ուսումնասիրեք դրանք. ներթափան-
ցեք իրավիճակի թաքնված հանգամանքների մեջ։ 

7. Ունեցե՛ք կայուն դիրքորոշում հասարակության նկատ-
մամբ. դուք պետք է ունենաք ձեր տեսլականը ցանկացած 
հարցի մասին։ 

8. Կյանքի իմաստը միշտ իրականության և ցանկալի իդեալի 
միջև է. մի՛ փորձեք գտնել ճիշտ քայլ, փնտրե՛ք այն, ինչ 
թվում է, թե կարևոր է և անհրաժեշտ է Ձեզ համար այստեղ և 
հիմա։ 

9. Զարգացրե՛ք Ձեր աշխատասիրությունը, միշտ հետևեք Ձեր 
սկզբունքերին և արժեքներին. եղե՛ք լավատես: 

Կյանքի իմաստը ներառում է ապագա նպատակները և 
սկսվում է ներկայով, սակայն անցյալն իր ներդրումն է ունենում 
անձի իմաստային կողմնորոշումների փոփոխության մեջ: «Կյանքի 
իմաստի» մոդելն օգնում է ընկալել և ըմբռնել սեփական գործողու-
թյունները՝ ստեղծելով ներդաշնակություն կյանքի գաղափարների, 
արժեքների, նպատակաների միջև: «Կյանքի իմաստի» մոդելը 
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նպատակահարմար է կիրառել հատկապես դեռահասության և 
պատանեկության շրջանում, քանի որ այդ տարիքային փուլերում 
են սկսվում կյանքի իմաստի որոնման քայլերը: 

Սոցիալ-մանկավարժական գործունեությունն ուղղված է նաև 
այն խնդրին, որ անձը կարողանա կենտրոնացնել իր սեփական 
ջանքերը կյանքի բացասական իրավիճակները հաղթահարելու 
համար: Այս խնդրում առաջնային են դառնում պրակտիկ այն 
մոդելները, որոնք թույլ են տալիս սոցիալական մանկավարժին 
օգնել անձին ձևավորելու և իրացնելու իր անձնական, սոցիա-
լական ռեսուրսները։ Այդ մոդելների մեջ հատուկ տեղ է զբաղեց-
նում «կյանքի ուժի» կամ վիտալ-կողմնորոշված (լատ.՝«vitalis» 
կյանք) կենսունակության մոդելը։ Կենսունակությունը բնութա-
գրում է մարդու՝ կենսասոցիալական էակի վերարտադրման և 
կյանքի իրականացման ունակությունը, կենսապահովման և 
հասարակության կյանքի բոլոր ոլորտներում գոյության պահպան-
ման, պահանջների արդյունավետ բավարարման և զարգացման 
ունակությունը [6]:  

«Կյանքի ուժի» մոդելի կենտրոնական օղակը կենսունակ լինե-
լու ձգտումն է: Այս մոդելը որոշում է մարդու կենսունակության 
ռազմավարությունը, օգնում է իմաստավորել սեփական հնարավո-
րությունները, պայմաններ ստեղծում դրանց զարգացման և 
կատարելագործման համար: 

«Կյանքի ուժի» և «կյանքի իմաստի» մոդելները փոխկապակց-
ված են: Արթնացնելով անձի կենսունակությունը՝ խթանում ենք 
կյանքի իմաստի որոնումը և կառուցողական իրականացումը: 
«Կյանքի ուժի» մոդելը նույնպես նպատակահարմար է կիրառել 
ճգնաժամային, խնդրահարույց իրավիճակներում, երբ անձը ելք չի 
գտնում խնդիրները հաղթահարելու համար, երբ թվում է, թե 
ուժերը սպառվել են։ Խնդիրները հաղթահարելու համար պետք է 
օգնել անձին գտնել կյանքի ուժի աղբյուրը: «Կյանքի ուժի» աղբյուր 
կարող են հանդիսանալ. 

1. Երջանկությունը (երջանիկ զգալը այն հզոր ուժն է, որը 
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ստիպում է առաջ շարժվել, երջանկությունն անձի ամենա-
մեծ ներքին բավարարվածությունն է, ամեն օր երջանիկ 
լինելը, կյանքից ուրախանալն արվեստ է), 

2. լավատեսությունը (կյանքի մեծ շարժիչ ուժերից է. լավատես 
մարդիկ կյանքի տհաճ իրավիճակներից կարողանում են 
դասեր քաղել, գտնել դրականը նույնիսկ ամենածանր փոր-
ձության ժամանակ), 

3. ինքնագնահատականը (օբյեկտիվ ինքնագնահատականը 
նույնպես կյանքի շարժիչ ուժերից է. սեփական գործունեու-
թյան արդյունքը տեսնելով՝ մարդիկ սկսում են ավելի շատ 
հավատալ իրենց ուժերին և առաջ քայլել), 

4. կյանքի նոր նպատակներ գտնելը (շատ գիտնականներ 
պնդում են, որ անհասանելի նպատակներ գրեթե չկան, ան-
հրաժեշտ է դնել բարձր նպատակներ, և կգտնվի ուժ դրանց 
հասնելու համար), 

5. հավատը (ուժերին, նպատակներին, երազանքներին հավա-
տալն այն մոտիվացիոն ուժն է, որը թույլ է տալիս գերազան-
ցել բոլոր սպասելիքները), 

6. դրական միջավայրը (դրական և մոտիվացված մարդկանց 
հետ շփումը կարող է փոխել մարդու հայացքները, գտնվե-
լով այն մարդկանց միջավայրում, ովքեր կյանքում հասել են 
բարձունքների՝ մարդն ակամայից ձգտում է նմանվել 
նրանց), 

7. սիրելի աշխատանքը (սիրելի աշխատանքով զբաղվելը, 
մասնագիտական առաջխաղացումը, ինքնազարգացումը 
մշտապես եղել են անձի կյանքի ուժերը): 

«Կյանքի ուժի» մոդելի ընթացակարգում կարևորվում է անձի 
համար կյանքի ուժի աղբյուրի բացահայտումը, որից հետո 
որոշվում է հաջորդող քայլերի բովանդակությունը։ Մոդելում 
առանձնահատուկ նշանակություն ունեն կյանքի ուժը հզորաց-
նելու համար էներգիայի կուտակումը, որակյալ քունը, առողջ 
ապրելակերպը, ուշադրության կենտրոնացումը, սթրեսներից ու 
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տագնապայնությունից ազատվելը, հաճելի զբոսանքը, ճանապար-
հորդությունը, ֆիզիկական չափավոր ծանրաբեռնվածությունը, 
պարը, երաժշտությունը, անձնական օրագրում գրելը և իհարկե, 
քննարկումները, զրույցները, թրեյնինգները։ 

Այսպիսով՝ «կյանքի իմաստի» և «կյանքի ուժի» հեղինակային 
սոցիալ-մանկավարժական մտային մոդելները, որպես պրակտիկ 
արդյունարար գործիքներ, նպատակ ունեն բացահայտելու անձի 
կյանքի ուժը, օգնելու անձին վերագտնելու, վերաիմաստավորելու 
իր կյանքի իմաստը, ապրել կենսունակ, կառուցողական կյանքով։ 
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Авторские социально-педагогические ментальные модели 
Багдасарян Лилит 

Резюме 
Ключевые слова: смысл жизни, ценности, самореализация, жизненная 

сила, жизнеспособность, источник жизни, оптимизм, вера 
На повышение коэффициента эффективности в социально-педагоги-

ческой деятельности влияет многообразие инструментария социального 
педагога. В составе этого инструментария особое место занимают модели. 
Продуктивность профессиональной деятельности социального педагога 
невозможно представить без социально-педагогических моделей, которые 
становятся формами теоретического анализа и решения всевозможных 
проблем и исследовательских задач. 

В статье представлены авторские социально-педагогические менталь-
ные модели «смысл жизни» и «жизненная сила», в основе которых лежат 
философские подходы и восприятия смысла жизни и жизненных сил. 
Социально-педагогическая модель «смысл жизни» применяется в кризис-
ных жизненных ситуациях, когда человек теряет смысл жизни или 
пытается заново его обрести: модель способствует переосмыслению жизни 
и ее становлению более содержательной. 

Долгий поиск смысла жизни приводит, в основном, к апатии и 
унынию, становясь причиной депрессивного состояния. Благодаря этой 
модели, смысл жизни становится не просто выбранной человеком 
доминантной идеей, осуществлению которой он зачастую посвящает всю 
свою жизнь, но и становится вектором осознанной деятельности индивида. 
Иными словами, модель «смысл жизни» помогает воспринять и осознать 
собственную деятельность, создавая тем самым гармонию между представ-
лениями о жизни, ее ценностями и целями. 

Модель «жизненная сила» пробуждает в человеке весь его жизне-
способный потенциал. Эта модель определяет стратегию продуктивной 
деятельности человека, помогает осмыслить собственные возможности, 
создает условия для их развития и усовершенствования. Модель 
«жизненная сила» помогает также выявить источники жизненной энергии 
и жизнестойкости человека. 

Таким образом, вышеупомянутые авторские социально-педагогические 
ментальные модели помогают личности заново обрести себя, пересмотреть 
свои представления о смысле жизни и, опираясь на жизненную силу, найти 
пути к самореализации и к продуктивной, созидательной жизни. 
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Author’s Social-Pedagogical Mental Models 

Baghdasaryan Lilit 
Summary 

Key words: meaning of life, values, self-realization, life force, vitality, 
source of life, optimism, faith 

The diversity in social pedagogy’s toolkit influences the coefficient of 
social-pedagogical activity’s efficiency. Models have a special place in the 
structure of this toolkit. The efficiency of the work of a social pedagogue is 
impossible without social-pedagogical models, which are the theoretical 
analysis of various problems, issues and their solution. 

The article presents the social-pedagogical mental models of “The 
Meaning of Life” and “The Force of Life”, based on the philosophical 
approaches and reflections on the meaning of life and the power of life. The 
social-pedagogical model of the “meaning of life” is used in critical situations of 
life, when a person loses the meaning of life or tries to find it, the model 
contributes to the meaning and rediscovery of life. In the long run, the search 
for meaning in life leads to indifference and boredom, resulting in depressive 
states. The model helps to make the meaning of life not just a dominant idea 
chosen by a person, the implementation of which a person often dedicates his 
whole life, but it becomes the vector of the conscious activity of the individual. 
In a word, the “meaning of life” model helps to perceive and understand one’s 
own actions, creating harmony between ideas, values, and goals about life. The 
goal of the Life Force model is to awaken the desire to be alive. This model 
determines a person’s viability strategy, helps to understand their own 
capabilities, creates conditions for their development and improvement. The 
“life force” model helps to reveal the sources of human life force and vitality. 

Thus, the author’s socio-pedagogical mental models aim to help a person 
rediscover, redefine the meaning of his life, relying on the power of life, to live 
a viable, constructive life. 
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Ավագ դպրոցականների հայրենասիրական 
դաստիարակության գործընթացում մինի դասընթացի 

ներդրումը՝ որպես արդյունավետության պայման 

Էմինյան Գագիկ 
 

Հանգույցային բառեր. կրթություն, մասնագիտական կողմնորո-
շում, պետություն, սովորող, դպրոց, հայրենիք, հետաքրքրություն 

Սովորողների և հատկապես ավագ դպրոցականների, ինչպես 
նաև հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում աշ-
խատող մանկավարժների շրջանում 2015-2016 ուսումնական տա-
րում իրականացրել ենք հետազոտական աշխատանքներ` պար-
զելու խնդրառու հարցի վիճակը: Հարցումներին մասնակցել է 200 
սովորող և 70 ուսուցիչ: Իրականացված հարցումները նպատակ են 
ունեցել պարզելու սովորողների և մանկավարժների պատկերա-
ցումները հայրենասիրության և նրա դրսևորումների վերաբերյալ: 

«Հայրենասիրական դաստիարակությամբ պետք է վերափո-
խենք մեր ժողովրդի բարոյահոգեբանական նկարագրի այն գծերը, 
որոնք խոչընդոտում, արգելակում են մեր կենսական ուժերի 
դրսևորմանը». գրում է Ս. Զաքարյանը [2, 61]: 

Վերլուծություններից ստացված պատկերը մտահոգիչ էր: Թե՛ 
մանկավարժների և թե՛ սովորողների պատկերացումները հայրե-
նասիրության և նրա դրսևորումների վերաբերյալ լիարժեք չեն:  

Օրինակ՝ սովորողների 70 տոկոսը ըստ էության տվել էին 
սխալ պատասխաններ: 

Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվեց որ հայրե-
նասիրություն հասկացությունը շատ նեղ է ընկալվում: Ելնելով 
ստացված պատկերից՝ անհրաժեշտություն եղավ ընդլայնելու սո-
վորողների պակերացումները հայրենասիրության մասին, ինչն 
իրականացնելու համար որոշեցինք մշակել «Հայագիտական» 
խորացված դասընթացը: 

Դասընթացի նպատակը հայրենասիրական գիտելիքների 
խորացումն էր: Համառոտ ներկայացնում ենք դասընթացի 
բովանդակությունը: 
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«Հայրենագիտական խորացված դասընթաց»-ի ծրագիր 
 

Սեպտեմբեր – հոկտեմբեր 
Դաս 1. Հայաստանի պետական խորհրդանիշներ (45 րոպե) 

Նպատակը – Սովորողները կուսումնասիրեն և կվերլուծեն 
պետական խորհրդանիշների վերաբերյալ անհրաժեշտ 
տեղեկատվությունը, դրանց կիրառման ձևը, նպատակը, 
նշանակությունը, առանձնահատկությունները: 

Մեթոդները – հարց-պատասխան, աշխատանք զույգերով և 
խմբերով, ընթերցանություն, դասախոսություն 

 
Հոկտեմբեր – նոյեմբեր 

Դաս 2. Եկեք սահմանենք. ի՞նչ է հայրենիքը և հայրենասի-
րությունը (45 րոպե) 

Նպատակը – Օգնել աշակերտներին` հստակեցնելու իրենց 
պատկերացումները՝ հայրենասիրության վերաբերյալ, և 
ինչպես պիտի իրեն դրսևորի իսկական հայրենասերը: 

Մեթոդները – հարց-պատասխան, աշխատանք զույգերով և 
խմբերով, ընթերցանություն, դասախոսություն 

 
Նոյեմբեր – դեկտեմբեր 

Դաս 3. Հայ ժողովրդի հերոսները, հաղթական ճակատա-
մարտերը (45 րոպե) 
Նպատակը – 1. օգնել գիտակցելու սովորողների միջև նմանու-

թյուններն ու տարբերությունը,  
2.վերլուծել հերոսների դերը և նրանց վարքագծի ազդեցու-
թյունը հասարակության և անմիջապես անձի վրա, 
3. մեծացնել սովորողների հետաքրքրությունը հայ ժո-
ղովրդի տարբեր ժամանակների հերոսների հանդեպ: 

Մեթոդները – գծապատկերների, դիագրամների, աղյուսակ-
ների կազմում, մտքերի տարափ կամ մտագրոհ, հետազո-
տական աշխատանք, քննարկում 

  
 



 
– 248 – 

Դեկտեմբեր – հունվար 
Դաս 4. Հայ ժողովրդի ձեռքբերումները պատմական տարբեր 

ժամանակներում (45 րոպե) 
Նպատակը – համեմատական վերլուծության հիման վրա բա-

ցահայտել հայ ժողովրդի ձեռքբերումները պատմական 
տարբեր ժամանակներում և դրանց ազդեցությունը Հասա-
րակության վրա, Հայաստանում և Հայաստանից դուրս: 

Մեթոդները – գծապատկերների, դիագրամների, աղյուսակ-
ների կազմում, մտագրոհ, հետազոտական աշխատանք, 
քննարկում 

 
Հունվար – փետրվար 

Դաս 5. Հայաստանի Ազգային հերոսներ (45 րոպե) 
Նպատակը – Օգնել սովորողներին գիտակցել հերոսի բարձր 

կոչման բովանդակությունը, կատարված սխրագործու-
թյունն ու անձնվիրական աշխատանքը, հերոսի հերոսու-
թյան ազդեցությունը և անձնային վարքագիծն ու դրսևո-
րումները: 

Մեթոդները – գծապատկերների, դիագրամների, աղյուսակ-
ների կազմում, մտագրոհ, հետազոտական աշխատանք, 
քննարկում 

 
Փետրվար – մարտ 

Դաս 6. Ժամանակակից անվանի հայորդիներ  (45 րոպե) 
Նպատակը – Պարզել, թե սովորողների կողմից ճանաչված 

հայորդիների անունները որքանով կարող են խթան հան-
դիսանալ դեռահասների համար, օգնել սովորողներին: 

Մեթոդները – ընթերցանություն, դասախոսություն, մտագրոհ, 
հետազոտական աշխատանք, քննարկում 

 
Մարտ – ապրիլ 

Դաս 7. Ես հայրենասեր եմ (45 րոպե) 
Նպատակը – Պարզել, ապա նաև նորովի մեկնաբանել հայրե-

նասեր մարդու բնութագիրը, վերլուծել թե ով և ինչպես 
կարող է լինել հայրենասեր: 
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Մեթոդները – ցուցադրում, խմբային քննարկում իրավիճակա-
յին խնդիրներ, մտագրոհ, հավասարը հավասարին 

 
Ապրիլ 

Դաս 8. Պատասխանատվություն, պարտաճանաչություն հասա-
րակական հանրօգուտ աշխատանք (45 րոպե) 

Նպատակը – Մեծացնել պատասխանատվության, պատրաս-
տակամության, հասարակական հանրօգուտ աշխատանք-
ների նշանակությունը անհատական և թիմային աշխա-
տանքի ժամանակ, առօրյա կյանքում: 

Մեթոդները – քննարկում, աշխատանք զույգերով և խմբերով 
 
Մայիս 

Դաս 9. Ճանաչողական էքսկուրսիա (45 րոպե) 
Նպատակը – Սովորողների մոտ ձևավորել էքսկուրսիաների 

կազմակերպման նոր ձևաչափ, ստեղծել համապատաս-
խան մոտիվացիա: 

Մեթոդները – դիտում, հարց-պատասխան 
 
Մայիս 

Դաս 10. Մասնագիտական կողմնորոշում և դրա հետևանքները 
(45 րոպե) 

Նպատակը – Խթանել ստեղծագործական մտածողությունը, 
զարգացնել ինքնաարտահայտման կարողությունը, վերլու-
ծելու և համեմատելու հմտությունները: 

Մեթոդները – աշխատանք զույգերով և խմբերով, գծապատ-
կերների, դիագրամների, աղյուսակների կազմում 

 
Հարափոփոխ աշխարհաքաղաքական իրադարձություններով 

պայամանավորված` սովորողների և հատկապես ավագ դպրոցա-
կանների քաղաքացիական, ինչպես նաև հայրենասիրական դաս-
տիարակությունը` որպես պետականության պահպանման և 
տնսեսական զարգացման խթան, անհրաժեշտություն է: 

Դասընթացը ենթադրում է սովորողների դաստիարակության 
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մեջ առանձնացնել պետական և ազգային շահը, իր դրսևորում-
ներով ձևավորել պետականամետ քաղաքացի, որ գիտակցված 
պատրաստակամություն կունենա սեփական կարողություններն 
ու հնարավորությունները ներդնել հանուն պետական ու ազգային 
շահի: Համաշխարհայանացման գործընթացին զուգընթաց լինի 
ազգային ավանդույթների, մշակութային ժառանգության, կրոնի, 
ազգային գաղափարախոսության կրողն ու շարունակականության 
ապահովման պատասխանատուն: 

Դասընթացի նպատակ է հայրենասիրական գտելիքների 
խորացումը: 

Դասընթացի սկզբունքն է դասապրոցեսում դաստիարակչա-
կան աշխատանքների շարունակականության ապահովումը: 

Դասընթացի խնդիրներն են.  
1. հանրակրթական ուսումնական հաստատությունում սովո-

րող ավագ դպրոցականների բարոյական, քաղաքացիական, 
հայրենասիրական դաստիարակության գործընթացի կազ-
մակերպման համար անհրաժեշտ մեթոդամանկավարժա-
կան գործիքակազմի արդիականացումն ու կատարելագոր-
ծումը, 

2. ապագա լիիրավ քաղաքացու հայրենանվեր գործունեության 
մոտիվացիայի ձևավորումը, 

3. սովորողների դաստիարակչական աշխատանքներում 
նրանց դաստիարակվածության աստիճանի բարելավումը: 

Կիրառվող մեթոդներ` դասախոսություն, ցուցադրում, խմբա-
յին քննարկում, մտագրոհ, զրույց: 

Դասընթացի կազմակերպման ձևերը` դաս, մրցույթ, 
էքսկուրսիա և այլն: 

Դասընթացի աղբյուրներն են` 
1. https://hy.wikipedia.org/wiki/ 
2. Ի. Ս. Կոնի, Բարոյագիտական բառարան, Փիլիսոփայական 

