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ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
LINGUISTICS

Обогащение или варваризация?
(Заметки о новейших заимствованиях в области индустрии моды)

Арустамян Карине
Бархударян Лусине

Ключевые слова: иноязычная лексика, глобализация моды, англицизмы,
языковая картина мира, слова-однодневки.
Внедрение в язык иностранных слов – это не явление последних двадцати
лет, а постоянный и естественный процесс развития и обогащения языка. В истории русской лексикографии иноязычная лексика пополняла и обогащала русский
язык на протяжении всего периода его исторического развития. Процесс заимствований начался еще в глубокой древности, когда в русский быт стали внедряться
реалии, для обозначения которых и нужны были новые слова.
В каждой эпохе выделяются определенные сферы, области, в которых заимствования производятся более интенсивно. Это связано с тем, что освоение иноязычных слов русским языком в разные эпохи отражает историю обогащения его лексического фонда на основе экономических, политических, культурных контактов с
другими странами. Зачастую таким поводом служат военные события, которые
накладывают свой отпечаток на эволюционное развитие языка, стимулируют, с
одной стороны, словообразовательные потенции языка, а с другой, активизируют
процесс обогащения лексического фонда заимствованиями из других языков.
В наши дни наиболее активно пополняются заимствованиями области IT,
сферы бизнеса, экономики и политики. К ним относится также сфера моды, которая с распадом СССР и бурно развивающимися контактами с остальным миром
чрезвычайно расширила свои границы. С начала 90-х годов в Россию хлынул поток
заграничных товаров, в том числе одежды, обуви и аксессуаров. В условиях небывалого спроса одежда была беспроигрышным вариантом получения прибыли.
Поначалу в моде было "все заграничное" - людям было неважно, что за этикетка
красуется на вещи, как называется фирма-производитель ("бренд"), главное – одежда привезена из-за рубежа.
История моды свидетельствует о том, что первоначально мода играла в культуре роль "недосягаемой высоты", она была феноменом элитарной культуры. Но,
начиная с промышленных революций 19 века, она прочно укоренилась в культуре
повседневности и маркировала социальную идентичность человека. Изменения,
произошедшие в обществе и культуре начиная с 19 века, привели к становлению
массовой культуры, которая сделала моду частью своей инфраструктуры. Мода
занимает важную культурную нишу и пронизывает все ее уровни - от элитарной
культуры - через повседневность - к ее массовости.
В наши дни главными функциями моды выступают культурная и экономи–8–

ческая глобализация, что непосредственно влияет на современную "модную" картину мира. Под общей картиной мира в таком плане подразумеваются мировоззрение, психология человека, его социальный статус и, самое главное, язык моды. Под
влиянием процесса глобализации моды, начиная примерно с начала 90-х годов,
русский язык начал ощущать небывалый наплыв слов-заимствований, обозначающих названия новых вещей, атрибутов модной индустрии. В этот период получили
популярность такие заимствованные слова, как джинсы-"варенки", брюки-"бананы", лосины, бардотка и др..
Мода, особенно косметика и косметология, сегодня являются одной из самых
бурно развивающихся сфер. Развитие названной области модной индустрии наложило свой отпечаток на лексику современного русского языка. С этой точки зрения
изучение иностранных слов в области моды в словарном составе современного
русского языка является весьма актуальным. Современная терминология модной
индустрии продиктована процессом интернационализации моды, влиянием на нее
стилей искусства, изобретением новых материалов, совершенствованием технологии кроя и дизайна. Терминология современной модной индустрии является малоизученной областью лексикографии: многие иностранные слова, встречающиеся в
речи знатоков моды, полностью не ассимилированы, не закреплены пока в словаре
русского языка, требуют тщательного словообразовательного, семантического, синтагматического анализа. Часть из них, безусловно, представляют собой слова-однодневки, и они исчезнут столь же быстро, как и всевозможные модные атрибуты, которых порождает мода каждый сезон.
Нужно подчеркнуть, что английский сегодня – основной "донор" для всех
остальных языков. Американские промышленные технологии и массовая культура
влияют на весь мир, попутно меняя и национальные языки. Именно поэтому русский язык уже долгие годы, в отличие от ранних периодов своего развития, продолжает пополняться за счет заимствований из английского языка, а именно из его
американского варианта. Этот процесс нагляднее можно показать на примере модной терминологии на современном этапе ее развития.
В наши дни анализ терминологии в области моды нужно начать с причин
заимствований, которые дают возможность обосновать и мотивировать небывалую
интенсивность включения новых слов в орбиту активного словаря современного
русского языка.
К основным причинам пополнения словарного состава русского языка модными терминами иностранного происхождения исследователи относят [2,6; 2,7]:
1. необходимость наименования новых вещей, понятий, явлений и направлений. К ним относятся такие актуальные слова, как нейл-арт (от англ. nail - ноготь и
art - искусство) - искусство создания дизайна на ногтях [5]; боди-арт (от англ. body
- тело и art - искусство) - искусство, где объектом творчества выступает человечес–9–