բառարան: 
3. Դաստիարակությունը դպրոցում, Ծրագիր և ուսումնական 

ձեռնարկ: 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%80_%D5%BA%D5%A5%D5%BF%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6_%D5%AD%D5%B8%D6%80%D5%B0%D6%80%D5%A4%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D5%B7%D5%B6%D5%A5%D6%80
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4. Մարդու իրավունքներ, Ձեռնարկ ուսուցիչների համար, 
Հոսք Վալ, Հելգե Բրոքման, Հովհաննես Այվազյան, Երևան, 
«Նոր Դպրոց», 1996: 

5. Պողոս Պատրիարք Ադրիանուպոլսեցի, Խրատի թանգա-
րան-Էջմիածին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2011: 

Դասընթացն ամբողջությամբ կարելի է ներառել դասղեկական 
աշխատանքների բովանդակության մեջ, ինչպես նաև օգտագործել 
ուսուցիչների վերապատրաստումների ժամանակ: 

Վանաձորի Ս. Նալղռանյանի անվան թիվ 13 ավագ դպրոցի 
փորձարարական խմբում, 2017-2018 ուստարում իրականացվել է 
նպատակային աշխատանք՝ մինի դասընթացի միջոցով: Դասըն-
թացի ավարտից հետո նախնական փուլում օգտագործված հար-
ցաթերթիկները նույնությամբ տրվել են փորձարարական խմբի սո-
վորողներին: Ստացված արդյունքն էապես տարբերվում է ստուգո-
ղական խմբերի արդյունքներից: Փորձարարական խմբի սովորող-
ների 75 տոկոսը տվել էր ճիշտ պատասխան: Նրանք կարողացել 
էին բնութագրել հայրենասիրության էությունը: 

Դասընթացի յուրացման ժամանակ նկատվեց, որ բարձրացել է 
սովորողների ակտիվությունը, ինչը դրսևորվեց և հասարակական 
աշխատանքներում, այն արձանագրվեց նաև ստուգողական շա-
բաթօրյակի ընթացքում: Նախնական փուլում հայտարարվել էր 
շաբաթօրյակ: Հայտարարության մեջ նշված էր շաբաթօրյակի օրը 
և ժամը (բացառվել է որևէ միջամտություն, քարոզ, համոզում և 
այլն): Հայտարարված շաբաթօրյակին մասնակցեցին սովորողների 
ընդամենը 20 տոկոսը` 30 աշակերտ: Նախնական փուլում շաբաթ-
օրյակին մասնակցել են ստուգողական և փորձարարական 
խմբերից մոտավորապես նույն քանակով սովորողներ: Իսկ դաս-
ընթացի ավարտից հետո հայտարարված շաբաթօրյակի ժամանակ 
պատկերը էապես տարբերվում էր: Ստուգողական խմբում պատ-
կերը գրեթե նույնն էր, իսկ ահա փորձարարական խմբում սովո-
րողների ընդգրկվածությունը շաբաթօրյակին կազմում էր 90 
տոկոս: Ազգային հերոսների, անվանի հայորդիների, հաղթական 
ճակատամարտերի, պետական խորհրդանիշների և սովորողների 
քաղաքացիական դաստիարակության մինի դասընթացը հանրա-
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կրթական ուսումնական հաստատությունների ավագ դասարան-
ներում դեռահասների և պատանիների մոտ մեծացնում է ազգային 
ինքնագիտակցությունը, ազգային արժեքների և պետության 
խորհրդանիշների նկատմամբ հարգանքը: «Բոլոր դեպքերում ազ-
գային առաջընթացը տրված է, ամենից առաջ, ազգի կեցութային 
ինքնաճանաչման և համարժեք ինքնակառավարման կարողու-
թյան մեջ» գրում է Հր. Շաքարյանը: [1; 95] Դասընթացի նպատա-
կաուղղված և հետևողական իրագործման արդյունքում կունենանք 
ստեղծագործ, մոտիվացված, հանդուրժող, մասնագիտական կողմ-
նորոշում ունեցող, պատրաստակամ և պարտաճանաչ, հայրենա-
սեր քաղաքացի: Այն հնարավորություն կընձեռի ավագ դպրոցա-
կաններին ձեռք բերել ինքնադրսևորվելու համապատասխան կա-
րողություններ և հմտություններ, նրանք ներգրավված կլինեն հա-
սարակական հանրօգուտ աշխատանքներում և կունենան քննա-
դատական վերաբերմունք տարբեր երևույթների նկատմամբ:  

 
 

Գրականություն 
1. Շաքարյան Հր., Փիլիսոփայություն, «Երևանի համալսարա-

նի հրատարակչություն», Երևան, 2005, 212 էջ: 
2. Զաքարյան Ս., Գարեգին Նժդեհ (փիլիսոփայական ճեպա-

նկար), «Երևանի համալսարանի հրատարակչություն» 
Երևան, 2001, 66 էջ: 
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В статье отражены наиболее эффективные условия организации 
процесса патриотического воспитания у старшеклассников. Программа 
экспериментального мини-курса основана на исследованиях и анализах. 
Патриотизм это – целый комплекс позитивных человеческих качеств, 
который поможет учащемуся стать по-настоящему достойным человеком и 
гражданином своего общества. В статье выделены методы воспитательного 
процесса,а также соответствующие условия организации воспитательных 
работ. Для каждой темы предложены наиболее целесообразные методы. 
Каждая тема курса имеет свою специфическую цель. Внедрение данного 
курса обучения в общеобразовательных учебных заведениях приведет к 
повышению эффективности патриотического воспитания учащихся, будет 
обеспечено вовлечение учащихся в общественно-полезный труд, что 
углубит ответственность и готовность учащихся к служению Родине, 
поможет определиться в выборе профессии. В конце статьи сделан вывод о 
пользе мини-курса в воспитании патриотизма. Также рассматривается 
система патриотического воспитания в пространстве учебного заведения. В 
мини-курсах и программах определены цель и задачи модернизации 
системы патриотического воспитания, выявлены и обоснованы основные 
направления деятельности, пути и средства, обеспечивающие эффективное 
функционирование системы гражданского и патриотического воспитания. 
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The Introduction of a Mini-course as an Effective Condition in Patriotic 
Education of High School Learners 

Eminyan Gagik 
Summary 
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The article reflects the effective conditions of organizing patriotic 
education of high school learners. The program of an experimental mini-course 
is based on analyses and researches. Patriotism is a set of positive human 
qualities due to which the learner will become a truly worthy person and 
citizen of his/her society. Pedagogical methods of education and its proper 
conditions are emphasized in this article. We have introduced more appropriate 
studying methods for each topic. Each topic of the course has its special aim. 
The introduction of the course in public educational institutions will contribute 
to a more effective organization of learners’ patriotic education. It will provide 
the involvement of learners in socially useful work which will deepen the 
learners’ responsibility and readiness to serve the motherland and will help to 
determine the choice of profession. At the end of the article a conclusion has 
been drawn for the effectiveness of the mini-course in the patriotic education. 
Besides, we have considered the system of patriotic education in an educational 
institution. The purpose and objectives of the modernization of patriotic 
educational system are defined; moreover, the main directions of strategies, the 
ways and means of effective functioning of civil and patriotic education are 
identified and supported in the mini-courses and programs. 
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Ժ. Ժ. Ռուսոյի «էմիլ կամ դաստիարակության մասին»  
վեպ-տրակտատի հրատարակության 

պատմությունը և արժևորումը 
Հարությունյան Արմեն 

Մարուքյան Լուսինե 
 

Հանգուցային բառեր. տրակտատ, աշխարհայացք, «բարենո-
րոգչական մանկավարժություն», հանձնարարական, «սովորեցնել` 
զբաղեցնելով», գաղափարներ 

Ժան Ժակ Ռուսոն այն բացառիկ տեսաբաններից է, որոնք 
խորը հետք են թողել մանկավարժության տեսության և պրակտի-
կայի զարգացման վրա, և ում հայացքները դարերի ընթացքում չեն 
կորցրել արդիականությունը: Նրա հիմնական գաղափարներն 
ամբողջացվել են հանրահայտ «Էմիլ կամ դաստիարակության 
մասին» վեպ-տրակտատում: Սա այն բացառիկ աշխատություն-
ներից է, որի ծնունդն ուղեկցվել է հալածանքներով, բռնություննե-
րով, որը նոր գաղափարախոսություն էր անձի զարգացման և ձևա-
վորման գործընթացում և մարտահրավեր՝ ժամանակի կրթադաս-
տիարակչական համակարգերին: 

Վերոբերյալով է հիմնավորվում թեմայի արդիականությունը և 
ընտրությունը: 

«Էմիլ»-ը առաջին անգամ հրատարակվել է 1762թ. Փարիզում և 
Ամստերդամում, իսկ հեղինակի կյանքի ընթացքում հրատարակ-
վել է բազմիցս:  

«Էմիլ»-ի ռուսերեն թարգմանությունները կրճատումնեով կամ 
հատվածաբար լույս են տեսել շատ անգամ` 1770, 1779, 1807, 1866, 
1896, 1911, 1913, 1961, 1976 և այլն: Համեմատաբար ամբողջական 
հրատարակությունը տեղի ունեցավ 1911թ: 

Այժմյան հրատարակության մեջ «Էմիլ կամ դաստիարակու-
թյան մասին» գիրքը տպագրվել է Պ. Դ. Պերվովի հրատարակու-
թյամբ. Ժ. Ժ. Ռուսո – «Էմիլ կամ դաստիարակության մասին» 2-րդ 
հրատարակություն, Մոսկվա, Կ. Ի. Տիխամիրովի գրքարտադրու-
թյուն, 1911: 
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Ռուսոյի տեքստի կրճատումները, որոնք արված էին Պերվովի 
թարգմանության մեջ, լրացվել են ֆրանսիական հրատարակու-
թյան մեջ [3]: Ռուսոն սկսեց աշխատել վեպի վրա մոտ 1753 թ.: 
Վերջին` 5-րդ գիրքը գրվել է 1759թ.: Ռուսոն մտադիր էր գրքի վրա 
աշխատանքը շարունակելու, սակայն այդ պլանները չիրականա-
ցան: Աշխատանքը շարունակելու մտադրությունը արտահայտվեց 
«Էմիլ և Սոֆի կամ միայնակները» սևագրության մեջ: 

Լույս ընծայվելուն պես «Էմիլը» հայտնվեց եկեղեցու արգե-
լանքի տակ: Տպագրվելուց 10 օր հետո վեպի խմբաքանակը Փարի-
զում բռնագրավվեց և այրվեց: Խորհրդարանում եկեղեցականները 
դատական գործ հարուցեցին հեղինակի դեմ: Ռուսոն 1762թ. 
հունիսի 5-ին գրեց. «Պառլամենտը տրամադրված է ինձ դատի 
տալ, ես գտնում եմ, որ դրանով նա ցույց է տալիս սոսկ իր տխմա-
րությունը»: Իսկ 2 օր անց գրառել է. «Նրանք կարող են ինձ զրկել 
կյանքից, բայց ոչ ազատությունից: Իմ գործունեության վերջը եկել 
է, մնում է այն արժանապատվությամբ ավարտել»: 

Ռուսոն Փարիզից Շվեյցարիա է փախչում` Բեռնի մոտ ոչ մեծ 
մի բնակավայր: 

1761թ., երբ Ժնևի և Բեռնի իշխանությունները հրաժարվեցին 
Ռուսոյին ապաստան տալ, «Էմիլի» հեղինակը տեղափոխվեց 
Մոտյե փոքր քաղաք: 

«Էմիլի» Ամստերդամի առաջին հրատարակության տպաքա-
նակը այրվեց 1762թ. հունիսին Փարիզի հրատարակության պես: 
Օգոստոսին Փարիզի արքեպիսկոպոս Բոմոնը «Էմիլը» մտցրեց 
արգելված գրքերի ցանկի մեջ և վեպը համարեց հարձակում «քրիս-
տոնեական կրոնի հիմքերի և պետության կայունության վրա»: 

Հոկտեմբերին Կլիմենտ XIII պապը հեղինակին բանադրանքի 
ենթարկեց:  

«Էմիլը» չէր համապատասխանում նաև Ռուսաստանի կայս-
րուհի Եկատերինա II-ի բարոյական չափանիշներին: 1763թ. 
Պետերբուրգում պատահականորեն կարդալով «Էմիլը»` նա գրում 
է. «Հատկապես չեմ սիրում էմիլյան դաստիարակությունը. այդպես 
չէին մտածում մեր հին, բարի ժամանակներում»: Այսպիսի ամփո-
փումից հետո Ռուսաստանում «Էմիլի» վրա արգելանք դրվեց: 



 
– 257 – 

Ռուսոյի մանկավարժական պոեմը չհասկացան նաև իր 
ընկերներից ոմանք. այսպես՝ Հելվեցիուսը քննադատեց «Էմիլ»-ում 
հնչող կոչը (ամբոխին չհնազանդվելու իրենց ինքնիշխանությանը): 

Վոլտերը քննադատորեն վերաբերվեց «բնական դաստիարա-
կության» գաղափարին, թեև գտնում էր, որ մանկավարժական 
վեպում ուշադրության արժանի «հիսուն էջ կա» [3, 329]: 

«Էմիլ» վեպը արտացոլում էր Ռուսոյի ընդհանուր աշխարհա-
յացքը, որտեղ մանկավարժությունը կարևոր էր, բայց եզակի ոլորտ 
չէր: «Էմիլի» ընթերցողը կնկատի, որ Ռուսոն լավ ծանոթ է իր 
ժամանակի մանկավարժական գաղափարներին: Ռուսոյական 
ծրագիրը թափանցիկորեն հիշեցնում էր Ռաբլեի մտորումները ֆի-
զիկական դաստիարակության մասին, Տյուրգոյինը` մարդու` 
բնությամբ բարի լինելու մասին, Սեն-Պիեռինը` բարոյական դաս-
տիարակության մասին, Պլյուշինը` կենդանի լեզուների ուսուցման 
մասին, Դը Պոնսինը` բնական գիտությունների ուսուցման մասին, 
Բոննեինը` զննական ուսուցման մասին: 

«Էմիլը» ծնեց լայն հետաքրքրություն դաստիարակության նկա-
տմամբ: Կտրուկ ավելացավ մանկավարժական ստեղծագործու-
թյունների թիվը: Ֆրանսիայում 25 տարում (Ռուսոյի տրակտատի 
երևալուց հետո) տպագրվեցին երկու անգամ ավելի աշխատանք-
ներ՝ դաստիարակության վերաբերյալ, քան 60 տարվա ընթացքում: 

«Էմիլը» դարձավ Եվրոպայի շատ խոշոր մտածողների սեղանի 
գիրքը: Այն հիացմունքով ընդունեցին Յումը և Կանտը: 

Կանտը խոստովանեց, որ մանկավարժական վեպը իր վրա 
այնպիսի տպավորություն է թողել, ինչպես իր կարդացած ոչ մի այլ 
գիրք: 

«Էմիլը» ազդեցություն թողեց 18-րդ դարավերջի ականավոր 
մանկավարժների վրա, ամենից առաջ` Ի. Պեստալոցցիի և Ի. Բա-
զեդովի վրա: Պեստալոցցին «Էմիլը» կարդալուց անմիջապես հետո 
վճռեց զբաղվել դաստիարակչական գործունեությամբ, որը, ըստ 
նրա, նշանակում է շրջադարձ դեպի մանկավարժությունը: Ցյուրի-
խում հիմնելով ուսումնական հաստատություն` Պեստալոցցին 
փորձում էր իրականացնել Ռուսոյի մանկավարժական գաղա-
փարները: 
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Գերմանացի մանկավարժ-բարենորոգիչ Ի. Բազեդովը իր դաս-
տիարակությանը վերաբերող աշխատանքում հենվում էր Ռուսոյի 
վեպի մանկավարժական գաղափարների վրա: 

«Էմիլի» գաղափարները ոգևորեցին ֆրանսիական հեղափո-
խական գործիչներին: Նրանք «Էմիլ»-ում տեսան ապագա արդա-
րամիտ հասարակության մանկավարժության ծրագիրը: 
Կոմունիստ-ուտոպիստ Բաբեֆը, որը կրքոտորեն պաշտպանում 
էր «Էմիլի» հեղինակին, իր երեխաներին անվանակոչեց վեպի 
հերոսների անուններով և փորձում էր պրակտիկորեն իրականաց-
նել Ռուսոյի մանկավարժական հանձնարարականները: Դպրոցա-
կան ռեֆորմների նախագծի հեղինակները ֆրանսիական հեղափո-
խության շրջանում օգտագործում էին «Էմիլի» գաղափարները: 

Մ. Ժ. Շենժեն Ռուսոյին անվանեց «ամենալավ դաստիարակ-
չական համակարգի ստեղծող»: Լ. Մ. Լեպելետյեն դարձավ Ռուսոյի 
վաստակի հանդիսավոր ցուցադրման նախաձեռնողը: 

Ռուսաստանում գրող-հեղափոխական Ա. Ն. Ռադիշչևը իր 
«Ճանապարհորդություն Պետերբուրգից Մոսկվա» գրքում [3] նկա-
րագրում է երկու երիտասարդ ազնվականի` դաստիարակությամբ 
նրանց նմանեցնելով Ռուսոյի վեպի հերոսներին: 

Ռուսոյի մանկավարժական գաղափարների հանդեպ մեծ 
հետաքրքրություն ցուցաբերեց Լև Տոլստոյը: Իր «Զարգացման չորս 
դարաշրջան» ստեղծագործության համար պլան մտմտալով` 
Տոլստոյը անթաքույց գտնվում էր «Էմիլի» ազդեցության տակ և այդ 
հայեցակետից էլ նրա մեջ առանձնացրեց 4 մաս` «մանկություն, 
դեռահասություն, պատանեկություն, երիտասարդություն»:  

Կ. Ուշինսկին հանգամանորեն ուսումնասիրեց Ռուսոյի ման-
կավարժական վեպը:  

Ռուսոյի կյանքի օրոք «Էմիլը» առաջ բերեց քննադատների 
կշտամբանքները: Նրանք քննում էին երկու սխեմաներից մեկը` 
կամ ընդունելով «Էմիլի» մանկավարժական գաղափարների հայտ-
նի արժեքը, իսկ հետո պնդում էին, որ նրանց մեջ բացակայում է 
համակարգվածությունը, կամ պնդելով, որ ցանկացած ինչ-որ 
չափով հետաքրքիր գաղափար վեպում փոխառնված է: Շատ 
փիլիսոփաներ և մանկավարժներ (Ֆ. Նիցշե, Ժ. Լեմետր, Ի. Տեն և 
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ուրիշներ) սկսեցին օգտագործել Ռուսոյի թյուր մեկնաբանություն-
ները` իրենց ուսմունքը փաստելու համար: Այդպես էլ Ժ. Լեմետրը 
պնդում էր, որ «Էմիլի» իսկական արժեքը կրոնական դաստիարա-
կությունը փառաբանելու մեջ է:  

XX դարի սկզբից կրկին սկսվում է հետաքրքրությունը Ռուսոյի 
մանկավարժական գաղափարների նկատմամբ: Բուրժուական 
մանկավարժները դեն են նետում Ռուսոյի մանկավարժական 
պոեմի հեղափոխական էությունը: 

Ռուսոյի գաղափարներն սկսեցին օգտագործվել «բարենորոգ-
չական մանկավարժության» համար` որպես արտադասարանա-
կան ընթերցանության նյութ: Ժամանակակից բուրժուական ման-
կավարժները, խուսափելով ուղղակի կամ անուղղակի հղումնե-
րից` ուղղված «Էմիլին», փորձում էին ստիպել հավատալու վերդա-
սակարգային դաստիարկությանը: «Որքան երկար երեխան գտնվի 
բնական վիճակում, նրա համար այնքան քիչ է հասարակական 
օրենքների ստրուկը դառնալու վտանգը»,– գրում է ժամանակակից 
ֆրանսիացի մանկավարժ-կղերական, Ռուսոյի երկրպագու 
Ֆրանսիս Իմբերտը)  

Մ. Նեմոյի, Ժ. Շատոյի, Ժ. Գուենոյի և ժամանակակից ուրիշ 
բուրժուական ռուսոյականների աշխատություններում նկատվում 
էին «Էմիլի» մոդեռնացման միտումները, որոնք ներքաշում էին 
Ռուսոյին մանկավարժական մտքի հակապատմական սխեմայի 
զարգացման մեջ: Ժ. Շատոն այս կամ այն մանկավարժական 
տեսության ծագման մեջ սոցիալ-պատմական պայմանավորվա-
ծությունը անտեսելով, կոչ էր անում մանկավարժական մտքի 
զարգացման պատմությունը բաժանել է երկու հոսքի. նրանցից 
մեկը անվանելով «կոնկրետ», որը ներառում է պատմական դարա-
շրջանի բոլոր մանկավարժներին, դրանց մեջ էլ` Ժ. Ժ. Ռուսոյին: 

«Էմիլի» ուսումնասիրության որակական նոր փուլը կապված 
էր XIX – XX դդ. սահմաններում ռուս հեղափոխականների շարժ-
ման հետ. «Մեզ հետաքրքրում են ոչ թե առանձին հանձնարարա-
կաններ, այլ Ռուսոյի ողջ մանկավարժական կոնցեպցիան և նրա 
գիտական վերլուծությունը»,– գրում էր Վ. Զասուլիչը [3, 83]:  

Ռուսոյի համար համահունչ են Ջ. Լոկի այն մտքերը, որ 
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երեխային պետք է դաստիարակել մանկան հոգեբանության 
առանձնահատկություններին համապատասխան, «սովորեցնել` 
զբաղեցնելով». Ռուսոն կիսում է նրա բողոքը ուսուցման մեջ 
«տիրացուականության», հին լեզուների անիմաստ ուսուցման դեմ: 

Բայց և այնպես Ռուսոյի և Լոկի հայացքների մեջ գոյություն 
ուներ էական տարբերություն: Դա պայմանավորված էր տարբեր 
աշխարհայացքային դիրքորոշումներով: Ի տարբերություն Լոկի` 
Ռուսոն մշակել էր դաստիարակության ժողովրդավարական 
ծրագիր: Լոկը և Ռուսոն տարբեր կերպ էին ներկայացնում ուսուց-
ման և դաստիարակության էությունը: Լոկը գտնում էր, որ զգաց-
մունքը, ընդունակությունը, գիտելիքները սանի պրակտիկ փորձի 
արդյունքն են: 

Ռուսոն դաստիարակության մեջ ելնում էր բնական սկզբից և 
չէր կարող ընդունել Լոկի գործնականությունը և ռացիոնալիզմը: 

Դոբրոլյուբովը «Դաստիարակության մեջ հեղինակության 
նշանակության մասին» հոդվածում ելնում է բնական զարգացու-
մից` ընդգծելով մանկան բնության իրավունքների դեմ մանկա-
վարժական կամայականությունը` որպես դաստիարակության 
կարևորագույն թերություններից մեկը: Այս առումով ընդգծում է. 
«Երեխաների հետ վարվելու արվեստը դիդակտիկորեն չի կարելի 
փոխանցել. կարելի է միայն նշել այդ հիմունքները, որոնց վրա նա 
կարող է հաստատվել, և այն նպատակը, որին պետք է ձգտել: Եվ 
մենք կարծում ենք՝ գլխավորը, որ պետք է նկատի ունենա 
դաստիարակը, հարգանքն է դեպի մարդկային բնությունը մանկան 
մեջ, նրան նորմալ, ազատ զարգացում տրամադրելը, ձգտումը` 
ամենից առաջ և ամենից ավելի ներշնչել նրան ճիշտ գաղա-
փարներ իրերի մասին, կենդանի ու հաստատուն համոզմունքներ, 
ստիպել նրան գործելու գիտակցաբար, հարգանքով դեպի բարին և 
ճշմարիտը, և ոչ թե վախից, ոչ թե գովասանքի ու պարգևատրու-
թյան շահախնդրական նկատառումով»…[1, 8-9]: 

Դոբրոլյուբովը իր հոդվածում անդրադարձել է Պիրոգովի 
«Կյանքի հարցեր»-ին` մեղադրելով շատ մանկավարժների, որոնք 
իրենց դաստիարակության տեսության մեջ երեխային դիտում են 
որպես «իր», որի հետ կարող են անել ինչ կամենան: Մեծ մտա-
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ծողը գրում է. «Երեխան իր սեփական կամքը չպետք է ունենա, 
ասում են գերիմաստուն մանկավարժները.– նա պետք է կուրորեն 
հնազանդվի ծնողների, ուսուցիչների, առհասարակ ավագների 
պահանջներին: Դաստիարակի հրամանը բարձրագույն օրենք 
պետք է լինի նրա համար և կատարվի առանց նվազագույն դատո-
ղությունների» [1, 10]: 

Ռուսոյի` ժամանակակիցների հասցեին կշտամբանքը արտա-
հայտված է «Մանկությունը չգիտեն» ստեղծագործության մեջ: 
Գրողները չափազանց քիչ էին դիմում մանկության թեմային: 
Քանդակագործները և գեղանկարիչները իրենց ստեղծագործու-
թյուններում երեխաներին ներկայացնում էին որպես մեծահասակ-
ների փոքրացված պատճեն: 

Ռուսոն բացեց մանկությունը ժամանակակիցների համար: 
Անրի Վալլոնը գրում էր. «Էմիլը» մեծ արձագանք գտավ 

ընթերցողների շրջանում, և թեև Վոլտերը համարեց Ռուսոյի գիրքը 
անկապ ու անհասկանալի, գրքի դրույթները դարձան կրքոտ 
վեճերի առարկա, նորաձև դարձան և թողեցին իրենց ազդեցու-
թյունը բարքերի վրա» [3, 6]: 

«Էմիլ կամ դաստիարակության մասին» հանճարեղ աշխատու-
թյան մեջ Ռուսոն ոչ միայն շարադրում էր իր մանկավարժական 
գաղափարները, այլև բազմակողմանի քննադատության ենթար-
կում ֆեոդալական հասարակարգի բարոյականությունն ու բար-
քերը, դեսպոտիզմի արտահայտությունները հասարակական 
կյանքում, մանավանդ դաստիարակության բնագավառում:  

Ռուսոն հակադրվեց նաև միջնադարյան մանկավարժության 
կողմից պաշտպանված այն գաղափարին, որի համաձայն երեխան 
բնականից արատավոր է, հակված դեպի չարը, և ուրեմն դաստիա-
րակությունը կոչված է ոչնչացնելու նրա նախնական բնությունը ու 
փոխարինելու այն նորով: Բայց ժխտելով այդ տեսակետը՝ նա 
ընկավ հակառակ ծայրահեղության մեջ: Նա իդեալականացրեց 
երեխայի բնությունը: Եվ հենց այդ էր այն հիմնաքարերից մեկը, 
որի վրա կարող էր կառուցվել նրա ուսմունքը բնական և ազատ 
դաստիարակության մասին: 

Աշխատանքային դաստիարակության հարցում նրա հիմ-
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նական ելակետը սոցիալական հավասարության գաղափարի 
պաշտպանությունն էր, ամեն տեսակ դասային արտոնությունների 
ժխտումը: 

Ռուսոյի մանկավարժական հայացքների մեջ վճռական տեղ 
են գրավում բարոյական դաստիարակության հարցերը: Բարոյա-
կան դաստիարակության նպատակը Ռուսոն համարում է մարդա-
սիրությունը` սիրել մարդկային ցեղը և բոլոր մարդկանց: Բարոյա-
կան դաստիարակության լավագույն միջոցներից մեկը Ռուսոն 
համարում էր բարոյական վարժությունը: 

«Էմիլի» մեջ չափազանց արժեքավոր, հաճախ էլ փայլուն 
մտքեր կան նաև այն մասին, թե ինչպես պետք է դաստիարակը 
վերաբերվի իր սանին, ինչպիսի փոխհարաբերություններ պետք է 
իշխեն նրանց միջև և ինչքան մեծ նշանակություն ունի դաստիա-
րակի վերաբերմունքը նրա սանի բարոյական դաստիարակության 
գործում: 

Վերջին հաշվով Ռուսոյի դեմոկրատիզմն ու հումանիզմն էլ 
ապահովեցին այն բացառիկ տեղը, որ նրա «Էմիլ»-ը գրավում է հա-
մաշխարհային մանկավարժական կլասիկ գրականության մեջ [2]:  

Անվիճելի է, որ բարոյական դաստիարակության մասին 
Ռուսոյի հայացքները, իրենց սխալներով և հակասություններով 
հանդերձ, ներծծված են դեմոկրատիզմով և հումանիզմով: 
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История публикации и оценка романа-трактата  
Ж.-Ж. Руссо «Эмиль или о воспитаниии» 

Арутунян Армен 
Марукян Лусине 

Резюме 
Ключевые слова: трактат, мировоззрение, “реформаторская педагогика”, 

рекомендация, учить, занимая, идеи 
В статье обсуждается история и оценка публикации романа-трактата 

Жан-Жака Руссо «Эмиль, или о воспитании».  
Роман-трактат подвергался многочисленным гонениям, становясь 

жертвой огня, подвергаясь преследованиям со стороны церкви. Однако 
роман был по достоинству оценен передовыми мыслителями, педагогами 
своего времени. Они нашли в романе «Эмиль, или о воспитании» то, что 
искали. 

В романе-трактате отражены взгляды Руссо, изложена предложенная 
им программа воспитания. 

После издания книги Руссо во Франции были изданы многочисленные 
книги о воспитании, количество которых превысило изданное на эту тему 
в течение 60 лет:  

Критики произведения Руссо отмечали неупорядоченность, отсутствие 
системности в этом труде. Однако его “реформаторская педагогика” 
послужила основой для деятельности педагогов различных поколений – 
как современников Руссо, так и наших современников. 
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History and Evaluation of Publication of the Novel – Tract  
“Emil or on Education” by J. J. Russo 

Harutyunyan Armen 
Marukyan Lusine 

Summary 
Key words: tract, outlook, “reforming pedagogy”, instruction, to teach by 

occupying, ideas 
The article examines history and evaluation of the publication of the 

novel-tract “Emil or on Education” by Jean Jacques Russo. 
The novel-tract has suffered much persecution, even becoming the part of 

a fire or meeting the anathema of the church. Nevertheless, the value of “Emil” 
was made more important by well-known pedagogues and advanced scholars. 
Many of them found in “Emil” what they had been looking for. 

The novel-tract reflected Russo’s world-view in general and proposed his 
own program on education. 

After publishing Russo’s book in France, so many books were published on 
education that hadn’t been printed during 60 years. 

Those who denied Russo’s theory pointed the absence of systemizing the 
work. But the “reforming pedagogy” with its ideas became roadbook not only 
for the teachers of his time, but also for the teachers of our days. 
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Կրտսեր դպրոցականների սոցիալականացման գործընթացը 
վտանգող գործոնները 

Հարոյան Լիզա 
 

Հանգուցային բառեր. տարրական դպրոց, համակարգ, 
ուսումնական գործընթաց, կրկնուսուցում, փոփոխվող վարքագիծ 

21-րդ դարը տեխնոլոգիական աննախադեպ առաջընթացի, 
գերարագ տեղեկատվության և սոցիալական կապերի զարգացման 
ժամանակաշրջան է: Աճող սերունդը պետք է կարողանա հնարա-
վորինս արագ և արդյունավետորեն հարմարվել կյանքի նոր 
ռիթմերին, դիմակայել նոր մարտահրավերներին: Ժամանակի 
թելադրանքով փոխվել են նոր սերնդի ընդհանուր պահանջմուն-
քային հարացույցն ու ոլորտները, իսկ տարիքային զարգացման 
յուրաքանչյուր փուլում առաջանում են նաև յուրահատուկ անհա-
տական պահանջմունքներ, որոնց բավարարումը ենթադրում է, որ 
հոգեբանամանկավարժական գիտությունները պետք է նորովի և 
ժամանակակից պահանջներին համահունչ կազմակերպեն կրթու-
թյան ու դաստիարակության գործընթացը: 

Հանրակրթական դպրոցը մի ամբողջական համակարգ է, 
որտեղ իրականացվում է անձի համակողմանի զարգացումը 6-17 
տարեկան հասակում: 

Ուսումնական գործընթացի գլխավոր հիմնախնդիրը, մասնա-
վորապես կրտսեր դպրոցականների կրթության ոլորտում, 
ուսուցման արդիականացումն է, 6 տարեկան երեխաների ուսուց-
ման գործընթացի կազմակերպումն այնպես, որ նրանք ոչ թե 
ստանան պատրաստի գիտելիքներ, այլ կարողանան դրանք 
«հայտնագործել» ինքնուրույն։ Ուսուցիչն ուսուցումը ճիշտ ղեկա-
վարելու համար պետք է իմանա այն պահանջները, որոնք հասու-
նացել են մեր օրերի համար: 

Գիտելիքները ձեռք են բերվում կյանքում կիրառվելու համար, 
որպեսզի կրթական գործընթացում բարոյական արժեքներով, 
համոզմունքներով ձևավորված մարդը նրանցով ղեկավարվի 
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սոցիալական միջավայրում՝ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում: 
Վերակառուցվող հանրակրթական դպրոցի համար կարևորը 

ոչ միայն ուսուցման և դաստիարակության բնագավառում նոր 
փոփոխություններն են, ոչ միայն նոր ծրագրերի ու դասագրքերի 
ստեղծումն է, որոնք կբավարարեին արդի կրթական պահանջները, 
այլև դասավանդման մեթոդների ու ձևերի կատարելագործումը, 
որով հնարավոր կլինի բավարարել 21-րդ դարի դպրոցականի 
հոգևոր, մտավոր ու ֆիզիկական պահանջմունքները, նրա օրավուր 
աճող հետաքրքրություններն ու հարցասիրությունը: Ուսուցման 
մեթոդական կատարելագործումը ենթադրում է աշակերտների 
ստեղծագործական ինքնուրույնության, տրամաբանական մտածո-
ղության զարգացում, ճանաչողական ակտիվության բարձրացում, 
իսկ այս բոլորի հիմքերը դրվում են տարրական դպրոցում: 

«Տարրական դպրոցը կրթության հիմքն է,– գրում է 
Ուշինսկին,– այնտեղ աշխատելը ավելի բարդ է ու դժվար, քան 
միջնակարգ դպրոցի բարձր դասարաններում» [1, 188]։ Հանրա-
կրթական դպրոցը կկայանա, եթե ունենանք կայացած տարրական 
դպրոց: 

Սակայն հարկ է արձանագրել, որ ՀՀ կրթական համակարգը 
վերջին տարիներին օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ բազմաթիվ պատ-
ճառներով չի կայունանում, գտնվում է տևական ճգնաժամային 
վիճակում: Համակարգում անհրաժեշտ են արմատական փոփո-
խություններ: Մասնավորապես հարկ կա այնպիսի քայլեր 
ձեռնարկելու, որոնք տարրական դպրոցը և ընդհանրապես հան-
րակրթությունը կձերբազատեն մի շարք բացասական երևույթնե-
րից ու ազդեցություններից։ Վերջիններից մեկն այն է, որ այսօր 
կրթական համակարգի ղեկավարման լծակների մոտ են գտնվում 
դպրոցից, մանկավարժությունից անտեղյակ, այլ ոլորտների 
մասնագետներ, իսկ կրթության ու դաստիարակության գործըն-
թացը, ուսումնական աշխատանքի կազմակերպչական ձևերն ու 
մեթոդները դուրս են մնացել ուսումնական հաստատությունների 
մասնագիտական գործառութային շրջանակներից և տեղափոխվել 
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համակարգից դուրս՝ հայտնվելով ամենից առաջ մասնավոր 
պարապող կրկնուսույցների ձեռքում: ՀՀ-ում, ինչպես նախկինում, 
այնպես էլ հիմա ծաղկում է կրկնուսույցների ինստիտուտը: 
Այդպես կրթական համակարգի ներքին թերությունների և գլոբալ 
բացթողումների հետևանքով ձևավորվել են արտահամակարգային 
կառույցներ, որոնք շահախնդիր մարդկանց միջոցով թափանցել են 
կրթական համակարգ՝ ներսից խարխլելով նրա առանց այդ էլ 
երերուն հիմքերը, վտանգելով հեղինակությունը։ 

Ավելին՝ կրթության ոլորտին ուղղված արտահամակարգային 
սպառնալիքները վաղուց ի վեր «օրինականացվել» են. այսօր նույ-
նիսկ դպրոցների և բնակելի շենքերի շքամուտքերում, էլ չասած՝ 
թերթերում և համացանցային կայքերում, կարելի է կարդալ․ 
«Կպարապեմ առանց տարիքային սահմանափակման», «Կպա-
րապեմ բոլոր առարկաները», «Առաջին դասարանի աշակերտների 
դասապատրաստում»: Բազմաբնույթ այսօրինակ «էստի համեցեք»-
հայտարարությունները հաստատուն քայլերով տեղափոխվել են 
բարձրագույն կրթության համակարգ` «Կգրեմ կուրսային, ավար-
տական աշխատանք, մագիստրոսական թեզ» և այլն: Եվ պարա-
պում են, և գրում են։ 

Իսկ ի՞նչ են անում դպրոցն ու բուհը: 
Անշուշտ, սխալ կլինի միանշանակ պնդել, թե այս համակար-

գերում բարձիթողի վիճակ է, և փորձ չի արվում շտկել դրությունը։ 
Կրթական ոլորտի պատասխանատու օղակներում մշակվում են 
նորարարական մեթոդիկաներ և տեխնոլոգիաներ՝ համակարգը 
կատարելագործելու, սովորողների ընդհանուր զարգացման 
մակարդակը բարձրացնելու, մտահորիզոնն ընդլայնելու, ինքնու-
րույնաբար գիտելիքներ ձեռք բերելու և արագ փոփոխվող իրավի-
ճակներում ճիշտ կողմնորոշվելու նրանց ունակությունների 
զարգացման, սոցիալականորեն լիարժեք անձի ձևավորման 
առումով: Պահանջներից ամենակարևորն է՝ ուսուցումը դարձնել 
գրավիչ, երեխային դարձնել ոչ թե ուսուցման օբյեկտ՝ գիտելիքի 
կրավորական կրող, այլ սուբյեկտ՝ այդ գիտելիքը ինքնուրույնաբար 
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ձեռք բերող և յուրացնող:  
Սակայն կրտսեր դպրոցականների սոցիալականացման գործ-

ընթացը վտանգող գործոններն ի հայտ են գալիս դպրոցական 
կյանքի առաջին իսկ օրերից: 

2006 թ. սկսած՝ մեր երկրում դպրոց են հաճախում 6 տարին 
լրացած երեխաները: Ցավոք, բազում են դեպքերը, երբ դպրոց 
հաճախելուց մի քանի շաբաթ անց որոշ դասվարներ ծնողներին 
առաջարկում են՝ «Բերեք՝ պարապեմ, չի հասցնում»։ Դպրոցի շեմը 
նոր ոտք դրած երեխան թե ի՛նչը «չի հասցնում», մնում է անհաս-
կանալի։ Առավել անհասկանալի և անհանդուրժելի վիճակ է 
ստեղծվում, երբ կրկնուսույցի պատվավոր «թիկնոց» են հագնում 
թոշակառու ուսուցիչները և, որ առավել վտանգավոր է, միջակ 
ընդունակություններով բուհն ավարտած կամ նույնիսկ մանկա-
վարժական կրթություն չունեցող անձինք:  

Դպրոցական ուսուցման ու դաստիարակության գլխավոր 
նպատակը ոչ միայն գիտելիքներով հարուստ երեխայի, այլ նաև 
բազմակողմանիորեն կրթված, հասարակությանը պիտանի և 
նրան խորապես ինտեգրված, զարգացման պատշաճ մակարդակ 
ունեցող անձի ձևավորումն է։ 

Դպրոցական կյանքի առաջին օրերից փոխվում է երեխայի 
դիրքորոշումը շրջապատող մարդկանց նկատմամբ, փոփոխու-
թյունների են ենթարկվում նրանց ընկալումներն ու պատկերա-
ցումները մարդկանց հետ փոխհարաբերությունների վերաբերյալ 
[2, 128-130]: Կրտսեր դպրոցականի համար սկսվում է նոր ու 
կարևոր տարիքային շրջան` ինքնագիտակցության, ինքնահաս-
տատման շրջանը: Տարիքային մի փուլից մյուսին անցումը երեխա-
յին դնում է բոլորովին նոր դիրքում. այդ դիրքով են արդեն 
որոշվում երեխայի մյուս բոլոր սոցիալական հարաբերություն-
ները՝ ծնողների հետ, մեծահասակների հետ, հասակակիցների 
հետ: Ծագում են նոր պահանջներ ու պահանջմունքներ, նոր 
կանոններ՝ կապված նոր կենսադիրքի և նոր դերի կատարման 
հետ: Որպեսզի ապահովվի 6 տարեկան երեխայի սահուն անցումը 
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ուսումնական գործընթաց, անհրաժեշտ է ուսումնառության առա-
ջին իսկ օրերից ստեղծել կրթական բարենպաստ միջավայր։ Առա-
ջին մենակատարը, որի ձեռքին «ջութակն» է՝ երեխայի նուրբ հոգին 
ու դեռևս չհասունացած գիտակցությունը, ուսուցիչն է. այստեղ չի 
կարող որևէ տարակարծություն կամ տարըմբռնում լինել։ Սակայն 
երեխային «հանձնելով» երկրորդ մենակատարի՝ տնային վարձովի 
ուսուցչի՝ կրկնուսույցի հոգածությանը, ծնողները մեծագույն սխալ 
են գործում, քանի որ երեխայի գիտակցության մեջ խամրում է այն 
նվիրական մարդու պատկերը, ում տրված է փոքրիկի կյանքի 
անփոխարինելի և գլխավոր դերակատարը լինել՝ ուսուցչի։  