кое тело [4,101]; лифтинг (от англ. to lift - поднимать) - косметическая процедура
подтяжки кожи [4,384]; шиммер (от англ. shimmer - мерцание) - новинка декоративной косметики, в составе которой имеются микроскопические частички, способные отражать свет [6]; снэпснэп-фото, снэпшоты (англ. snapshots, snaps) - набор из
соответствующих стандартизированным требованиям фотографий, которые представляют модель в естественном виде, фаст фэшн (англ. fast fashion - "быстрая
мода") - обновление ассортимента марки несколько раз в сезон [7]1.
2. необходимость разграничения и специализации понятий:
▪ лук (образ); (англ. look - образ) - это тот образ, в котором представляется человек в данный момент. Лук составляют одежда, аксессуары, обувь, прическа, макияж, то есть это слово означает образ, но в усеченной, внешней, так
сказать, материальной интерпретации. Между тем русское слово "образ"
применяется и в широком, и в узком смысле (сравним образ героини рассказа, оригинальный образ) [7].
▪ бьюти блендер (спонж). Под бьюти блендером подразумевается специальный каплеобразный спонж с мягкой текстурой ярко-розового цвета, а спонж
- это используемая в косметологии губка различного размера и изготовленная из разных материалов [8];
3. тенденция к соответствию нерасчлененности, то есть к использованию одного слова вместо словосочетания или описательного наименования, когда объект
представляет собой одно целое: дефиле вместо модный показ [3,201], бронзер (англ.
bronzer - бронзатор) - вместо косметика для придания коже загоревшего вида [6],
эстетишен вместо специалист, работающий с лицом человека [4,8], хэдбук (от
англ. head book - "главная книга") - презентационный каталог модельного агентства с лучшими фотографиями всех его моделей [7].
Помимо вышеизложенных причин, стимулирующих процесс заимствования, в
наши дни добавились и другие - не лингвистические, а социально-психологические причины, в числе которых необходимо указать такие, как "престижность"
заимствования, экономическая целесообразность и прочее. Рассмотрим некоторые
из этих причин, которые, на наш взгляд, являются определяющими и влияют на
процесс заимствования.
1. "Престижность" иноязычного слова. Некоторые лексемы в устах говорящего представляются более значимыми, чем их привычный, русский аналог.
Особенно среди молодежи использование новейших заимствованных слов, относящихся к модной индустрии, считается признаком креативности, современности:
свитшот вместо толстовка (англ. sweatshirt - сочетание английских слов «sweater»
(свитер) и «shirt» (рубашка) [7]; кастинг (англ. casting буквально бросание, забрасы1