Ակնհայտ է, որ որևէ կրկնուսույց չի կարող այն սոցիալական 
միջավայրը և կրթական տարածությունը ստեղծել, որոնք անհրա-
ժեշտ են երեխայի արդյունավետ սոցիալականացման համար, 
հետևաբար կրկնուսուցման երևույթը կրթության ճգնաժամի խոր-
քային դրսևորումներից մեկն է դառնում, հատկապես եթե կրում է 
համընդհանուր բնույթ: Պարզ է, որ երեխան ուսուցման բուն գործ-
ընթացներից դուրս էլ զարգանում է ամեն օր, զարգանում այնքան 
արագ, որ 6 տարեկան երեխայի կյանքի մեկ կամ երկու ամիսն 
ավելի շատ փոփոխություններ է բերում նրա ինտելեկտուալ կարո-
ղությունների և հոգևոր ու մարմնական զարգացման համար, քան 
հետագա տարիները։ Ռուս հոգեբան-մանկավարժ Լ. Վիգոտսկին 
կարևորում էր երեխայի զարգացման հենց առաջին դպրոցական 
ամիսները՝ գտնելով, որ այդ ընթացքում նա աննախադեպ զարգա-
ցում է արձանագրում, ձեռք բերում լուրջ հաջողություններ։ Եվ այս 
ամենի համար իբրև անփոխարինելի սնուցող միջավայր գիտնա-
կանը համարում է դպրոցական միջավայրը: Մինչդեռ որևէ դասա-
պատրաստող կամ կրկնուսույց անկարող է ապահովել ուսումնա-
կան կոլեկտիվ միջավայր։  

Կրտսեր դպրոցականների սոցիալականացման գործընթացը 
վտանգող գործոնները վերոնշյալով, սակայն, չեն սահմանափակ-
վում: Նշենք դրանցից ևս մի քանիսը։ 

Վախը ուսուցչից։ Որքան էլ ժամանակակից մանկավարժու-
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թյունը համարում է, թե երեխան և ուսուցիչը կրթության հավասա-
րազօր սուբյեկտներ են, այնուամենայնիվ փաստ է, որ ուսուցիչ-
երեխա հարաբերությունները չեն կարող կառուցվել միայն հորի-
զոնական հարաբերությունների սկզբունքով։ Նույնիսկ հոգեբանա-
կան առումով է անխուսափելի, որ հարաբերությունների այդ 
կառուցվածքը հաճախ հենց ուղղահայաց բնույթ է ստանում, իսկ 
ուղղահայացի «վերևում» բնականաբար ուսուցիչն է։ Եթե նույնիսկ 
շատ էլ կամենանք, ուսուցիչը երեխայի համար մնում է որպես 
յուրատեսակ պահանջատեր: Երեխան անկողին է մտնում տագնա-
պի մեջ՝ վաղն ի՞նչ կասի ուսուցիչը: Արդի մանկավարժությունն 
այդ հոգեբանական խորքային հարցի մի պատասխան ունի. 
երեխան դպրոցից պետք է տուն գնա դասերը յուրացրած, այնպիսի 
վստահությամբ, թե ինքն արել է ամենակարևորը և ազատ 
ժամանակ ունի անհոգ խաղալու: Նա դասերի գերակշիռ մասը և 
հանձնարարություններն արդեն արել է դպրոցում և տուն է գնում 
ուրախ, դրական հույզերով։ Նա նաև հստակ գիտակցում է, որ 
դպրոցում պատրաստած լինելով մյուս օրվա դասերը՝ ինքը 
յուրօրինակ պարգև է տանում ծնողներին՝ վերջիններիս չծանրա-
բեռնելով իր ուսման խնդիրներով. ծնողը ազատագրվում է երեխա-
յի ուսման հետ կապված մշտապես հոգսաշատ ու պատասխանա-
տու վիճակից: 

Գնահատվելու վախը։ Օբյեկտիվ և արդարացի գնահատման 
խնդիրը մանկավարժական մեթոդաբանության կարևորագույն 
խնդիրներից է։ Որքան էլ կատարելագործվում են գնահատման 
մանկավարժական գործիքակազմերը, ակնհայտ է, որ գնահատու-
մը շարունակում է մնալ խնդրահարույց։ Գնահատականը երբեք 
չպետք է դառնա սովորողի սևեռուն գաղափարը. այն պետք է 
օբյեկտիվորեն հաջորդի դպրոցականի կատարած աշխատանքին և 
ներդրած կրթական ջանքերին՝ որպես համարժեք վերաբերմունքի 
արձանագրում։  

Կրտսեր դպրոցականների սոցիալականացման գործընթաց-
ներին չափազանց մեծ վնաս են հասցնում չհիմնավորված թեստա-
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յին առաջադրանքները, հատկապես նրանք, որոնք միայն մեխանի-
կական հիշողություն են պահանջում: Գիտելիքի մեխանիկական 
սերտումը սովորողների համար դառնում է ինքնանպատակ, որի 
գործնական նշանակությունը խիստ փոքր է, իսկ գործնականում 
չկիրառվող գիտելիքը չի կարող լիարժեք կերպով սոցիալականաց-
վել, հետևաբար մնում է վերջինիս գործընթացներից մեկուսացված։ 

Կրտսեր դպրոցականների սոցիալական հմտությունների 
ձևավորման առումով անփոխարինելի է հասարակության բջջի 
կամ փոքր մոդելի՝ ընտանիքի դերն ու նշանակությունը։ Սոցիալա-
կան վարքի կանոնների մեծ մասը կրտսեր դպրոցականը նախ յու-
րացնում է ընտանիքում, ապա շարունակում դպրոցում: Ցավոք, 
վերջին տարիներին մեր երկրում ամբողջական ընտանիքների 
(որտեղ կա հայր և մայր) պակասը զգալի է՝ բացակա հայրիկներ, 
նույնիսկ մայրիկներ: Ընտանիքում երեխայի վրա ազդում են ոչ 
միայն ծրագրավորված, նպատակաուղղված դաստիարակչական 
ներգործությունները, այլ նաև ծնողների վարքագծի առանձնա-
հատկությունները [3, 121-122]: Ընտանիքը երեխայի համար ստեղ-
ծում է սոցիալական վարքի որոշակի կաղապարներ: Իր գործողու-
թյուններում երեխան առաջին հերթին հենվում է ծնողների հետ 
շփման փորձի վրա: Նախադպրոցականը կամ կրտսեր դպրոցա-
կանն ընդօրինակում և իր գործողություններում վերարտադրում է 
ծնողների վարքը: Ահա թե ինչու մանկավարժության դասական-
ները ծնողներին հորդորում էին՝ տվե՛ք երեխային լավ օրինակ: Հայ 
մեծ մանկավարժ Ղ. Աղայանը գրում էր. «Հարյուր անգամ խրատի 
փոխարեն՝ մի անգամ օրինակ տուր»: 

Բնականոն զարգացման հետագա տարիներին երեխան իր 
փոխհարաբերություններն այլ անձանց հետ կառուցում է՝ օգտա-
գործելով ընտանեկան հաղորդակցման մոդելները: Ընտանիքում 
երեխաների սկզբնական սոցիալականացումը, հատկապես ծնող-
երեխա հարաբերությունների ոլորտում, նմանատիպը չունի ռեֆե-
րենտային խմբերի այլ տեսակներում [4, 65]: Եթե նույնիսկ կրթա-
կան համակարգը լիներ կատարյալ, դարձյալ չէր կարող երեխայի 
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համար ապահովել այն հատուկ հոգատարությունը և սերը, որ կա 
ընտանիքում: 

Դպրոցում ընդարձակվում է երեխայի սոցիալական հարա-
բերությունների շրջանակը, և ուսուցչի խնդիրն է նրա հետ 
տարվող մանկավարժական աշխատանքը դնել սոցիալակա-
նացման հիմքի վրա, սոցիալական կապերն ավելի ընդարձակելով՝ 
դպրոցը դարձնել «ուրախության տուն», ինչպես բնորոշում էր    
Յա. Ա. Կոմենսկին: «Երեխաները միանգամից անկաշկանդ ընտե-
լանում են երջանկությանը, քանի որ նրանք իրենց բնույթով հենց 
ուրախություն և երջանկություն են»,– ասել է ֆրանսիացի մեծ գրող 
Վ. Հյուգոն։ 

Կրտսեր դպրոցականների սոցիալականացման գործընթացի 
վտանգող գործոն է դարձել այնպիսի կարևորագույն մանկավար-
ժական միջոց, ինչպիսին տնային առաջադրանքն է՝ կոչված ամրա-
պնդելու դպրոցում երեխայի ստացած գիտելիքները, դրանք կիրա-
ռելու գործնականում։ Այսօր, սակայն, տնային առաջադրանքները 
բազմաթիվ դժվարություններ, դժգոհություններ են հարուցում 
կրտսեր դպրոցականների և ծնողների շրջանում: Հարկ է արձանա-
գրել, որ հանրակրթության ոլորտում այս հիմնախնդիրը սրվել է 
հատկապես վերջին տասնամյակներում, երբ խորհրդային «հին» 
դպրոցական կրթական սկզբունքներից ու ավանդույթներից փորձ 
արվեց ձերբազատվել՝ վերջինիս իբր պահպանողական, ոչ ազա-
տական լինելու պատճառաբանությամբ։ Սակայն «նոր» դպրոցը 
միանգամայն սխալ գնահատեց նոր սերնդի աքսելերացիայի աս-
տիճանը, ինչի հետևանքով դպրոցում հանձնարարվող տնային 
առաջադրանքները բարդության աստիճանով բարձրացվեցին 
այնպիսի մակարդակի, որ դրանց կատարման ամենօրյա գործին 
ստիպված լծվեցին երեխայի ծնողները, հարազատները, նույնիսկ 
իրենք՝ ուսուցիչները։ Ուստի բնավ զարմանալի չէ, որ այսօր ցան-
կացած ծնող նաև իր երեխայի դպրոցի «հեռակայող» սանն է: 

Երեխաների տարիքին ոչ համապատասխան բարդացել են 
դպրոցական ծրագրերը, դասագրքերը դարձել են խրթին, նույնիսկ 
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անընկալելի թե՛ երեխայի, թե՛ ծնողների համար [5]: Ցավալին այն 
է, որ ներկա ծրագրերով առանց ծնողի օգնության ոչ մի երեխա չի 
կարող սովորել մասնավորապես տարրական դասարաններում: 
Այս երևույթը հղի է բազմաթիվ բացասական հետևանքներով թե՛ 
մանկավարժական առումով, թե՛ նաև հոգեբանական։ Երեխայի 
մեջ ձևավորվում է անվստահություն սեփական ուժերի նկատ-
մամբ, ազդում 6-9 տարեկանի ինքնազգացողության, առողջության, 
ֆիզիկական զարգացման վրա՝ դառնալով սովորելուց խուսափելու 
պատճառ, կլանելով երեխայի՝ աշխարհը ճանաչելու համար 
անհրաժեշտ ազատ ժամանակը: Կրտսեր դպրոցականի ինքնու-
րույնությունը և ընդունակությունները զարգանում են ոչ միայն 
գրքերով ու պարապմունքներով, այլ նաև նրան շրջապատող 
սոցիալական միջավայրով, հասարակական ու բնական կյանքի 
երևույթներով, իրադարձություններով:  

Կրտսեր դպրոցականների սոցիալականացման բնականոն 
գործընթացը խոչընդոտող գործոն է նաև այն, որ ուսուցիչներն 
այսօր հիմնականում կարևորում են երեխայի ուսումնական առա-
ջադիմությունը. եթե նա լավ է սովորում, ուրեմն ամեն ինչ կարգին 
է. չգիտես ինչու, երկրորդական պլան են մղվում երեխայի 
մտավոր, հոգեբանական և մշակութային զարգացման խնդիրները, 
որոնք պակաս կարևոր չեն երեխայի՝ որպես սոցիալական անձի 
լիարժեք ձևավորման առումով: 

Այսօր կյանքը դպրոցին առաջադրում է բոլորովին նոր պա-
հանջներ՝ կրթության բովանդակությունն ու կառուցվածքը վերա-
փոխելու անհրաժեշտության տեսանկյունից: Հանրակրթական 
դպրոցի շրջանավարտը պետք է ունենա ոչ միայն հիմնավոր 
գիտելիքներ, այլև այդ գիտելիքները կյանքում կիրառելու հմտու-
թյուն, պետք է ունենա նաև բարոյա-քաղաքական որոշակի համոզ-
մունքներ, պատրաստ լինի կյանքին ու աշխատանքին: Որոշակի 
փոփոխություններ պետք է մտցվեն ուսուցիչ-աշակերտ փոխհա-
րաբերություններում: Փոխվել են ժամանակները, փոխվել է աշա-
կերտի անհատականությունը. նա դարձել է ավելի ընկալունակ, 
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շրջահայաց ու հետաքրքրասեր: Տեղեկատվական հեղեղը, գիտա-
տեխնիկական առաջընթացը նպաստում են նրա համակողմանի 
զարգացմանը: Փոխվել են նաև երեխայի հետ տարվող ուսումնա-
կան աշխատանքի ձևերն ու մեթոդները. դրանք ավելի կատարելա-
գործվել են, բարդացվել։ Սակայն, ինչպես արդեն նշել ենք վերը, 
ժամանակակից դպրոցի համար շարունակում է որպես սպառ-
նալիք մնալ կրկնուսուցման երևույթը, աշակերտների ստեղծագոր-
ծական մտածողության զարգացման համար շարունակում են 
որպես վտանգ ներկայանալ թեստային առաջադրանքները: Թերևս 
դրանք են հիմնական պատճառները, որ դասավանդման արդի 
դրվածքը չի նպաստում ուսման նկատմամբ կրտսեր դպրոցական-
ների հետաքրքրության զարգացմանը: 

Կրտսեր դպրոցական տարիքում ֆիզիկական զարգացումը և 
ուսումնական աշխատանքն ընթանում են համաքայլ. երեխայի 
ներդաշնակ զարգացման գործում ամեն ինչ գտնվում է փոխա-
դարձ կապի մեջ: Երեխայի առողջությունը կախված է այն բանից, 
թե ինչպիսի ուսումնական աշխատանքներ են արվում երեխային, 
ինչպես և երբ է նա կատարում տնային առաջադրանքները: Եթե 
երեխան տնային առաջադրանքը կատարում է հարկադրաբար, 
հակառակ իր ցանկության (շատ հաճախ այդպես է լինում), ապա 
դա ճնշում է երեխայի հոգևոր զարգացման գործընթացը, անդրա-
դառնում նրա տրամադրության, ֆիզիկական բնականոն աճի վրա։  

Ուստի, որպես եզրահանգում ամբողջ վերոգրյալի, արձանա-
գրում ենք, որ նպատակահարմար է, եթե կրտսեր դպրոցականը 
բոլոր դասերը սովորում է դասարանում, ուսուցիչների հսկողու-
թյան ու ղեկավարության ներքո: Նման մոտեցումն ունի մի շարք 
հիմնավորումներ. 

▪ դպրոցում ղեկավարելով աշակերտին՝ ուսուցիչը տեսնում է, 
թե նա ինչպես է ինքնուրույն կերպով պատրաստվում և 
կատարում առաջադրանքը, ինչպես օգնել նրան, ինչպես սո-
վորել սովորեցնել։ 

▪ Հետևելով և ղեկավարելով դասը պատրաստող երեխային՝ 
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ուսուցիչը ուսումնասիրում է նրան, նկատում, թե ինչն է նա 
հեշտ յուրացնում, ինչը՝ դժվար, կանխում է սխալները: 
Կրտսեր դպրոցականի ուշադրությունն առարկայական է. 
նա հաճախ անգիր է անում առանց իմաստը հասկանալու, 
ուստի պետք է օգնել նրան հաղթահարելու ձևականությունը, 
ինչն ի զորու է անել գլխավորապես ուսուցիչը: «Երեխան 
սովորում է սովորել ուսուցչի ղեկավարությամբ, իսկ դա 
նախնական ուսուցման ժամանակ ավելի կարևոր է, քան 
ինքը՝ ուսումը»,– ասում է Կ. Դ. Ուշինսկին [1, 171]։ 

▪ Դպրոցում դասը յուրացրած երեխան տուն է գնում՝ տնօրի-
նելու իր ազատ ժամանակը՝ չկտրվելով սիրելի խաղից, զար-
գանալով ընտանիքում՝ բնության ու իրեն շրջապատող 
մարդկանց ազդեցության ներքո։ 
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Факторы, угрожающие процессу социализации младших школьников, 
проявляются с самых первых дней школьной жизни. Репетиторство 
является одной из очевидных опасностей, на которых основной акцент 
делается в этой статье. Очевидно, что репетитор не может создать 
социальную среду и условия обучения, необходимые для эффективной 
социализации ребенка, поэтому феномен репетиторства является одной из 
основных причин кризиса в образовании, особенно если он универсален. 
Одним из факторов, препятствующих социализации младших школьников, 
является страх перед учителем и оценка, которые представляют собой 
психологические условия, которые сопровождают ребенка каждый день и 
в конечном итоге превращаются в психологические комплексы, значи-
тельно препятствующие его / ее социализации. Роль и значение семьи как 
основной или малой модели общества незаменимы с точки зрения 
формирования социальных навыков у младших школьников. Сначала 
младшие школьники изучают основную часть правил социального 
поведения дома, а затем продолжают этот процесс в школе. К сожалению, в 
последние годы в нашей стране наблюдается значительный дефицит 
ядерных семей. Некоторые отцы и матери живут за границей. Домашняя 
работа стала одним из главных факторов, который ставит под угрозу 
процесс социализации младших школьников. Школьники укрепляют 
знания, которые они получают в школе, выполняя домашнюю работу. 
Таким образом, они применяют свои знания на практике. В настоящее 
время младшие школьники и их родители жалуются, что домашнее 
задание, назначенное учителями, действительно сложное.  