Все примеры взяты из "Энциклопедии моды" (https://wiki.wildberries.ru/)
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вание удочки) вместо пробы [3,312], фешн (англ. fashion - мода) вместо мода [3,705],
мейк-ап - макияж [3,408], бьютишен - косметолог [4,8]. Кстати, в последних наименованиях наблюдается повторное заимствование слов: хотя слова "мода", "макияж"
уже потеряли свою новизну и "обрусели", они, в свою очередь, были заимствованы
из французского языка (мода - фр. mode, макияж - фр. maquillage) [3,429; 3,394].
Применение иностранных слов также способствует пиару тех или иных товаров,
брендов, так как они повышают значимость предмета, иногда даже завуалируя их
истинное значение.
Таким образом, большое количество новейших заимствований, имея свои
русские эквиваленты, продолжают пополнять словарный запас современного русского языка и активно применяться, так как "они повышают значимость предмета, о
котором мы говорим, и, соответственно, нашу значимость" [9]. Иначе говоря, данная причина заимствования лежит, скорее, в области психолoгии, социологии, а не
лингвистики. Язык чутко реагирует на все изменения в обществе, выявляет его
предпочтения, подчеркивает его приоритеты.
2. Коммуникативная актуальность понятия. Когда обозначение затрагивает
жизнь многих людей, то, естественно, и наименование понятия становится "повседневным", актуальным (шоу-рум, фешн-бутик [5]). К использованию новейших
заимствований из данной сферы прибегают, в первую очередь, специалисты, работающие в этой индустрии, так как данные слова составляют модную терминологию. Однако заимствованные слова в области моды, имеющие свои русские эквиваленты, широко распространены не только в данной среде людей: ими пользуется, в
первую очередь, молодежь, что объясняется большей частью социально-психологическими причинами. Зачастую молодежь, стремясь подчеркнуть свою современность, показать себя "в тренде", использует вместо слова "окрашивание" - "колоринг" [11], вместо "блестки" - "глиттеры" [6], "кроп топ" вместо "топик" [10], "фэшн"
- вместо "мода" [3,705]. Возникает некое стремление "не отставать" от самых модных представителей общества. Как известно, молодые люди особенно чувствительны к самоутверждению, укреплению своей социальной роли. Страх оказаться среди
аутсайдеров заставляет их особенно активно прибегать к новейшим иностранным
словам. Иногда говорящий даже точно не знает конкретного значения применяемого им слова, но, стремясь произвести впечатление на окружающих, использует
его в своей речи. В подобных случаях они используют язык как эффективный инструмент, создающий желаемый образ модного, современного человека - человека,
способного идти в ногу со временем.
3. Учет экономических целей. В наши дни значительное количество лексических единиц иностранного происхождения продолжает пополнять словарный
запас современного русского языка исходя из чисто экономических соображений,
из экономической целесообразности. Это явление наиболее наглядно демонстри– 11 –

рует модная индустрия, в которой именно эксклюзивные названия разных
продуктов способны привлечь внимание людей разных вкусов и возрастов. Другими словами, иностранное слово используется в "корыстных целях" - для придания
ему некоего ореола таинственности, привлекательности. За использованием
заимствованной лексики вместо русского эквивалента в подобных случаях кроется
обычный рекламный трюк. Привлекать внимание клиентов, потребителей можно,
конечно, не только оригинальными названиями магазинов, но и продаваемых в них
товаров. Так, достаточно повесить на магазине надпись "бутик" вместо магазина
одежды, и он приобретет некую современность, элитарность. С таким же расчетом
для пиара различных косметологических средств и процедур употребляются не
русские слова, а варваризмы, которые на слух представляются более значительными именно в силу своей необычности, а иногда и непонятности. Многим интересно применить на себе "глиттеры" (хотя это простые блестки, которые можно
нанести на веки), подчеркнуть глаза с помощью айлайнера (карандаша для глаз),
скулы - с помощью хайлайтера (средства для высветления некоторых участков
лица) [6]. Применение подобных варваризмов грозит вырасти в настоящую экспансию по отношению к современному русскому языку, в результате чего язык может
потерять сложившиеся веками своеобразность и неповторимость, обрасти ненужным словарным материалом, отличающимся от остального словаря фонетическим
обликом, словообразовательными моделями, грамматической формой.
4. Расслоение общества. В данном случае под расслоением подразумевается
не только социальное неравенство, но и деление людей исходя из их приверженности к моде. Дело в том, что сторонники "всего модного, стильного", так называемые "гламурки"2, стараются демонстрировать свои знания про тренды, модные
вещи, в первую очередь, с помощью соответствующих варваризмов. Ведь модницам
необходимо подчеркнуть свою современность не только ''трендовыми луками'', но
и речью, насыщенной новейшей модной терминологией. Известно, что речь человека способна создать определенное впечатление о говорящем. При знакомстве с
незнакомцем решающая роль отводится именно речи и внешнему облику. В наши
дни некоторые люди, особенно из числа молодежи, стараются подчеркнуть свою
принадлежность к среде избранных посредством использования в своей речи
заимствований, в большинстве случаев варваризмов, так как их знание и применение считают свидетельством исключительности, элитарности. Этим объясняется
популярность и широкое распространение слов иностранного, в частности английского происхождения.
В современном русском языке наблюдается такое явление, как "повторное
заимствование", то есть замена одного заимствованного слова другим, что способст2

слово из молодежного сленга, обозначающее девушек, гоняющихся за модой
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вует более конкретному определению и обозначению понятий. Сравним, например, слова лукбук (англ. lookbook) [7] и альбом (лат. album - белое) [3,32]. В России
слово "альбом" получило популярность на рубеже XVIII - XIX веков и до наших
дней является актуальным в значении "серия фотографий, картин". Слово это может обозначать также собрание песен. "Лукбук" представляет собой альбом фотографий, демонстрирующих оригинальные "луки" (образы), созданные дизайнерской одеждой и аксессуарами одного или нескольких брендов. Разграничение этих
двух понятий требует уточнения, поскольку сначала было заимствовано слово
альбом, позднее, в наши дни уже лукбук, с усеченным значением.
Определенное количество слов, заимствованных в более ранние периоды,
вновь вошли в активный словарный запас современного русского языка благодаря
популярности ими обозначаемых предметов, явлений. Однако изменилась сфера их
применения, что повлекло за собой также изменение в их семантике и словообразовании. Этот процесс можно нагляднее показать на примере следующих слов:
▪ слово плампер в значении "подушечка из пробки и хлопчатобумажной
ткани для придания щекам приятной пухлости" было известно еще с
середины 17в [1]. Однако оно приобрело ныне широкую популярность в
сочетании со словом "для губ" ("плампер для губ/ плампер (англ. lip plumper
- плампер для губ, plump - полнеть), то есть, изменилась семантика слова:
специальное средство (блески, помады) или прибор, создающий
кратковременный эффект визуального увеличения объема губ [6];
▪ слово контуринг (англ. contouring), которое представляет собой сочетание
давно обрусевшего слова контурирование и английского суффикса "ing".
Кроме того, что с помощью суффикса английского происхождения слово
"контурирование" получило некоторую "свежесть" и стало трендовым,
произошло еще и расширение сферы его применения. Под контурингом в
модной индустрии подразумевается либо техника в макияже, способная
подчеркнуть достоинства лица с помощью определенных косметических
средств, либо техника окрашивания волос, которая появилась позже, (уже в
2000-х гг), поэтому для применения слова в нужном значении необходимо
его употребление в сочетании: контуринг лица, контуринг волос. (Кстати,
невероятная популярность слова в значении "вид техники окрашивания"
связывается с именем эпатажной телезвезды Ким Кардашьян) [11; 12]. Таким
образом, расширение значения слова происходит за счет уже имеющихся в
языке заимствований.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что в условиях глобального мира
борьба с заимствованиями изначально обречена на неудачу. При современных
условиях обмена информацией языки, как сообщающиеся сосуды, связаны друг с
другом, что также делает заимствования неизбежным источником пополнения лек– 13 –