В этой статье мы также затрагиваем другие факторы, которые ставят 
под угрозу процесс социализации младших школьников. 
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 The factors endangering the socialization process of junior schoolchildren 
emerge from the very first days of school life. Tutoring is one of the obvious 
dangers, on which the main emphasis is put in this article. It is obvious that the 
tutor cannot create the social environment and learning setting that is 
necessary for the effective socialization of a child, so the phenomenon of 
tutoring is one of the main reasons of education crisis, especially if it is 
universal. One of the factors hindering the socialization of junior 
schoolchildren is the fear of the teacher and assessment, which are 
psychological conditions that accompany the child every day and eventually 
turn into psychological complexes, significantly hindering his/her socialization. 
The role and significance of family as a core or small model of society are 
irreplaceable in terms of forming the social skills of junior schoolchildren. First, 
the junior schoolchildren learn the major part of the rules of social behaviour at 
home and then they continue that process at school. Unfortunately, in recent 
years, there has been a significant shortage of nuclear families in our country. 
Some fathers and mothers live abroad. Homework has become one of the main 
factors that endangers the process of socialization of junior schoolchildren. The 
schoolchildren strengthen the knowledge that they gain at school by doing 
their homework. In this way they apply their knowledge in practice. 
Nowadays, the junior schoolchildren and their parents complain that the 
homework assigned by the teachers is really difficult. We have also touched 
upon other factors that endanger the socialization process of junior 
schoolchildren in the article. 
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Սահմանափակ հնարավորություններով  
երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքը հնագույն 

քաղաքակրթությունից մինչև մեր օրեր 

Հովհաննիսյան Նարե 
 

Հանգուցային բառեր. հաշմանդամություն, արատ, ներառական 
ուսուցում, իրավունք, հասարակություն, բժշկական և սոցիալա-
կան մոդել, երեխայասպանություն 

«Ներառում» հասկացությունն իր մեջ ընդգրկում է ոչ միայն 
կրթության, այլև հասարակական հարաբերությունների այն լայն 
շրջանակը, որն անհրաժեշտ է մարդու կենսագործունեության 
համար՝ աշխատանք, շփում, հաղորդակցում, ժամանց: 

Ներառական կրթությունը կրթության առանձնահատուկ պայ-
մանների կարիք ունեցող երեխաների կրթություն ստանալու հա-
մակարգ է՝ ուղղված առողջ և սահմանափակ հնարավորություննե-
րով երեխաների համատեղ կրթություն ստանալուն, հավասար 
պայմանների և հնարավորությունների ստեղծմանը: Այն համար-
վում է յուրաքանչյուր երեխայի կարողությունների լիարժեք բացա-
հայտման միջոցով որակյալ կրթական ծառայությունների մատուց-
ման գործընթացների ամբողջություն: 

Մեր օրերում հասարակությունը փորձում է համապատաս-
խան միջոցներ ձեռնարկել սոցիալական կյանքում հաշմանդամ-
ների լիարժեք ինտեգրման համար, որոնք հանդիսանում են տվյալ 
հասարակության լիիրավ անդամ: Նման հասարակության հիմ-
քում ընկած է մարդասիրական մոտեցումը, որը նպաստում է սահ-
մանափակ հնարավորություններով մարդկանց ընդունմանը, 
նրանց՝ որպես լիարժեք անհատի ճանաչմանը: 

Չնայած այսօր առավել քան կարևորվում է ներառական 
կրթության դերը, այնուամենայնիվ, ոչ միշտ է այդպես եղել: 

Հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց մասին առաջին փաս-
տաթուղթը «Էբերս»-ն է (մ.թ.ա. 1550թ.), որը պապիրուսի վրա 
գրված հին եգիպտական բժշկական շարադրանք է: «Ըստ վկայու-
թյունների՝ Կարմակե քաղաքում քուրմերը երգ, երաժշտություն 
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էին սովորեցնում կույրերին, որոնք կազմում էին պոետների և 
երաժիշտների հիմնական մասը, ներգրավում էին տարբեր մշա-
կութային միջոցառումներում» [10]: 

Անտիկ ժամանակաշրջանում ֆիզիկական և հոգեկան խնդիր-
ներ ունեցող երեխաների ճակատագիրը անհեռանկարային էր՝ 
ֆիզիկական արատներով մարդկանց համարում էին «ոչ մաքուր», 
այսինքն՝ չար, կախարդական ուժերի կրող: Ֆիզիկական շեղում-
ները համայնքի կողմից ընկալվում էր որպես մեղքերի համար ի 
վերուստ տրված պատիժ: 

Հին Հունաստանի մանկավարժական պրակտիկայում տարբե-
րում էին երկու տիպի մոդել՝ սպարտական (ռազմական) և աթենա-
կան (մշակույթի զարգացում): Սակայն հաշմանդամների նկատ-
մամբ վերաբերմունքը նույնատիպ էր՝ դեռևս ծննդյան պահին 
բացահայտել ֆիզիկական թերություններով երեխաներին, առանձ-
նացնել նրանց առողջներից, դրանով իսկ հոգալ պետության կայու-
նության մասին: Հիվանդ երեխաները կա՛մ մնում էին բախտի 
հույսին, կա՛մ ոչնչացվում էին: 

Կաղ, լսողության և տեսողության, մտավոր հետամնացության 
խնդիրներով ծնված երեխաները հասարակության մեջ տեղ 
չունեին: Օրենքը խտրական վերաբերմունք ուներ միայն նրանց 
նկատմամբ, որոնք հասարակության մեջ արտոնյալ դիրք էին զբա-
ղեցնում: 

Սահմանափակ հնարավորություններով մարդկանց հին հու-
նական հասարակության մեջ ենթարկում էին վիրավորանքների ու 
ծաղրանքի: Այսպես, «մ.թ.ա. IV դարում Հին Հունաստանում ի 
հայտ եկան ֆիզիկական արատը մատնանշող անուններ, օրինակ՝ 
Միսկելոս (Կաղ), Ռոյկոս (Ծուռ)» [4, 19]: Զարգացման շեղում ունե-
ցող երեխաներին թույլատրվում էր կրթություն ստանալ միայն 
հատուկ պայմաններում: 

Հաշմանդամների նկատմամբ նույնատիպ վերաբերմունք էր 
դսևորվում նաև Հռոմում: Այստեղ անուն-մականունները տարած-
ված էին մասնավորապես արիստոկրատների շրջանում՝ ծնողներն 
այդպես էին դրսևորում իրենց սերն ու մտատանջությունը 
երեխայի նկատմամբ: 



 
– 280 – 

Քաղաքակրթության զարգացման հետ աստիճանաբար 
Հունաստանում և Հռոմում սահմանափակվում է երեխայասպա-
նությունը: Կայսրության ստեղծումով օրենսդրության որոշ բնու-
թագրիչներ փոխվում են, և հոր իրավասությունները աստիճանա-
բար կրճատվում են: 

Հռոմեական կայսրության որոշ գավառներում ապրող ֆիզի-
կական արատներով մարդկանց սոցիալական պայմանները համե-
մատաբար դարձան բարվոք: Եգիպտոսում հաշմանդամների 
նկատմամբ հատուկ խնամք էր ցուցաբերվում, նրանց խնդիրների 
լուծումն իրենց վրա էին վերցնում ոչ միայն ընտանիքը, այլև 
հասարակական կառույցները, կառավարությունը և եկեղեցին: 

«Ալեքսանդրիայում և այլ մեծ քաղաքներում ֆիզիկական 
արատներով մարդը կարող էր հեշտությամբ գտնել իրեն հարմար 
աշխատանք, հասարակության կողմից աջակցություն և օգնու-
թյուն» [5, 2]: 

Սակայն, ընդհանուր առմամբ, կարող ենք փաստել, որ անտիկ 
ժամանակաշրջանում բացասաբար էին վերաբերվում հաշման-
դամներին, ինչը ստիպում էր նրանց՝ իրենց ֆիզիկական արատը 
թաքցնելու տարբեր ձևեր գտնել: Այդ նպատակով հաճախ օգտա-
գործում էին հագուստը՝ արատը քողարկելով հագնվելու ոճի մեջ: 

Օգոստոս կայսեր ժամանակաշրջանում հունահռոմեական 
քաղաքակրթության մեջ քրիստոնեության ի հայտ գալու հետ 
մեկտեղ փոխվեցին հայացքներն ու վերաբերմունքը արատներ 
ունեցող մարդկանց նկատմամբ: Հոգևոր հայրերը հեթանոսներին 
սովորեցնում էին սեր, հանդուրժողականություն թույլերի ու 
խեղճերի նկատմամբ, որոնք համարվում էին «անպետք»: 

Քանի որ աստիճանաբար հաշմանդամների նկատմամբ վերա-
բերմունքի փոփոխություններ են նկատվում, ֆիզիկական արատով 
երեխաների սպանությունը փոխարինվում է այլ միջոցներով: II 
դարում տանը անդամալույծ ունենալը դառնում է նորաոճ: Գոյու-
թյուն ուներ հատուկ շուկա, որտեղ հնարավոր էր գնել անդամա-
լույծ կամ երեք աչք ունեցող մարդկանց, հսկաների կամ գաճաճնե-
րի: Հռոմում կույր տղա երեխաներին վաճառում էին որպես թիա-
վար կամ սովորեցնում էին մուրացկանությամբ զբաղվել, իսկ 
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աղջիկներին՝ մարմնավաճառությամբ, մտավոր հետամնաց երե-
խաներին վաճառում էին որպես ստրուկ, իսկ երբեմն հատուկ 
խեղում էին, որպեսզի խղճահարություն առաջացնեին, և ավե-
լացնեին նրանց արժեքը: Հաճախ անոմալ մարդիկ Հռոմում օգտա-
գործվում էին զվարճանալու համար, հարուստ ընտանիքները 
պահում էին մտավոր հետամնաց մարդկանց որպես ծաղրածու: 

Միջնադարում, հատկապես Եվրոպայում, հաշմանդամու-
թյունը դիտվում էր որպես գերբնական ուժերի կողմից մեղքերի 
համար պատիժ: 13-14-րդ դդ. եկեղեցուն կից բացվեցին առաջին 
հոսպիտալները (մանկատները) որբ և հաշմանդամ երեխաների 
համար: Երեխաներին ծնողները կարող էին թողնել եկեղեցու 
բակում կամ կից գտնվող մենաստանի մոտ: Որոշ եկեղեցիների 
բակում հատուկ նշումներ կային արված, թե որտեղ կարելի էր 
թողնել երեխային: Նորածնին լքելը չէր համարվում հանցագոր-
ծություն: 

14-րդ դարում առաջանում են առաջին դպրոցները որբերի 
համար, որտեղ կարող էին սովորել նաև աղքատ ընտանիքների 
երեխաները: Այդ դպրոցների աշակերտները իրենց գոյությունը 
պահելու համար մուրացկանությամբ էին զբաղվում: Դպրոցները 
տղաների համար էին, իսկ աղջիկների համար բացվեցին բարեգոր-
ծական հաստատություններ, որտեղ նրանք սովորում էին կարել, 
վարել տնային տնտեսություն և այլ օգտակար հմտություններ: 

15-րդ դարի սկզբին աշխարհիկ բարերարները, որոնք ֆինան-
սավորում էին պետական կառույցներին, ծխական տները և ման-
կատները, սկսում են առավել մեծ ուշադրություն դարձնել որբերի 
և հաշմանդամների (աղքատներ, անբուժելի հիվանդներ, ծերեր, 
կաղեր) խնամքին, որով նախկինում զբաղվում էին մենաստան-
ներն ու եկեղեցին: 

18-րդ դարում բժշկական մոդելը հաշմանդամությունը վերա-
ձևակերպեց որպես ֆիզիկական անլիարժեքություն, որը ենթակա 
է բուժման: Այն կարող է և չուղղել վիճակը, սակայն շտկել թերու-
թյունների մեծ մասը, և օգնել հաշմանդամներին իրացնել իրենց 
հնարավորությունները հասարակության մեջ: 

Այս մոտեցման շրջանակներում XIX-XX դարերում փոփոխու-
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թյուններ տեղի ունեցան առողջապահության, սոցիալական 
պաշտպանության ոլորտներում, առաջացան հատուկ կրթու-
թյունը, աշխատանքային վերականգնումը և մասնավոր բարեգոր-
ծությունը: 

Այսպիսով՝ ներառական կրթության գաղափարներն անցել են 
դժվարին ու երկար ճանապարհ: «Ներառական կրթության զար-
գացման մեջ էական նշանակություն ունեցան XX-XXI դարերում 
միջազգային իրավական ակտերի ընդունումը» [5, 3]: 

Հաշմանդամության խնդրի ուսումնասիրությունը նոր թափ է 
առնում 1980-ական թվականներին ամերիկյան և եվրոպական քա-
ղաքագետների և սոցիոլոգների կողմից, որի հիմքը հաշմանդամու-
թյան բժշկական («հաշմանդամությունը համարվում է անձի 
խնդիր, «հիվանդություն», որի պատճառով անձի կենսագործու-
նեությունը սահմանափակվում է» [1, 31]) մոդելն էր: Այս ուսումնա-
սիրությունների զարգացումը տեղի ունեցավ սոցիալ-քաղաքական 
այնպիսի իրավիճակում, երբ սահմանափակ հնարավորություն-
ներով մարդիկ սկսեցին դիտվել որպես փոքրամասնություն՝ ինչ-
պես ազգային փոքրամասնությունները: 

Հաշմանդամության խնդրի աստիճանական զարգացումը 
հնարավորություն ստեղծեց ուշադրությունը կենտրոնացնել հաշ-
մանդամության սոցիալական («հաշմանդամությունը դիտարկվում 
է որպես հասարակության սոցիալ-մշակութային արժեքների 
հետևանք» [1, 32]) մոդելի վրա: Մասնագետներն իրենց առջև 
խնդիր էին դրել հաշմանդամների համար սոցիալական բարեփո-
խումների և մասնագիտական ծրագրերի սովորեցման համար 
ստեղծել համապատասխան պայմաններ: 

Հետազոտողներն ընդգծում էին, որ «սահմանափակ հնարավո-
րություններով մարդիկ, չնայած իրենց ծագման և հաշմանդամու-
թյան ձեռքբերման պատճառների էական տարբերություններին, 
միևնույն է, պիտակավորվում են, և իրենց իրավունքների և հնարա-
վորությունների լիարժեք իրականացման ճանապարհին հանդի-
պում են միևնույն դժվարություններին ու խոչընդոտներին» [7, 186]: 

Հենց այս ուսումնասիրությունները էական փոփոխություններ 
մտցրին կրթական ծրագրերում և հիմք հանդիսացան բժշկության, 
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մանկավարժության և հոգեբանության ոլորտում մասնագետների 
պատրաստման համար: «Հաշմանդամներին հնարավորություն 
տրվեց կրթություն ստանալ բիզնեսի, համակարգչային տեխնոլո-
գիաների, իրավաբանական և այլ ոլորտներում» [8, 49]: 

1990-ական թթ. հաշմանդամության խնդրի ուսումնասիրու-
թյանը քաղաքագետներին և սոցիոլոգներին միացան նաև այլ մաս-
նագետներ՝ դարձնելով հաշմանդամության թեման ակտիվ հետա-
զոտության դաշտ: Հենց այդ շրջանում հաշմանդամությունը 
դադարեց ուսումնասիրվել միայն որպես բժշկական ախտորոշում, 
որպես հիվանդություն, պաթոլոգիա: Հաշմանդամությունը սկսեց 
ուսումնասիրվել նաև սոցիալական ոլորտում, ինչպիսիք են սեռը, 
ռասսան, տարիքը և այլն: 

Այսօր արդեն «հաշմանդամություն» հասկացությունը բնութա-
գրելիս հաշվի ենք առնում ոչ միայն բժշկա-ֆունկցիոնալ, այլև 
սոցիալ-կենցաղային, մասնագիտա-աշխատանքային և հոգեբա-
նական տվյալները: 

Որոշ գիտնականներ «հաշմանդամություն» եզրույթի փոխա-
րեն ընդունում են «կենսագործունեության սահմանափակում» 
եզրույթը, որը ներառում է «անձի ինքնասպասարկման ապահով-
ման ունակության, ինքնուրույն տեղաշարժվելու, կողմնորոշվելու, 
հաղորդակցվելու, սեփական վարքը հսկելու, ուսումնառելու և 
աշխատանքային գործունեությամբ զբաղվելու (երեխաների հա-
մար՝ նաև խաղալու) կարողությունների կամ հնարավորություն-
ների լրիվ կամ մասնակի կորուստ» [11]: 

Որքան էլ հաշմանդամության սահմանումները տարբեր լինեն, 
միևնույնն է, դրանով խնդիրը չի վերանում: Հաշմանդամություն 
ունեցող մարդիկ մշտապես բախվել և բախվում են խոչընդոտների 
և կանգնում սահմանափակումների առաջ: 

Մեր կողմից հետազոտություն է իրականացվել Վանաձոր 
քաղաքի 11 դպրոցներում՝ տնօրենների և ուսուցիչների շրջանում: 
Մասնավորապես առանձնացվել են այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք 
են վերաբերմունքը ներառական կրթության նկատմամբ, ինչպիսի 
դժվարությունների են հանդիպում ուսուցիչները այդ գործընթացն 
իրականացնելիս, արդյոք անցել են համապատասխան վերա-
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պատրաստում, թե ոչ, որտեղ պետք է սովորեն ԿԱՊԿՈւ երեխանե-
րը, և ինչ առաջարկություններ ունեն ներառական կրթության 
բարելավման ուղղությամբ: 

Վերլուծելով արդյունքները, կարող ենք փաստել, որ 11 դպրոց-
ների տնօրեններից 6-ը դրական վերաբերմունք ունեն ներառական 
կրթության նկատմամբ, 2-ը՝ բացասական, 3-ը՝ մասամբ դրական: 
Բոլոր տնօրենները գտնում են, որ իրենց դպրոցում մանկավարժ-
ներն արդյունավետ են իրականացնում ներառական կրթությունը, 
բավարարված են մանկավարժահոգեբանական աջակցող խմբի 
աշխատանքից: Հանդիպող դժվարություններից նշել են նյութա-
տեխնիկական բազայի բացակայությունը, ծանր խնդրով երեխայի 
ներառման ոչ նպատակայնությունը, ծնողների կողմից խնդրի չգի-
տակցումը, բժշկական ախտորոշման ոչ լիարժեքությունը, համա-
պատասխան մասնագետների բացակայությունը, դասարաննե-
րում աշակերտների մեծ թվաքանակը, և իհարկե, խնդիր ունեցող 
երեխաների ներգրավումը լրացուցիչ խնդիրներ է ստեղծում առողջ 
երեխաների համար: Այն հարցին, թե որտեղ պետք է սովորեն 
ԿԱՊԿՈւ աշակերտները տնօրեններից 3-ը գտնում են միանշանակ 
հանրակրթական դպրոցում, 3-ը՝ հատուկ դպրոցում, 5-ը գտնում 
են, որ թեթև խնդրով աշակերտները կարող են սովորել հանրա-
կրթական դպրոցում, ծանր խնդրով աշակերտները՝ հատուկ 
դպրոցում: Առաջարկությունները եղել են հետևյալները՝ լրացուցիչ 
դասաժամ հատկացնել ԿԱՊԿՈՒ աշակերտներին, բարելավել ան-
հրաժեշտ նյութատեխնիկական բազան, ծանր խնդրով երեխաների 
հատուկ դպրոց հաճախելը, միջավայրի և ուսումնական ծրագրերի 
հարմարեցումը, համապատասխան դասընթացների անցկացումը 
մանկավարժների և ծնողների համար, ուսումնական ժամանակի 
կրճատումը: 

Պարզվեց նաև, որ ոչ բոլոր դպրոցներն ունեն հատուկ մանկա-
վարժներ: Դպրոցում նրանց բացակայությունը լրացնում են 
Վանաձորի տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցու-
թյան կենտրոնից այդ գործառույթն իրականացնող մանկավարժ-
ները, որոնք անցել են համապատասխան վերապատրաստումներ, 
սակայն ոչ բոլորն ունեն հատուկ մանկավարժի մասնագիտական 
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կրթություն: Բնականաբար այս գործոնը իր ազդեցությունն ունի 
ԿԱՊԿՈւ աշակերտների հետ աշխատանքի արդյունավետության 
տեսանկյունից: 

Վերլուծելով ուսուցիչների կողմից գրանցված արդյունքները 
(հարցմանը մասնակցել են 11 դպրոցներից 55 ուսուցիչ)՝ եկանք 
այն եզրակացության, որ ուսուցիչների զգալի մասը չէր կարողացել 
հստակ սահմանել իր աշակերտի խնդիրը, որի համար գրում է 
անհատական ուսուցման պլան: Որոշ ուսուցիչներ ԿԱՊԿՈւ աշա-
կերտների թվին էին դասել նաև հուզակամային և հոգեբանական 
խնդիրներ ունեցող, դյուրագրգիռ աշակերտներին, որոնք, ըստ 
վերջին փոփոխությունների, կրթության առանձնահատուկ պայ-
մանների կարիք չունեն: Կարող ենք արձանագրել, եթե ուսուցիչը 
հստակ չգիտի իր աշակերտի խնդիրը թեթև, միջին, թե ծանր 
աստիճանի է, ապա ինչպես կարող է ճիշտ սահմանել աշխա-
տանքի նպատակը, և արդյունավետ կազմակերպել ուսուցման 
գործընթացը: 

Ներառական կրթության նկատմամբ վերաբերմունքը միա-
նշանակ չէ: Ուսուցիչների մի մասը (դրական պատասխան է տվել 
28 ուսուցիչ) գտնում է, որ ԿԱՊԿՈՒ աշակերտներն ինտեգրվում են 
հասարակության մեջ, կարողանում են ազատ շփվել, չկա խտրա-
կան վերաբերմունք, ներգրավվում են ուսուցման գործընթացում, 
իրենց դասարանական խմբում, երեխաները դառնում են ավելի 
կարեկից, հանդուրժող: Մյուս մասն էլ (բացասական պատասխան 
է տվել 27 ուսուցիչ) կարծում է, որ այն առաջացնում է լրացուցիչ 
խնդիրներ, թե՛ ուսուցիչների, թե՛ աշակերտների համար: Ուսուց-
չից պահանջում է լրացուցիչ աշխատանք, սակայն իրականում 
երեխաները չեն ներառվում, այլ առաջացնում են նոր խնդիրներ: 
Ուսուցիչները միանշանակ գտնում են, որ կա համակարգային 
փոփոխությունների կարիք: 

Ամփոփելով հետազոտության արդյունքները՝ կարող ենք 
կատարել հետևյալ եզրահանգումները. 

1. ներառական կրթությունը դեռևս լիարժեք չի իրականաց-
վում հանրակրթական դպրոցում: 

2. Ներառական կրթության արդյունավետ իրականացման 
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համար անհրաժեշտ են համապատասխան պայմաններ, 
որոնք բացակայում են: Չկա նյութատեխնիկական բազա, 
սակավ է հատուկ մասնագետների թիվը, չի իրականացվում 
ուսուցիչների պատրաստվածության և ծնողների շրջանում 
իրազեկվածության բարձրացում: 

3. ԿԱՊԿՈՒ աշակերտները դեռևս լիարժեք չեն ներառվում 
ուսումնական գործընթացին, մասնավորապես ծանր 
խնդրով աշակերտները: 

4. Ուսուցիչները բազում դժվարություններ ունեն, որոնցից 
բխող խնդիրները ոչ թե լուծվում, այլ շրջանցվում են: 

5. Ներառական կրթության նկատմամբ կա տարակարծու-
թյուն՝ ԿԱՊԿՈՒ աշակերտները ինչ որ չափով սոցիալակա-
նացվում են, սակայն ուսումնական առումով ստեղծում են 
մի շարք դժվարություններ: 

6. Կա համակարգային փոփոխությունների կարիք: 
Այս հիմնախնդրի լուծմանն էլ կնվիրվեն մեր հետագա ուսում-

նասիրությունները: 
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Отношение к детям с ограниченными возможностями  
с древнейшей цивилизации до наших дней 

Оганнисян Наре 
Резюме 

Ключевые слова: инвалидность, порок, инклюзивное обучение, право, 
общество, медико-социальная модель, детоубийство 

Люди с ограниченными возможностями постоянно сталкивались и 
сталкиваются с препятствиями и ограничениями. Чтобы понять проблему 
инвалидности, в нашей работе говорится о древних временах, о том, как 
относились к детям с дефектами, как происходил переход от человеконе-
навистности к гуманизму. 