сики. Главным стимулирующим фактором при этом выступает настроение общества, его предпочтения, для удовлетворения которых важно активизировать словообразовательные потенции русского языка, находить и актуализировать имеющиеся в
арсенале языковые ресурсы, а не полагаться исключительно на заимствования из
других языков. Важно осознать пагубность последствий таких заимствований, которые способны исказить природу русского языка, повлиять на его естественное развитие необоснованными англицизмами. Нужна большая требовательность и
ответственность в проблеме языкотворчества и разборчивость в выборе иноязычной
лексики.
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Հար
Հարստացո՞
ստացո՞ւմ, թե՞
թե՞ օտարաբանացում
(Նշումներ նորաձևության ասպարեզում նորագույն փոխառությունների մասին)

Առուստամյան Կարինե
Բարխուդարյան Լուսինե
Ամփոփում

բառեր.. օտարալեզու բառապաշար, նորաձևության գլոբալաՀանգուցային բառեր
ցում, անգլիականություններ, աշխարհի լեզվական պատկեր, բառ – կարճօրիկներ
Տվյալ աշխատանքը նվիրված է ռուսաց լեզվի ժամանակակից լեզվական
իրադրությանը և բառակազմական միտումներին:
Մեր օրերում ռուսերենի բառային կազմը հարստանում է հաճախ օտարալեզու փոխառությունների միջոցով: Դրանց մի զգալի մասը պայմանավորված է
անգլերեն լեզվի ազդեցությամբ, որի արդյունքում ռուսերենի բառապաշարը համալրվում է անգլերեն փոխառություններով:
Հոդվածում ուսումնասիրվում է բառապաշարի այն շերտը, որը մեր օրերում
առավել արագ է համալրվում օտարալեզու բառերով: Այդ թվին է պատկանում նորաձևության ոլորտը: Հեղինակները դիտարկում են այն բառաշերտը, որը օգտագործվում է միայն տվյալ ոլորտում: Այդ փոխառությունները նպատակ ունեն, մի
կողմից, հեշտացնել հաղորդակցությունը տվյալ ոլորտի մասնագետների շրջանակում, մյուս կողմից` ծառայում են որպես յուրատեսակ սոցիալական ցուցիչ,
կոդ:
Հոդվածում ուսումնասիրվում են նորաձևության ոլորտի փոխառությունների իմաստաբանական, կիրառության և այլ հարցեր: Նշվում են այդ բառաշերտի
կիրառման ոլորտները` մասնագիտական շրջանակը և դրանցում թաքնված սոցիալական բաղադրիչը, քանի որ այդ բառերի օգտագործումը, հատկապես երիտասարդների կողմից, ընկալվում է որպես յուրատեսակ շերտադասում`
ընտրյալների շարքին պատկանելու չափանիշ:
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Enrichment or Alienation?
Alienation?
(Notes about Modern Borrowed Words in Fashion Sphere)
Sphere)

Arustamyan Karine
Barkhudaryan Lusine
Summary

Key words: foreign vocabulary, globalization of fashion, Englishness, linguistic
view of the world, nonce-words
The following work is dedicated to the modern Russian language and its formative
tendency. Nowadays, Russian vocabulary is often enriched with foreign borrowed
words. The considerable part of them is due to the influence of English language, as a
result of which, the Russian vocabulary is replenished with English borrowings. In the
article it is investigated the sphere, which nowadays rapidly replenishes with borrowed
words. It includes the sphere of fashion. The author observes the words that are only
used in this sphere. On the one hand these borrowings aim at making the
communication easier among the specialists in this area; on the other hand they are used
as social index and code.
The article investigates the topics concerning the semantic, pragmatic and other
questions from the fashion sphere borrowings. Here we mention the usage sphere of the
word, i.e., the professional area and the social components-hidden in them, as the usage
of these words is especially perceived by the youngsters, as a unique stratification.
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Տրամաբանական շեշտը անգլերենի
գիտական հրապարա
հրապարակային
րակային խո
խոսքում