В древней цивилизации ребенок принадлежал не семье, а племени. 
Если в семье родился ребенок, который не мог быть полезным для 
общества, было рекомендовано убить его. С развитием цивилизации 
убийства детей в древнем мире постепенно ограничиваются. 

Сегодня общество, применяя гуманитарный подход, пытается 
принять соответствующие меры для полной интеграции людей с ограни-
ченными возможностями в общественную жизнь, которые являются 
полноправными членами этого общества. 

Как в мире, так и в Армении наблюдается переход к инклюзивному 
обучению, то есть дети с физическими и умственными проблемами 
должны учиться в общеобразовательной школе. Наше исследование, 
проведенное в школах (в котором приняли участие 11 директоров и 55 
учителей из школ Ванадзора), свидетельстует, что инклюзивное образова-
ние еще не полностью реализовано в общеобразовательной школе, для чего 
нужны соответствующие условия и материально-техническая база. 
Количество специалистов не велико, не проводятся подготовки учителей и 
мероприятия, направленные на повышение осведомленности среди 
родителей. Дети с ограниченными возможностями, особенно с тяжелыми 
проблемами, еще не полностью интегрированы в процесс обучения. У 
учителей много трудностей, а проблемы, которые вытекают из них не 
решаются, а игнарируются. И наконец, есть необходимость в системных 
изменениях. 
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Attitude to Children with Disabilities Starting  
from Ancient Civilization to Our Days 

Hovhannisyan Nare 
Summary 

Key words: disability, disease, inclusive education, law, society,      
medical-social model, prolicide 

People with disabilities have constantly been facing and are still facing 
obstacles. To understand the issue of disability, in our work we reflect on 
ancient times, how children with defects were treated, how the transition from 
misanthropy to humanism took place. In ancient civilization, the child did not 
belong to the family but to the polis or the tribe. If a defective child was born to 
a family and he could not be of any use to society, it was advised to kill him. 
With the development of civilization, child murder was gradually limited. 

Today, the society, manifesting a humanitarian approach, is trying to take 
appropriate measures for the full integration of people with disabilities into 
public life, who are full members of this society. Both in the world and in 
Armenia, there is a transition to inclusive education, that is, children with 
physical and mental problems must study in a comprehensive school. 

The research we carried out in schools (11 headmasters and 55 teachers 
from Vanadzor schools participated in it) indicates that inclusive education is 
not still being fully implemented in a comprehensive school, for that 
appropriate conditions, material and technical resources are required. The 
number of special specialists is small; teacher training and awareness among 
parents are not raised. Children with special educational needs, especially those 
with severe problems, are not yet fully integrated into the learning process. 
Teachers have numerous difficulties, and the problems that arise from them are 
not solved but ignored. Finally, there is a need for changes in the system. 
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Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
կիրառման առանձնահատկությունները տարրական 

դասարաններում 
Միրաբյան Լուսիկ 

 
Հանգուցային բառեր. տեղեկատվական և հաղորդակցական 

կարողունակություն, մեդիագրագիտություն, մեդիակրթություն, 
հեռավար ուսուցում և ուսումնառություն 

Արդի ժամանակաշրջանում մարդկային հասարակությունը 
մուտք է գործել տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիա-
ների զարգացման նոր դարաշրջան, որը կարևորագույն, կենսա-
կան դեր է կատարում նրա գործունեության բոլոր ոլորտներում: 
Առանց տեղեկատվական ու հաղորդակցական տեխնոլոգիաների 
(ՏՀՏ) մեր օրերում անհնար է պետական, հասարակական ու 
կրթական առաջընթացը: Գիտատեխնիկական առաջընթացը 
նպաստել է համակարգչային տեխնոլոգիաների զարգացմանը` 
տեղեկատվությունը դարձնելով մարդու կյանքի անբաժանելի 
մասը: Տեղեկատվության և հաղորդակցության արդի տեխնոլոգիա-
ների (ՏՀՏ) զարգացման և տարածման հետ արմատական փոփո-
խություններ են կատարվել կրթության կազմակերպման ձևերի և 
միջոցների մեջ։ 

Աշխարհում տեղի ունեցող փոփոխությունները մեր օրերի 
մարդուն ստիպում են անընդհատ յուրացնել նոր գիտելիքներ, 
տիրապետել նորանոր կարողությունների և հմտությունների, 
պատրաստ լինել ցկյանս կրթության: Այդ նշանակում է, որ կրթա-
կան համակարգում ժամանակի պահանջով էական փոփոխու-
թյուններ պետք է կատարվեն: Իրական բարեփոխումներ պետք է 
կատարվեն հատկապես հանրակրթության ոլորտում՝ որպես մաս-
նագիտական կրթության հիմքի: Այդ բարեփոխումները պետք է վե-
րաբերվեն և՛ կրթական բարենպաստ միջավայրի ստեղծմանը, և՛ 
ուսուցման նոր մեթոդների, տեխնոլոգիաների, միջոցների ու 
ձևերի ներդրմանը: Այսօր հասարակության լիարժեք անդամ ձևա-
վորելու համար անհրաժեշտ է ժամանակակից պահանջներին 
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համապատասխանող կրթական համակարգ, որի պարտադիր 
պայմանը սովորողների կողմից տեղեկատվական և հաղորդակցա-
կան տեխնոլոգիաներին լիարժեք տիրապետումն է դպրոցի բոլոր 
աստիճաններում` սկսած տարրականից: 

Այսօր կրտսեր դպրոցականը կարողանում է օգտվել 
տեղեկատվական–հաղորդակցական տեխնոլոգիաներից, ուստի 
դրանից օգտվելու կարողությունների զարգացումն ու կիրառումը 
տարրական դասարաններում անհրաժեշտություն է: ՏՀՏ-ների 
կիրառումը տարրական դասարաններում օգնում է սովորողներին 
կողմնորոշվել շրջապատող իրականության մեջ, տիրապետել 
տեղեկատվական դաշտում աշխատելու գործնական միջոցներին, 
էլ ավելի զարգացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից 
օգտվելու կարողություններն ու հմտությունները: Բնականաբար, 
տեղեկատվական միջոցների ճիշտ ընտրությունը և օգտագործումը 
տարրական դասարաններում մանկավարժական կարևորագույն 
խնդիր է: Այն պետք է սկսել առաջին դասարանից:  

Տարրական կրթությունը համարվում է երեխաների ուսումնա-
կան գործունեության հիմքը: Ինչպես նշում է Զ.Ա.Ասատրյանը. 
«Դպրոց ընդունվելը շրջադարձային է երեխայի կյանքում. 
փոխվում են նրա սոցիալական միջավայրն ու գործունեության 
ձևերը: Երեխան պետք է պատրաստ լինի դիմակայելու այդ փոփո-
խություններին: Հենց դրա համար էլ անհրաժեշտ է նրան նախա-
պատրաստել դպրոցին՝ պարզապես ճիշտ կազմակերպելով նրա 
կյանքը՝ նկատի ունենալով, որ այս տարիքում զգալիորեն փոխ-
վում է կրտսեր դպրոցականի ողջ կենսաձևը, սոցիալական դիրքը, 
դերը կոլեկտիվում և ընտանիքում» [1, 46]: Հայտնի է, որ երեխա-
ների լեզվամտածողությունը, խոսքը, սովորելու և հաղոր-
դակցվելու կարողությունները, արժեքային կողմնորոշումները 
ձևավորվում են տարրական դպրոցում։ Տարրական դպրոցում 
սովորողների ուսումնական գործունեության առաջին հիմնական 
առանձնահատկությունն այն է, որ դպրոց ընդունվելով՝ երեխան 
սկսում է իրականացնել, թերևս աոաջին անգամ իր կյանքում, 
հասարակայնորեն նշանակալի և գնահատելի գործունեություն՝ 
ուսումնական գործունեություն, որը նրան դնում է բոլորովին նոր 
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դիրքում, որով էլ որոշվում են նրա մնացած բոլոր հարաբերու-
թյունները մեծահասակների և հասակակիցների հետ՝ ընտանի-
քում, դպրոցում, դպրոցից դուրս, վերաբերմունքը իր նկատմամբ և 
ինքնագնահատումը: Երկրորդ առանձնահատկությունն այն է, որ 
կրտսեր դպրոցականը ստանձնում է սոցիալական նոր դեր՝ աշա-
կերտի դերը: Երրորդ առանձնահատկությունը նրա հոգեկանում 
կատարվող խորքային փոփոխություններն են, որի ընթացքում 
ձևավորվում են հոգեկան նորագոյացություններ. երեխան հար-
մարվում է նոր կրթական միջավայրին, դպրոցի կարգուկանոնին, 
ուսուցչի պահանջներին, նոր միջանձնային հարաբերություննե-
րին, խաղային գործունեությունից անցնում է ուսումնական գոր-
ծունեության: Հոգեբաններն այս փուլը համարում են ճգնաժամա-
յին շրջան, որը պետք է հաշվի առնի տարրական դասարաններում 
աշխատող յուրաքանչյուր ուսուցիչ: Ուսուցիչը պետք է առաջին 
հերթին հաշվի կրտսեր դպրոցականների տարիքային առանձնա-
հատկությունները՝ առարկայական, պատկերավոր մտածողու-
թյունը, անկայուն ուշադրությունը, բարձր շարժողական ակտիվու-
թյունը, ձգտումը խաղային գործունեության, հետաքրքրասիրու-
թյունը: Հետևաբար ուսուցման գործընթացում երեխաների ուշադ-
րությունը պահելու, հետաքրքրությունները զարգացնելու համար 
անհրաժեշտ է ակտիվ և հետաքրքիր դասերի պլանավորում և 
կազմակերպում՝ ուսուցման տարբեր մեթոդների, տեխնոլոգիա-
ների, միջոցների, ձևերի կիրառմամբ:  

Իհարկե̔, կրտսեր դպրոցականների ուսումնական գործունեու-
թյան մեջ ակտիվ ներգրավվումը միանգամից չի կատարվում, այլ 
աստիճանաբար: Երեխան պետք է կարողանա սովորել սովորել, 
ընդ որում՝ սովորել ինքնուրույն: «Սկզբնական փուլերում ուսուց-
ման պրոցեսն իրականացվում է աշակերտի և ուսուցչի միասնա-
կան գործունեության շնորհիվ, հետևաբար նրանց կողմից ուսում-
նական պրոցեսը պետք է այնպես կազմակերպվի, որ երեխաների 
մոտ ձևավորվեն իմացական հետաքրքրություններ և դրդապատ-
ճառներ» [6, 69]:  

Անառարկելի է, որ կրտսեր դպրոցականների ուսուցման 
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հաջողության գրավականը կայուն ուսումնական դրդապատճառի 
առկայությունն է: Ըստ Կ.Թորոսյանի և Հ.Խաչատրյանի՝ «Զգա-
յական հարմարավետ մթնոլորտի ստեղծումը դասարանում յուրա-
քանչյուրի համար, անկախ նրա կարողությունների ձևավոր-
վածության մակարդակից, առաջնահերթ կարևորության խնդիր-
ներից է, որով մեծապես պայմանավորված է հետագա ուսուցման 
ողջ հաջողությունը, քանի որ այն ստեղծում է բարենպաստ պայ-
մաններ՝ դպրոցում սովորելու դրական դրդապատճառների՝ մոտի-
վացիայի ձևավորման համար [2, 66]: Համամիտ լինելով վերը 
նշված հեղինակների հետ՝ գտնում եմ, որ հարմարավետ ուսում-
նական մթնոլորտի ստեղծումը ենթադրում է նաև հարմարվետ 
կրթական միջավայրի և ուսուցման գործընթացի մեթոդական և 
տեխնոլոգիական ապահովում: Տեղեկատվական և հաղորդակցա-
կան տեխնոլոգիաների զարգացման արդի ժամանակաշրջանում 
տարրական դպրոցի ուսուցիչը պետք է կարողանա ուսուցման 
գործընթացը դարձնել ակտիվ և հետաքրքիր՝ դասերի ընթացքում 
կիրառելով ուսուցման ժամանակակից մեթոդներ և տեխնոլոգիա-
ներ, զարգացնի կրտսեր դպրոցականների հետազոտական, իմա-
ցական և ճանաչողական կարողությունները։ Տեղեկատվական և 
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ակտիվ կիրառմամբ աշխա-
տող տարրական դպրոցի ուսուցիչը խթանում է աշակերտների 
ստեղծագործական երևակայությունը, զարգացնում տեղեկատվա-
կան դաշտում կողմնորոշվելու կարողությունները և մեդիահմտու-
թյունները՝ նրանց դարձնելով իրենց ուսուցման գործընթացի 
ակտիվ սուբյեկտներ: 

 Աշխատանքային փորձս և դասվարների շրջանում իրակա-
նացրած հարցումները ցույց տվեցին, որ ՏՀՏ-ների կիրառումը 
տարրական դպրոցում դարձել է խիստ անհարաժեշտ և պահանջ-
ված, քանի որ դրանք ապահովում են ուսուցիչ–աշակերտ փոխհա-
րաբերությունների փոխներգործուն բնույթը: Տեղեկատվական և 
հաղորդակցական տեխնոլոգիաները ապահովում են հակադարձ 
կապ ուսուցիչի ու աշակերտի միջև` արտացոլելով գիտելիքների 
յուրացվածության և գնահատման իրական պատկերը: 
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Այսօր տարրական դպրոցում կրտսեր դպրոցականների կող-
մից ՏՀՏ-ների կիրառումը իրականացվում է հետևյալ նպատակ-
ներով.  

▪ հեռավար կրթություն իրականացնելու, 
▪ տեղեկատվության ստացման և մշակման, 
▪ տվյալների համակարգման, 
▪ գործընթացի կամ երևույթի մոդելավորման, 
▪ բազմաբնույթ տեղեկատվության փոխանակման, տվյալների 

շտեմարաններից օգտվելու, 
▪ ուսուցման համակարգչային ծրագրերի և ուսուցման տեսա-

լսողական միջոցների օգտագործման, 
▪ ուսումնական գործընթացին անհրաժեշտ դիդակտիկական 

նյութերի ստեղծման և օգտագործման, 
▪ տեղեկատվության որոնման և հաղորդակցման:  
Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաները հնա-

րավորություն են տալիս աշակերտին վերարտադրողական 
ուսումնառությունից, որը հիմնված է մեխանիկական հիշողության 
վրա, անցնել արդյունավետ, էվրիստիկ-հետազոտական ուսումնա-
ռության: Արդյունքում տեղեկատվական, համաստեղծագործական 
կրթական միջավայրում ձևավորվում են ուսուցիչ-աշակերտ 
փոխհարաբերության նոր, առավել արդյունավետ ձևեր:  

Իհարկե, ՏՀՏ-ների կիրառումը տարրական դպրոցի դասա-
գործընթացում ուսուցչից պահանջում է դասին նախապատրաս-
տական մեծ ջանքեր և ժամանակ, քանի որ ամենօրյա դասը պլա-
նավորելիս անհրաժեշտ է մանրամասն մշակել դասի սցենարը, 
նախագծել գործողությունների հերթագայումը, դասի կահավոր-
ման տեխնիկական միջոցների տեսակներն ու դրանց կիրառման 
նպատակահարմարությունը դասագործընթացի որոշակի փուլե-
րում: Այս ամենի արդյունավետ իրականացման համար կարևոր-
վում է ուսուցչի մեդիակոմպետենտությունն ու մեդիագրագիտու-
թյունը, դասավանդվող նյութի լիարժեք իմացությունը: Մինչդեռ, 
այսօր ուսուցման գործընթացում տեղեկատվական-հաղորդակցա-
կան տեխնոլոգիաների լիարժեք ներդրման հիմնական դժվարու-
թյունն ուսուցիչների կողմից ՏՀՏ-ների կիրառման հմտություն-
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ների, մեդիագրագիտության պակասն է: 
Մեր դիտարկումները ցույց տվեցին, որ տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների, տեխնիկական միջոցների օգտագործման 
հարցում առկա են նաև խոչընդոտող հոգեբանական գործոններ, 
հատկապես միջինից բարձր տարիքի ուսուցիչների շրջանում: 
Նկատի ունենալով այս հանգամանքը՝ մենք առաջարկում եմ հան-
րակրթական դպրոցի տարրական դասարաններում աշխատող 
ուսուցիչների համար հանրակրթական դպրոցներում պարբերա-
բար կազմակերպել մեդիագրագիտության ուսուցման կարճաժամ-
կետ դասընթացներ, քանի որ այսօր անհնար է որակյալ և մատչելի 
ուսուցում իրականացնել առանց ՏՀՏ-ների օգտագործման: 

Կրթության արդյունավետությունը միշտ էլ կախված է եղել 
ուսուցիչների մասնագիտական, առարկայական պատրաստվա-
ծության աստիճանից: Ուսուցիչը ՏՀՏ-ների կիրառման պարագա-
յում հանդիսանում է ոչ միայն տեղեկատվությաև, գիտելիքների, 
փաստերի «աղբյուր», այլև աջակցում է սովորողներին դառնալու 
ուսուցման գործընթացի ակտիվ սուբյեկտներ, ուղղորդում աշա-
կերտներին ինքնուրույն փնտրել նոր տեղեկատվություն, պարզա-
բանել, թե գտածը արդյոք համապատասխանում է տրված պա-
հանջներին, ինչպես նաև հասկանալու, թե այդ ինֆորմացիան ինչ-
պես օգտագործել իրենց առջև դրված հարցերի և բարդ պրոբլեմ-
ների լուծման դեպքում [3]: 

ՏՀՏ-ների կիրառումը տարրական դպրոցի ուսումնական գործ-
ընթացում մղում է աշակերտներին ստեղծագործական-հետազո-
տական գործունեության: Սկսած առաջին դասարանից՝ հենց գրա-
ճանաչության շրջանում՝ նոր նյութի հաղորդման ժամանակ, 
կարելի է օգտագործել համակարգչային խաղեր, երեխաներին 
ցուցադրել անիմացիոն պատկերներ, վերտադրել պատկերների 
անվանումը` շեշտը դնելով առաջին տառի վրա: Կշռադատման և 
իմաստի ընկալման փուլերում ևս կարելի է ցուցադրել անիմացիոն 
նկարներ, որտեղ բաց են թողնված որոշակի տառեր, և աշակերտ-
ները պետք է տեղադրեն բաց թողնված տառերը: Հետաքրքիր են 
նաև համացանցում առկա երգող տառերի մասին տեսահոլովակ-
ները: Ժամանակակից համակարգիչները թույլ են տալիս ինտեգ-
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րելու տեքստերը, գրաֆիկան, ձայնը, անիմացիան, լուսանկար-
ները, տեսագրությունները: Այս ամենը մեծ հնարավորություն է 
տալիս ուսուցչին` ուսումնական նյութը ցուցադրելու շարժման և 
զարգացման մեջ և պարզաբանելու համար: Այս պարագայում 
ուսումնական նյութը դառնում է ավելի տեսանելի և հեշտ մտա-
պահելի երեխաների համար:  

Ուսուցման ժամանակակից մոդելներում փոխվում է նաև 
փոխգործակցությունն ուսուցչի հետ. նրա ակտիվությունն իր տեղն 
է զիջում սովորողների ակտիվությանը, քանի որ ուսուցչի խնդիրն 
է ստեղծել պայմաններ նրանց նախաձեռնողականության զար-
գացման համար: Փոխներգործուն տեխնոլոգիաների կիրառման 
ժամանակ սովորողները հանդես են գալիս որպես ուսուցման 
գործընթացի ակտիվ մասնակիցներ և նրանց փորձը պակաս 
կարևոր չէ ուսուցչի փորձից: Վերջինս ոչ այնքան տալիս է պատ-
րաստի գիտելիքներ, որքան խթանում է սովորողների ինքնուրույն 
որոնողական գործունեությունը: 

ՏՀՏ-ների կիրառումը տարրական դասարաններում օգնում է 
նաև սովորողներին կողմնորոշվել շրջապատող աշխարհի տեղե-
կատվական աշխարհում, տիրապետել տեղեկատվական դաշտում 
աշխատելու գործնական միջոցներին, զարգացնելու նրանց հմտու-
թյուններն ու կարողությունները: «ՏՀՏ-ների կիրառումը ակտիվաց-
նում է սովորողների ճանաչողական գործունեությունը, թույլ է տա-
լիս դասերն անցկացնել բարձր գեղագիտական և հուզական մա-
կարդակի վրա (անիմացիա, երաժշտություն), ապահովում է դիտո-
ղականությունը, ներառում է մեծ քանակությամբ դիդակտիկ նյութ, 
ապահովում է տարբերակված ուսուցման բարձր մակարդակ, ան-
հատական մոտեցում յուրաքանչյուր աշակերտի` կիրառելով 
տարբեր տեսակի ու բարդության հանձնարարություններ» [3,  27]:  

Փոխներգործուն մեթոդներով հագեցած դասերն ավելի 
աշխույժ և հետաքրքիր են դառնում, քան սովորական բացատրա-
ցուցադրական մեթոդներով դասերը: Ակնհայտ է, որ համա-
կարգիչն ուսուցչին ազատում է ձանձրալի, միապաղաղ գործողու-
թյուններ կատարելուց, իրական հնարավորություններ է ստեղծում 
կենտրոնանալու գործունեության ստեղծագործական կողմերի 
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վրա: Օգտագործելով համակարգչի երկխոսական, մոդելավորման, 
գունային և այլ բացառիկ հնարավորությունները՝ դասը կարելի է 
դարձնել պարզ, դիտողական և հետաքրքիր: Այսինքն՝ համակար-
գիչը կարող է օգնել ուսուցչին ուսուցման գործընթացը բովանդա-
կալից ու հետաքրքիր կազմակերպելու: Էկրանին ցուցադրվող գոր-
ծողությունների հաջորդականությունը կարող է ըմբռնելի դարձնել 
մատուցվող նյութը, վերացական գրքային նյութը կարող է վերած-
վել մի պրակտիկ իրադրության [4]: 

Ընդհանրացնելով դիտարկումներս՝ կարող ենք ասել, որ տար-
րական դասարաններում իրականացվող մեդիադասերը օգնում են 
լուծելու հետևյալ դիդակտիկական հետևյալ խնդիրները՝ 

▪ հեշտությամբ յուրացնել թեմայի վերաբերյալ հիմնական 
գիտելիքները, 

▪ համակարգել ձեռք բերած գիտելիքները, 
▪ ձևավորել ինքնակառավարման հմտություններ, 
▪ ամբողջությամբ ձևավորել սովորելու դրդապատճառներ, 
▪ ուսումնամեթոդական օգնություն ցուցաբերել սովորողնե-

րին՝ ուսումնական նյութի յուրացման ինքնուրույն աշխա-
տանքում: 

Վերոգրյալը նորից վկայում է, որ ՏՀՏ-ների կիրառումը տար-
րական դասարաններում ուսուցիչներից պահանջում է համապա-
տասխան գիտելիքներ։ Ուսուցիչը ՏՀՏ-ների կիրառման պարագա-
յում հանդիսանում է ոչ միայն տեղեկատվությաև, գիտելիքների, 
փաստերի «աղբյուր», այլև սովորողներին աջակցում է դառնալու 
ուսուցման գործընթացի ակտիվ սուբյեկտներ, ուղղորդում է աշա-
կերտներին ինքնուրույն փնտրել նոր տեղեկատվություն, պարզա-
բանել, թե գտածը արդյոք համապատասխանում է տրված 
պահանջներին, ինչպես նաև հասկանալու, թե այդ ինֆորմացիան 
ինչպես օգտագործել իրենց առջև դրված հարցերի և բարդ պրոբ-
լեմների լուծման դեպքում[3]: 

Այսպիսով՝ ՏՀՏ-ների արդյունավետ կիրառման համար 
անհրաժեշտ է դպրոցներում ժամանակակից միջոցների առկայու-
թյուն՝ համակարգիչներ։ Անհատական համակարգիչներով կահա-
վորված դասարաններում կարող են կիրառվել ուսուցման ժամա-
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նակակից բազմապիսի փոխներգործուն մեթոդներ և տեխնոլոգիա-
ներ՝ ինչպես, օրինակ, խնդրի լուծմանն ուղղված և նախագծերի 
վրա հիմնված ուսուցումը։ Անհատական համակարգիչներով 
համալրված դասարանները շատ ավելի հարմար են ուսուցման 
ժամանակակից մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ կիրառելու համար, 
քան ավանդական դասասենյակները, նույնիսկ եթե մեկ համա-
կարգչից օգտվում է մի քանի աշակերտ։  
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Особенности применения информационно-коммуникационных 
технологий в начальных классах 

Мирабян Лусик 
Резюме 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные компетенции, 
медиаобразование, медиаграмотность, дистанционное обучение 

Статья посвящена применению информационных технологий в 
процессе обучения школьников начальных классов. Aргументирована 
актуальность использования ИТ, потребность в модернизации образова-
тельного процесса, описаны преимущества и недостатки, а также проб-
лемы развития и внедрения ИТ в современное образование. 

Целью информатизации учебного процесса является интенсивное 
использование информационных технологий для более быстрого дости-
жения положительных результатов. Применение ИТ способствует повы-
шению мотивации обучения учащихся, cпособствует мыслительной и 
познавательной деятельности обучающихся, дает возможность применять 
новые методы учебной работы. 

В данной статье рассмотрены и анализированы научные подходы 
современных исследователей о применении информационно-коммуника-
ционных технологий в начальных классах. Также освещается и подчер-
кивается важность интерактивного обучения, перемещения модели 
объект-субъект. 

Особенно важны особенности применения информационно-комму-
никационных технологий в государственном, общественном, образова-
тельном контексте. В настоящее время информационные технологии 
активно внедряются во все. Kомпютеризация образовательного процесса, 
значительно повышает эффективность обучения в целом. 

В статье подчеркивается важность развития и применения 
информационно-коммуникационных компетенций как у педагогов, так и у 
учеников начальных классов, которое считается императивом дня. 

Обосновано значение развития медиа способностей у школьников 
начальной школы с точки зрения продуктивности организации учебного 
процесса.  

Рассмотрена и обоснована задача обеспечения медиаобразования 
педагогов в общеобразовательных школах посредством периодической 
организации специальных курсов. 
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The  Characteristics of Using Information and Communication 
Technologies at Elementary School 

Mirabyan Lusik 
Summary 

Key words: information and communication competitions, media literacy, 
media education, distance teaching and learning 

The article observes and analyzes the scientific approaches of modern 
researchers to the practice of information and communication technologies at 
elementary school. 

The cognitive and informative role of the information and communication 
technologies is substantiated from the practical point of view of the efficient 
organization of the curriculum process for junior pupils. The technologies open 
up opportunities to develop and improve media education. 

The issue of advancing teachers’ media literacy is observed and 
substantiated by regular organization of corresponding courses at 
comprehensive schools. 

Peculiarities of information and communication technologies (ITC) use in 
the context of making state, public and education progress are covered and 
emphasized in the article as well as the importance of cooperation and 
exchange between the object and the subject in teaching and learning. 

The accordance of practicing and advancing the competency of either the 
tutor or the junior student in information and communication technologies use 
is stressed in the article. 

The significance of the above-mentioned task is actually the order of the 
day. 

Online learning opportunities and the use of open educational resources 
and other technologies can increase educational productivity by accelerating 
the rate of learning: reducing costs associated with instructional materials or 
program delivery, and better utilizing teacher time. 
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Մանկապարտեզում մեծահասակների և 
երեխաների համատեղ աշխատանքի կազմակերպման 

արդյունավետության պայմանները 

Վիրաբյան Քարմիլե  
 
Հանգուցային բառեր. աշխատասիրություն, ինքնուրույնու-

թյուն, աշխատանքային փորձ, աշխատանքի արդյունք, խաղ, 
դրական հույզեր 

Անվիճելի է աշխատանքային դաստիարակության անհրա-
ժեշտությունը երեխայի անձնավորության ձևավորման գործում: 

Նախադպրոցական հաստատության կարևորագույն խնդիրնե-
րից մեկը համարվում է աճող սերնդի սերը և հոգատարությունը 
աշխատանքի և աշխատող մարդու նկատմամբ: Աշխատանքը 
դառնում է մեծ դաստիարակ, երբ այն մտնում է մեր երեխաների 
հոգևոր կյանքի մեջ, առաջացնում դժվարությունները հաղթահա-
րելու ցանկություն, հաճույք: Մանկության տարիներին ամեն մի 
երեխա պետք է ապրի այդ ազնիվ զգացումը: 

Աշխատանքային գործունեության տարրերը դժվար չէ նկատել 
մանկական ամենաառաջին խաղերում: Հենց այդ շրջանում պետք 
է նկատել այն հիմնական որակները, որոնց շնորհիվ հնարավոր 
կլինի աշխատանքը տարբերել խաղից և պարապմունքից: Երե-
խայի աշխատանքի սկզբնական նպատակն ավագ տարիքում նրա 
առջև դնում են մեծահասակները (դաստիարակները, ծնողները): 
Յուրաքանչյուր նպատակադրված աշխատանք, անկախ նրանից` 
հանձնարարված է մեծահասակի կողմից, թե երեխան ինքն է 
ընտրել կամովին, սկզբում գոյություն ունի նախադպրոցականի 
երևակայության մեջ: Նա մտքում հիմնավորում է կատարվելիք աշ-
խատանքը, որոշում, թե ինչից սկսել և ինչով ավարտել: Այդ գործ-
ընթացը պայմանավորված է տարիքով: Ինչքան փոքր է երեխան, 
այնքան աղքատ է նրա աշխատանքային փորձը: Մեծահասակի 
դերն այն է նրանում, որ հետևի, թե ինչ է անում փոքրիկը: Մե-
ծահասակը դնում է նպատակ, երեխայի հետ զրուցում է 
աշխատանքի նշանակության մասին, բացատրում կատարման 
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եղանակները և գործունեության հաջորդականությունը: Մեծահա-
սակն ակտիվ է նաև կատարման ընթացքում, ամեն ինչ անում է 
երեխայի փոխարեն` իրականացնելով իր վրա վերցրած աշխա-
տանքը: Դրա հետ միասին երեխայի ուշադրությունն ամրակայում 
է՝ ինչպես գործունեության միջանկյալ արդյունքին, այնպես էլ 
վերջնական արդյունքին տալով որոշակի գնահատական: Շատ 
կարևոր և դժվար խնդիր է փոքրերին ծանոթացնել մեծահասակ-
ների աշխատանքին: Սխալ կլիներ մտածել, որ մեծերի աշխա-
տանքի հետ փոքրերին ծանոթացնելը սահմանափակվում է միայն 
շրջապատի մարդկանց շրջանակով և սոսկ այն աշխատանքով, 
որին ականատես է լինում զբոսանքների, էքսկուրսիաների և 
դիտումների ժամանակ: Երեխաների հետ համատեղ աշխատանքը 
հանդես է գալիս որպես գործունեության կազմակերպման ձև: 
Մանկապարտեզներում կան բոլոր հնարավորությունները` 
երեխաներին մեծերի բազմազան աշխատանքի հետ ծանոթաց-
նելու համար (այգեպանի, դերձակի, խոհարարի, վարորդի, 
պահակի, մաքրուհու և այլն): Երեխաներն ունեն հնարավորու-
թյուն` անմիջական մասնակցություն ունենալու այդ աշխատանք-
ներին: Մեծահասակի աշխատանքը, որ կատարվում է անմիջա-
պես երեխաների աչքերի առջև ունի դաստիարակչական մեծ 
նշանակություն. ձևավորում է դրական վերաբերմունք այդ աշխա-
տանքի և աշխատող մարդու նկատմամբ: Կարևոր է միաժամանակ 
նրանց մոտ առաջացնել աշխատելու ցանկություն, աշխատել 
այնպես, ինչպես մեծահասակը:  

Վ.Գ.Նեչաևան գրում է. «Համատեղ աշխատանք ասելով` հաս-
կանում ենք մեծահասակների և երեխաների միջև այնպիսի 
գործունեություն, երբ դաստիարակը (ինչպես նաև մյուս մեծերը) 
հանդես է գալիս ոչ միայն որպես երեխաների աշխատանքը 
կարգավորող և ուղղորդող անձ, այլ նաև այդ աշխատանքային 
գործընթացի անմիջական մասնակից» [5, 31-32]: 

Մանկապարտեզի ծրագրով նախատեսվում է նախադպրոցա-
կան տարիքի երեխաներին ընդգրկել մեծերի հետ համատեղ գործ-
նական աշխատանքում, ծանոթացնել աշխատանքի նպատակնե-
րին, դժվարություններին, հաջողությունների հասնելու ուղիներին: 
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Անհրաժեշտ է սովորեցնել սեփական գործողությունները համա-
ձայնեցնել ընկերների գործողությունների հետ, տեսնել օգնության 
անհրաժեշտությունը, օգնել սեփական նախաձեռնությամբ, աշ-
խատել ջանասիրաբար, աշխատանքը հասցնել մինչև վերջ [2, 126]:  

Այս խնդիրներն իրականացնելու համար կազմակերպվում  
են տարբեր բնույթի աշխատանքներ: Ներկայացնենք հետևյալ 
օրինակը: 

Դաստիարակը պահանջում է բերել ավազ, որպեսզի պատ-
րաստեն «թխվածքաբլիթներ»: Խաղի համար դաստիարակը 
նախապատրաստում է խմբասենյակը: Կան անհրաժեշտ դույլեր, 
փոքր բահեր, ավազ: Դաստիարակը դիմում է երեխաներին. «Մեզ 
պետք է երկու դույլ և մեկ բահ, որտե՞ղ են դրանք պահվում: Գնում 
ենք ավազ բերելու»: Երեխաները վերցնում են անհրաժեշտ պարա-
գաները և գնում են ավազի բլրի մոտ: Դաստիարակը ցույց է 
տալիս, թե ինչպես զգուշությամբ ավազը լցնեն դույլերը և տեղա-
փոխեն այն: Խրախուսում է երեխաներին` կատարած աշխատան-
քի համար: Այնուհետև նշում է, թե ինչ զգուշությամբ պետք է այն 
լցնել ավազատուփի մեջ: Իսկ ինչ կլիներ, եթե այդ գործողությունը 
կատարեին առանց դաստիարակի անմիջական օգնության, եթե 
նույնիսկ դաստիարակն անընդհատ հիշեցներ կանոնների մասին: 
Պատկերացնենք այդ գործընթացը. երեխաները, վերցնելով դույ-
լերը, վազելով, իրար խանգարելով, թափելով կբերեին ավազը: 
Դաստիարակի ամբողջ ջանքերը ուղղված են, որ կանխի այդ 
անկարգությունները: Նման աշխատանքը չի տալիս դաստիա-
րակչական արդյունք, քանի որ երեխաները դեռ չեն գիտակցում 
կատարվող աշխատանքի նպատակահարմարությունը, կանոն-
ները դեռ չեն դարձել վարքագծի նորմ: Մեծահասակների հետ 
համատեղ աշխատանքը հնարավորություն է տալիս երեխաներին 
գիտակցել գործունեության նշանակությունը: Համատեղ աշխա-
տանքը հնարավորություն է տալիս ձևավորել դրական հույզեր, 
ինքնուրույնություն: Մեծ է մեծահասակի խոսքի դերը, նրա հուզա-
կան վարքագիծը: 

Երեխաների հետ համատեղ աշխատանքը կարող ենք օգտա-
գործել որպես աշխատանքային գործընթաց, որը նախատեսված է 



 
– 304 – 

տարբեր պարապմունքների ծրագրերով. սովորեցնել արագ 
հագնվել և հանվել, հագուստը դասավորել ճիշտ և կոկիկ, կոշիկնե-
րը դնել տեղը, չորացնել թաց ու խոնավ իրերը, ձգտել օգտակար 
լինել շրջապատին, բակից հավաքել տերևները, դասավորել ափսե-
ները սեղանին, մաքրել խաղալիքները, տիկնիկների պահարանի 
փոշին, ջրել խմբասենյակի ծաղիկները և այլն: 

Կազմակերպելով խմբային աշխատանք (4-6 երեխա)` մեծա-
հասակը ուշադրություն պետք է դարձնի յուրաքանչյուրի կատա-
րած աշխատանքի վրա: Նման աշխատանք կատարելիս դաստիա-
րակը պետք է հսկի, որ երեխաները ճիշտ օգտվեն աշխատան-
քային գործիքներից, ավարտելով այն` ամեն մի գործիք դնեն իրենց 
տեղը:  

Ավագ խմբում աշխատանքային գործընթացի պահանջները 
գնալով ավելի են բարդանում: Այս խմբում աշխատանքային դաս-
տիարակության կարևորագույն խնդիրներից է տարբեր նյութերով 
բազմազան առարկաների պատրաստումը:  

Առաջադրանքների մեջ է մտնում պատրաստել խաղալիքներ, 
վերանորոգել գրքերը, կատարել աշխատանք ծաղկանոցում և 
բանջարանոցում, սովորեցնել ինքնուրույն ջրել սենյակի բույսերը, 
փխրեցնել հողը, խնամել ծառերը և այլն: Սկզբնական շրջանում 
երեխաները կհանդիպեն դժվարությունների, քանի որ դեռևս 
պակասում է առարկայի հետ աշխատելու հմտությունը, լիարժեք 
ձևավորված չէ խնայողությունը: Օրինակ, տիկնիկի հագուստի 
համար պատրաստել պահարան կամ փոխել ակվարիումի ջուրը և 
այլն: 

Ներկայացնենք պարապմունքի նմուշ-օրինակ: 
Թեմա – «Փոխել ակվարիումի ջուրը» (համատեղ աշխատանք 

մեծահասակի հետ) 
Նպատակը – աշխատելու պահանջմունքի և աշխատասիրու-

թյան ձևավորում: 
Պարապմունքի խնդիրները 
1. Զարգացնել հետաքրքրությունը մեծահասակների աշխա-

տանքի նկատմամբ, հաճույք ստանալ այդ աշխատանքից և 
սեր դաստիարակել կենդանիների նկատմամբ: 
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2. Առաջացնել պատասխանատվության զգացում, ձևավորել 
համատեղ աշխատելու կարողություն: 

3. Դաստիարակել ակտիվություն, նախաձեռնողականություն, 
ինքնուրույնություն, ճշգրտություն: 

Անհրաժեշտ նյութեր– ակվարիում, ջուր, սպունգ, խոզանակ, 
գոգնոցներ: 

Աշխատանքի ընթացքը 
Գրավելով երեխաների ուշադրությունը` դաստիարակը 

հարցնում է. 
– Երեխանե՛ր, ի՞նչ եք մտածում, մեր ձկնիկներին հարմա՞ր է 

փոքր տարրայի մեջ ապրելը: 
– Իհարկե, դժվար է լողանալ և շնչել նեղ տարածքում: Անհրա-

ժեշտ է արագ լվանալ և տեղափոխել ակվարիումի մեջ: 
Դաստիարակը նշում է, որ միայնակ չի կարող այն արագ կա-

տարել, պետք է երեխաների օգնությունը: Դաստիարակը կատա-
րում է աշխատանքի բաժանում: Ինքը փոխում է ջուրը, իսկ երե-
խաներն այն թափում են լվացարանում: Այնուհետև հանում են քա-
րերը, խեցիները, թփերը, իսկ երեխաները սպունգով և խոզանակով 
լավ լվանում են դրանք: Այդ ընթացքում լվանում են ակվարիումի 
ապակիները, ջրիմուռները և ավազը: Ավարտից հետո քարերը, 
խեցիները, թփերը տեղավորում են ակվարիումի մեջ և ավելաց-
նում են ջուրը: Երբ ջուրը կլինի շատ մաքուր, բաց կթողնեն ձկնիկ-
ներին և խխունջներին: Բոլորը համաձայն են աշխատանքի նման 
բաժանմանը: 

Աշխատանքի ընթացքում դաստիարակը տալիս է խորհուրդ-
ներ, խրախուսում է նրանց: Ավարտից հետո դաստիարակն առա-
ջարկում է հավաքել նաև սեղանը, լվանալ սպունգները, խոզանակ-
ները, դնել չորանալու, մաքրել հատակը, հանել և իրենց տեղը դնել 
գոգնոցները: Այնուհետև դաստիարկն ուշադրություն է դարձնում, 
թե ինչպես են ձկները ազատ լողում մաքուր ջրի մեջ: Երեխաների 
հետ կերակրում են ձկնիկներին և արտասանում Աթաբեկ 
Խնկոյանի «Բկլիկ-ձկնիկ» ոտանավորը. 