Խաչատրյան Ռուզան
Թորոսյան Լիանա

Հանգուցային բառեր. ինքնաբերական խոսք, ասույթի շեշտ, տեմբր,
լիիմաստ բառեր, սպասարկու բառեր
Տրամաբանական շեշտը գիտական հրապարակային խոսքում հատուկ
ուսումնասիրության կարիք ունի անգլերենն ուսումնասիրողների համար: Այս
ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվել Ս. Բաղդասարյանի, Մ. Սակալովայի, Վ.
Վասիլևի, Օ’Կոնրի կողմից, որոնք վերծանել են անգլերենի տրամաբանական
շեշտի առանձնահատկությունները և դրա յուրօրինակ դրսևորումները հրապարակային խոսքում: Սույն աշխատանքի նպատակն է ուշադրություն դարձնել
անգլերենի և հայերենի ասույթի շեշտի և հրապարակային խոսքում դրա կիրառման որոշ առանձնահատկություններին: Հոդվածում հանգամանորեն քննարկվում են անգլերենի և հայերենի տրամաբանական շեշտի առանձնահատկությունները:
Ժամանակակից անգլերենում ասույթի շեշտը հիմնականում համահունչ
երևույթ է, և այն պետք է տարբերել բա
բառային
ռային շեշտից, որը ազդում է լեզվի թե՛
ուսուցման, թե՛ ուսումնասիրման գործընթացին: Անգլերենի ասույթի շեշտը,

ինչպես և հայերենում, ուժգնային է, քանի որ շեշտված վանկերը արտասանվում
են ավելի մեծ ուժգնությամբ, քան անշեշտ վանկերը [1, 10-104]: Սակայն պետք է
նշել, որ անգլերենի շեշտը իր ուժգնության աստիճանով էապես ավելի է
տարբերվում հայերենից, քանի որ անգլերենի ասույթում շեշտված և անշեշտ
վանկերը խիստ հակադրված են:
Ասույթի շեշտն արտահայտության ներսում բառերի ընդգծումն է: Անգլերենի
իմաստաբանական խմբում (synt
syntagm
synt
agm or sense group) կարևոր խոսքի մասերը կամ
լիիմաստ բառերը (contеnt
words-nouns, verbs, adverbs, adjectives) ավելի շատ են
contеnt words
շեշտադրվում, քան նրանց շրջակա գործառույթ կատարողները կամ սպասարկու
բառերը [1, 269] (functional words
words-prepositions, articles, conjunctions, pronouns,
prepositions): Եթե անգլերենի ասույթում շեշտվում են սպասարկու բառերը, ապա
հայերենում՝ մակբայները [2, 102-104]:
Անգլերենի հրապարակային խոսքի ճիշտ շեշտադրմանը հասնելու համար
անգլերեն ուսումնասիրող հայ ուսանողներին անհրաժեշտ է՝
ա. համատեքստում հաղորդակցական կենտրոնը ճիշտ ընկալել (հաղորդակցական կենտրոնը ասույթի այն վանկն է կամ բառը, որն ավելի կարևոր
իմաստ է արտահայտում) [1, 10-104].
Ինչպես օրինակ՝ I ( and not another person ) like it.
I like it. (I want to express my positive attitude toward the object as opposed to
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dislike)