 
 



 
– 306 – 

 Ձկնի՛կ, լո՛ղ տուր, լո՛ղ արա, 
 Դրսի որսը թո՛ղ արա, 
 Իջի՛ր ջրի հատակը, 
 Մինչև անցնի վտանգը: [1,10] 
5 - 6 տարեկան երեխաներին դաստիարակում է և՛ աշխատան-

քը և՛ երեխայի ու մեծահասակի գործնական շփումը, հաղորդակ-
ցումը: Աշխատանքի արդյունքը կարևոր է երեխաների համար, 
որովհետև դրա մեջ նրանք ներդնում են ֆիզիկական, մտավոր և 
կամային ջանքեր: Ճիշտ է, դաստիարակները կարողանում են 
կազմակերպել աշխատանքը, բացատրել առաջադրանքը, սակայն 
հաճախ կորչում է ամենագլխավորը` մեծի և երեխայի միջև եղած 
համաստեղծագործությունը, համագործակցությունը: Չկա այն 
շփումը, որ հուզական աջակցություն է տալիս երեխային, խթա-
նում ջանքերի գործադրումը, հետևաբար` աշխատանքային դաս-
տիարակության մեթոդիկան պահանջում է այլ շեշտադրում:  

Մանկապարտեզի դաստիարակության ծրագիրը պահանջում 
է, որ հաշվի առնեն այն, որ գործողությունների տիրապետման 
ընթացքում աշխատանքային խնդիրները լուծելու համար երեխան 
փնտրում է նոր միջոցներ: Նա հանդես է գալիս որպես աշխատան-
քային գործունեության սուբյեկտ և այս փուլում նրան անհրաժեշտ 
է մեծերի ուշադրությունը, քաջալերանքը, գնահատումը, իսկ 
երբեմն էլ օգնելը, լրացուցիչ տեղեկատվությունն այն մասին, թե 
ինչպես ավելի լավ կատարել, հանդես գալ այս կամ այն իրավիճա-
կում: Դաստիարակի խնդիրներն են` պահպանել երեխայի և իր 
սեփական ակտիվության խելամիտ չափը, երեխայի փոխարեն 
չկատարել այն, ինչը նա արդեն սովորել է: Ժամանակակից կյանքի 
տեմպն այնքան լարված է, որ մեծի համար (հատկապես` ծնողի) 
երբեմն ավելի հեշտ է կատարել այն, քան սպասել, թե երբ երեխան 
առաջադրանքը կկատարի: Կատարել երեխայի փոխարեն ավելի 
հեշտ է, քան մտածել և իրականացնել այն միջոցը, որը կօգնի 
երեխային ընդգրկելու այդ գործում: Միայն խելամիտ օգնությունը 
հնարավորություն կտա ժամանակին և աննկատ ամրապնդել 
երեխայի անձնավորության առաջին, իրական ինքնուրույնու-
թյունը: Երեխայի մեջ աշխատելու ցանկություն առաջացնելու 
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հարցում մեծ նշանակություն ունի աշխատանքի բովանդակու-
թյունը և տարիքային առանձնահատկությունների հաշվառումը: 

Մեծահասակի հետ համատեղ աշխատանքը կարող է հանդես 
գալ որպես մանկավարժական ներգործության մեթոդ: Այս դեպ-
քում պարտադիր չէ, որ մեծահասակը երեխաների հետ կատարի 
նույն աշխատանքը: Օրինակ, երեխաները կարող են փակցնել փա-
թիլները, իսկ դաստիարակը կարող է պատրաստել տոնածառի 
համար խաղալիքներ: 

Մեծահասակները ոչ միշտ են լինում երեխաների կողքին: 
Նման մասնակցությունը կարող է լինել միայն անհրաժեշտության 
դեպքում: Օրինակ, եթե երեխաները չունեն համապատասխան 
հմտություն տվյալ աշխատանքը կատարելիս: Այսպես, երբ 
երեխան նկատում է, որ իր ընկերոջ մոտ չի ստացվում, օգնելու փո-
խարեն կարող է ասել. «Ա՛յ դու, անհաջողակ»: Դաստիարակն 
առանց քարոզի սովորեցնում է ինչպես օգնել ընկերոջը: «Ես քեզ 
կօգնեմ, դա այդքան էլ դժվար չէ», հետո դիմում է ընկերոջը՝ նշելով, 
որ ծիծաղելու փոխարեն կարող է օգնել ընկերոջը, քանի որ նրա 
մոտ դա լավ է ստացվում: 

 Դաստիարակը կարող է մասնակցել նաև այն դեպքում, երբ 
վստահ չէ, որ երեխաները գործը կհասցնեն ավարտին: Նպատա-
կահարմար է արդյունքը գնահատել դեռ գործը չավարտած: 
«Արդեն գործի մեծ մասն արել եք, ապրե՛ք, մաքուր եք աշխատում»: 
Նման խրախուսանքը հնարավորություն է տալիս, որ երեխաները 
ձգտեն ավարտել աշխատանքը և ստանան անհրաժեշտ արդյունք:  

Անհրաժեշտ է, որ դաստիարակը ժամանակին զգա, թե որտեղ 
են երեխաները թերանում ամենօրյա կամ միշտ կրկնվող աշխա-
տանքային գործունեության մեջ: Այս դեպքում դաստիարակի մաս-
նակցությունը պարտադիր է: Եթե դաստիարակն այն կատարում է 
հանգիստ, կատակելով, ապա երեխաների մոտ առաջանում են նոր 
հույզեր, զգացումներ: Երեխաները հաջորդ անգամ էլ կդիմեն 
դաստիարակին իրենց հետ կատարել աշխատանք: Երբ դաստիա-
րակը զգում է, որ երեխաները հմտացել են աշխատանքի մեջ, կա-
րող է մերժել և չօգնել: Նա հանդես է գալիս ստուգողի դերում: Շատ 
կարևոր է, որ դաստիարակն արտահայտի իր վերաբերմունքը երե-
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խաների աշխատանքի նկատմամբ: Օրինակ, «Ես շատ ուրախ եմ, 
որ աշխատեցիք հանգիստ, իրար չխանգարեցիք» կամ «Ես այսօր 
Ձեր մայրիկներին կհաղորդեմ, թե դուք ինչքան արագ մաքրեցիք և 
դասավորեցիք տիկնիկի պահարանը»: Երեխաները միշտ էլ սպա-
սում են դաստիարակի խոսքին և խրախուսանքին:  

Առանձնացված բոլոր օրինակներից երևում է, որ դաստիա-
րակը մասնակից է դառնում երեխաների աշխատանքին շատ կամ 
քիչ`լուծելով դաստիարակչական տարբեր խնդիրներ, միաժամա-
նակ հասնել նրան, որ երեխաները տիրապետեն աշխատանքային 
գործունեության կանոններին, որոնք նախատեսված են մանկա-
պարտեզի դաստիարակության ծրագրով:  

Մանկապարտեզում մեծահասակներն աշխատում են երեխա-
ների աչքի առջև՝ նրանց ուշադրությունը սևեռելով իրենց աշխա-
տանքի վրա, հանձնարարում են կատարել այս կամ այն առաջա-
դրանքը: Նման դեպքում մենք խոսում ենք երեխաների և մեծահա-
սակների համատեղ աշխատանքի մասին: Իսկ ի՞նչ կտա դա երե-
խաներին դաստիարակության տեսանկյունից, ինչպիսի՞ խնդիր-
ներ կլուծի նման աշխատանքը: Այս հարցերին պատասխանելու 
հանար դիտարկենք մի քանի հնարներ, որոնք կիրառում են մեծա-
հասակները երեխաների հետ համատեղ աշխատանքի ընթացքում: 
Ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզեցինք, որ ամենարդ-
յունավետ միջոցը համարվում է մեծահասակների անձնական օրի-
նակը: Հաշվի առնելով երեխաների հակումը` ընդօրինակելու այն 
ամենը, ինչ դուր է գալիս, մենք ձգտում ենք, որ մանկապարտեզում 
նրանց աչքի առջև միշտ լինի հետաքրքիր օրինակ: Առաջարկում 
ենք հետևել մորաքրոջ աշխատանքին, որը լվանում է պատուհանի 
ապակիները: Ավարտելուց հետո դիմում է երեխաներին, թե ո՞վ 
կօգնի իրեն լվանալ պատուհանագոգը, քանի որ միասին ավելի 
արագ կավարտեն, և ցույց է տալիս, թե ինչպես աշխատել: Մորա-
քույրը երեխաների հետ կատարում է բովանդակությամբ նույն 
աշխատանքը և միշտ գտնվում է նրանց կողքին և կարող է ժամա-
նակ առ ժամանակ օգնել անվստահ երեխաներին: Ընդհանուր 
առմամբ կարող ենք աշխատանքի մեջ ընդգրկել այն երեխաներին, 
որոնց մոտ լավ չեն ձևավորված այդ հմտությունները: Նման դեպ-
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քում մեծահասակը կատարում է իր աշխատանքը` օրինակ հան-
դիսանալով երեխաներին: Մեծահասակները պարտավոր են գնա-
հատել երեխաների աշխատանքը, հիշեցնել այդ աշխատանքի ան-
հրաժեշտությունը, խրախուսել ներդրած ջանքերը: Մեծահասակը 
միշտ երեխայի կողքին է: Կան երեխաներ, որոնք ցանկություն չեն 
հայտնում մասնակցել մեծահասակի աշխատանքին, դաստիա-
րակը կարող է նրանց ընդգրկել այլ աշխատանքի մեջ: Օրինակ, 
դաստիարակը դիմում է երեխաներին. «Այսօր մորաքույրը մաքրե-
լու է խմբասենյակը և շատ աշխատանք ունի: Նա շատ ուրախ 
կլինի, եթե դուք օգնեք նրան: Հարցրեք, թե ինչով կարող եք օգնել»: 
Մորաքույրը միշտ կգտնի իր օգնակաների համար որևէ աշխա-
տանք: Մասնակից դառնալով նման աշխատանքի` երեխաները 
իմանում են ոչ միայն իրենց խմբասենյակում կատարվող աշխա-
տանքների մասին, այլ ամբողջ մանկապարտեզի:  

Համատեղ աշխատանքը հարստացնում է թե՛ մեծերին, և թե՛ 
փոքրերին:  

Ելնելով վերը նշվածից՝ մենք գալիս ենք այն համոզման, որ 
համատեղ աշխատանքի ընթացքում իրականացնելով ճանաչողա-
կան գործունեություն` ձգտում ենք հասնել նրան, որ երեխաների 
մոտ աշխատանքի ընթացքում ձևավորվում են վերլուծելու, համե-
մատելու, համադրելու, ընդհանրացնելու կարողություն: Իզուր չէ, 
որ Սուխոմլինսկին գրում է. «Երեխաների հետ համատեղ աշխա-
տանքը մեր մանկավարժական աշխատանքի ամենաբերկրալի 
ժամերն են» [3, 466]: 
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Условия эффективности совместной работы  
взрослых и детей в детском саду 

 
Вирабян Кармиле  

Резюме 
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результат работы, игра, положительные эмоции 
В данной статье мы рассматриваем роль и некоторые приемы 

руководства взрослых совместной работой с детьми. Наши исследования 
показали, что чем младше ребенок, чем беднее его трудовой опыт, тем 
больше значение приобретает участие взрослого в том, что делает ребенок. 
Взрослый ставит цель, говорит ребенку о значении работы, определяет 
способы выполнения ее и последовательность действий. Совместный труд 
с детьми выступает как форма организации их деятельности. Наши 
исследования так же показали, что совместная деятельность взрослого и 
детей может выступать как метод педагогического воздействия. И тут 
взрослому не обязательно выполнять ту же работу, которую делают дети.  

В статье также обсуждается вопрос օ том, что участие педагогов 
нужно и в том случае, когда он не уверен в том, что дети доведут дело до 
конца. Такое участие предупреждает нежелательное поведение детей. 
Целесообразно применять оценку промежуточного результата. Таким 
образом, воспитатель фиксируя и поощряя промежуточные успехи 
ребенка, ведет его к достижению конечной цели.  

Таким образом, совместная деятельность взрослых и детей обогащает 
тех и других. 
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Conditions for the Effectiveness of Joint Work  
of Adults and Children in Kindergarten 

Virabyan Karmile 
Summary 

Key words: hard work, independence, experience, work performance, 
game, positive emotions 

In this article, we will consider the role and some techniques of adult 
leadership in joint work with children. Reaserch has shown that how younger 
is child and how poorer is his work experience, as the more important is the 
participation of an adult in what the baby does. The adult sets a goal, tells the 
child about the significance of the work, determines the ways of doing it and 
the sequence of actions. Joint work with children acts as a form of organization 
of their activities. Studies have shown that the joint activity of an adult and 
children can act as a method of pedagogical influence on children. And here an 
adult does not have to do the same work that children do. 

In the article also discusses the question that the participation of teachers 
is necessary even when he is not sure that the children will finish the job. Such 
participation warns unwanted behavior of children. It is advisable to apply an 
assessment of the intermediate result. Thus, fixing and encouraging the 
intermediate successes of the child, leads him to achieve the ultimate goal. 

Thus, the joint activity of adults and children enriches both. 
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Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Հոդվածները տպագրվում են հայերենով, ռուսերենով կամ 
անգլերենով: Հոդվածը պետք է ներկայացնել թղթային և 
էլեկտրոնային տարբերակներով: Համակարգչային շարվածքը. 
Microsoft Office Word 2007 ծրագրով, A4 չափսի թղթի վրա, 
լուսանցքները վերևից (Top)՝ 20 մմ, ներքևից (Bottom)` 25 մմ, 
ձախից (Left)` 30 մմ, աջից (Right)՝ 10 մմ: Տառատեսակը՝ Unicode 
(Sylfaen), տառաչափը՝ 12, միջտողային հեռավորությունը (Line 
spacing)՝ 1.5, պարբերությունը (First line)` 0,75 սմ: Չօգտագործել 
մեկից ավելի տառաբացատ: Աղյուսակները, նկարները, գրաֆի-
կական պատկերները պետք է ունենան համարակալում, վերնա-
գրային բացատրություն՝ 10 տառաչափով, հաստ, թեք (Bold, Italic): 
Դրանց բարձրությունը չգերազանցի 170 մմ, լայնությունը՝ 110 մմ: 
Աղյուսակների տեքստը պետք է լինի 10 տառաչափով: Բա-
նաձևերը և մաթեմատիկական արտահայտությունները ներկայաց-
վում են Microsoft Equation, թեք (Italic), իսկ հիմնականները՝ 
առանձին տողով, մեջտեղում, կարող են համարակալվել նույն 
տողի աջ անկյունում՝ կոր () փակագծերի մեջ: Այն հոդվածների 
համար, որոնք պարունակում են սիմվոլներ և Sylfaen տառատե-
սակի մեջ չկան, պարտադիր է նաև այդ սիմվոլների էլեկտրոնային 
ֆոնտը: Առաջին էջի վերևում, մեջտեղում տրվում է վերնագիրը 
(Bold), առանց գլխատառերի: Հաջորդ տողում՝ աջից, ազգանուն, 
անուն (Bold, Italic): Հաջորդ տողում գրել՝ «Հանգուցային բառեր.» 
արտահայտությունը և 6-8 հանգուցային բառեր կամ բառակա-
պակցություն: Հանգուցային բառերի շարքում չեն ներառվում վեր-
նագրում արդեն իսկ նշված բառերը: Տեքստում հղումները տրվում 
են կամ ուղղանկյուն փակագծերում [], կամ էջի ներքևում՝ հերթա-
կան համարակալմամբ: Իսկ ծանոթագրությունները տրվում են 
միայն էջի ներքևում՝ հերթական համարակալմամբ: Տեքստի վեր-
ջում գրվում է «Գրականություն» բառը (Bold) առանց գլխատառերի: 
Հաջորդ տողից՝ գրականության ցանկը՝ այբբենական կարգով հա-
մարակալված: Գրականության ցանկին հաջորդում են ամփոփում-
ները՝ երկու լեզուներով, որոնք իրենց բովանդակությամբ և հան-
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գուցային բառերով պետք է լինեն նույնական և բաղկացած լինեն 
150-200 բառից: Գրվում է հոդվածի վերնագիրը, հաջորդ տողում՝ 
ազգանուն, անունը (ձևավորումը՝ ըստ բնագրային հոդվածի), և 
առանձին տողերով՝ «Ամփոփում» բառը՝ համապատասխան լեզ-
վով, առանց գլխատառերի, հանգուցային բառերը, ամփոփման 
տեքստը: Ամփոփումները չպետք է պարունակեն հապավումներ, 
հղումներ և մեջբերումներ: Ամփոփումները պետք է հոդվածի 
մասին պատկերացում տան հոդվածից առանձին և արտացոլեն 
հոդվածի բովանդակությունը: Հոդվածի առավելագույն ծավալը    
12 էջ է, նվազագույնը՝ ա) 4 էջ՝ ֆիզիկամաթեմատիկական, բնագի-
տական, տեխնիկական գիտությունների համար, բ) 6 էջ՝ հումանի-
տար և հասարակագիտական գիտությունների համար, գ) 8 էջ՝ 
ուսումնամեթոդական աշխատանքների համար: Հոդվածի ծավալի՝ 
առաջադրված չափանիշներին չհամապատասխանելու դեպքում 
տպագրության վերաբերյալ որոշումը կայացնում է խմբագրական 
խորհուրդը: Հոդվածի ծավալի մեջ չեն ներառվում երկու լեզվով 
ամփոփումները և գրականության, աղբյուրների, համառոտագրու-
թյունների ցանկերը: 

 
 

Մեր հասցեն՝ ՀՀ, 2001, ք. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36 
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К СВЕДЕНИЮ 
 

Статьи публикуются на армянском, русском или английском 
языках. Статью необходимо представить в бумажном и электронном 
вариантах. Компьютерное оформление: Файл Microsoft Office Word 
2007. Размер бумаги A4. Поля: сверху – 20 мм, снизу – 25 мм, слева – 
30 мм, справа – 10 мм. Шрифт – Unicode (Sylfaen). Размер – 12 pt. 
Междустрочный интервал – 1,5. Абзац – 0,75 см. Не использовать 
больше одного пробела. Таблицы, рисунки, графические изображе-
ния должны иметь нумерацию, поясняющее заглавие (10 pt, полу-
жирный шрифт, курсив – Bold, Italic). Размеры графического 
материала: ширина – не более 110 мм, высота – не более 170 мм, 
размер текста на рисунках – 10 pt. Формулы и математические 
выражения представляются в формате Microsoft Equation, курсивом, 
а основные отдельной строкой, в центре, могут быть пронумеро-
ваны в правом углу той же строки в круглых () скобках. Для тех 
статей, которые содержат символы, не значащиеся в шрифте Sylfaen, 
необходимо представить электронный фонт символов. На первой 
странице по центру указывается заголовок (Bold), заглавные буквы 
по необходимости не употреблять. На следующей строке – 
фамилия, имя (Bold, Italic). Через строку написать словосочетание 
«Ключевые слова:» и 6-8 ключевых слов или словосочетаний. 
Ссылки на литературу в тексте указываются в квадратных скобках - 
[]. Примечания даются в конце страницы с возрастающей нумера-
цией. В конце текста пишется слово «Литература» (Bold) без заг-
лавных букв. Со следующей строки – список литературы с возрас-
тающей нумерацией. После списка литературы представляются 
резюме на двух языках. Содержание резюме и ключевые слова на 
двух языках должны быть идентичными и состоять из не менее 150-
200 слов. Сначала указывается заглавие статьи, на следующей строке 
– фамилия и имя автора (оформление по оригинальной статье), 
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затем отдельными строками слово «Резюме» на соответствующем 
языке, заглавными буквами, после этого – ключевые слова и текст 
резюме. Объем статьи: а) 4-6 страниц для физико-математических, 
естественных, технических наук; б) 6-8 страниц для гуманитарных 
и общественных наук; в) 8-10 страниц для учебно-методических 
работ. Объем статьи не включает резюме на двух языках, списки 
литературы, источников и примечаний. Статьи будут опубликованы 
только после прохождения экспертизы и проверки на плагиат. 

 
 

Наш адрес:  РА, 2001, г. Ванадзор, ул. Тиграна Меца 36  
Тел: (+374 322) 20917 

Веб-сайт: www.vsu.am 
Эл. почта: info@vsu.am 

Ответственный секретарь:  
poghosyanalbert@mail.ru 

mailto:info@vsu.am


 
– 334 – 

ACKNOWLEDGEMENT 
 

The articles are published in Armenian, Russian or English. The 
articles should be submitted in paper and electronic versions.Computer 
Layout: Formatting: MS World 2007, page layout - А4, margins - 2 cm 
from the top; 2,5 cm from the bottom; 3.0 cm from the left; 1,0 cm from 
the right. Font- Unicode (Sylfaen); Font size- 12pt; line spacing 
(interval) – 1.5, First line- 0,75 cm. No double space. Diagrams, pictures 
and graphic should be enumerated, the text font size on them should be 
10 pt, Bold, Italic, the picture size no bigger than 110 Х 170 mm. The 
font size of the diagrams should be 10pt. Equations and mathematical 
expressions are presented in Microsoft Equation, Italic, the main ones – 
on a separate line, in the centre and can be enumerated in the right 
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the article. 
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