I like it (and not another object).
բ. տիրապետել ասույթի շեշտի ունկնդրման ինքնուրույն ուղղումներ
կատարելուն,
1. An informal dialogue:
A: Helˌlo Jane. 'How `are you?
B: 'Not ˎbad, `thank you.
A: You `know, I 'saw `Ann ˌyesterday.
B: ՛Who?
A: `Ann. Was she in `Paris?
B: ՛Paris?
A: She 'went there on a `business ˌtour. She’s 'coming to us to`morrow.
B: 'Call me when she ˎcomes ˎwill you?
A: 'All ˎright. So ˎ long then.
B: 'See you ˎlater.
2. A formal dialogue:
A: Good ̖morning.
B: Good ˎmorning. 'What’s your ˎname?
A: 'Jack ˎSutton.
B: 'Do you 'need a ˎ holiday job?
A: ˎYes, I ˎ do.
B: What can you ˎdo?
A: 'What can I do? I 'know 'foreign ˎlanguages. I can 'speak French and ̖German. I
can 'play the ̖piano.
B: And 'what about ˎsport?
A: I can 'play ˎtennis, ˎchess and ̖football.
B: ̖Good.
A: I want to 'know what I shall ˎdo.
B: You’ll 'probably work in a summer camp.
A: ˎThank you, I’ll 'think it ˎover and 'let you know. Good-ˎbye.
B: Good-ˎbye.
գ. աստիճանաբար զարգացնել շեշտադրման առանձնահատկության
կիրառման կարողությունները:
Անգլերենի ասույթում բառերը շեշտվում են, որպեսզի նշեն խոսողի նկատառումը: Օրինակ՝ փոխելով ասույթի շեշտը, կարող ենք փոխել ասույթի
իմաստը:
Հմմտ.
'He didn’t pass the exam yesterday. (Somebody else did).
He 'didn’t pass the exam yesterday. (He did not take it).
He didn’t 'pass the exam yesterday. (He did something else with it).
He didn’t pass 'the exam yesterday. (He passed a different one).
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He didn’t pass the 'exam yesterday. (He passed something else).
He didn’t pass the exam 'yesterday. (He took it some other day).
1.Կարենը պատասխանե՛ց դասը:
2.Կարե՛նը պատասխանեց դասը:
3.Կարենը պատասխանեց դա՛սը:
Օտարալեզու բանավոր խոսքի զարգացման գործընթացում մեծ տեղ է հատկացվում թիրախային լեզվի հնչյունական փոփոխություններին: Հայախոս ուսանողները դժվարությամբ են հաղթահարում հնչյունական փոխներթափանցում
առաջ բերող երևույթները: Կարևորվում է հատկապես անգլերեն բանավոր խոսքում հնչող արտահայտությունը ճիշտ հնչերանգով արտաբերելը:
Ուսանողները դժվարությամբ են վերարտադրում նաև անգլերեն գիտականհրապարակային խոսքին բնորոշ մեղեդայնությունը: Ինչպես նշում է Ե. Պ. Կարպինչենկովը. «Նույն արտահայտության վերարտադրման ժամանակ պատրաստված և հանպատրաստից խոսքի պայմաններում մեղեդային կոնտուրները կամ
կաղապարները տարբեր են լինում» [5, 251]: Խնդիրն այն է, որ անգամ ուսուցման
ավարտական փուլում ուսանողները դժվարություններ ունեն անգլերեն մեղեդային կաղապարները վերարտադրելու առումով:
Նույնը վերաբերում է նախադասության շեշտին, որը մեծ դեր է կատարում
հատկապես երկխոսության իմաստը հասկանալու գործընթացում: Դրա միջոցով
խոսողները հիմնականում առանձնացնում են ռեման, այսինքն` արտահայտության բուն տեղեկատվությունը: Միայն համապատասխան վարժանքով հնարավոր է յուրացնել թիրախային նախադասության շեշտը, կիրառել այն ժամանակին,
ճիշտ, որը բնորոշ է լեզվակրին:
Հատկանշական է այն, որ օտար լեզուների ֆակուլտետներում նախադասության շեշտը հիմնականում ուսուցանվում է տեսական հնչյունաբանության դասընթացում: Անգլերենի ուսուցման գործնական ժամերին ոչ բոլոր դասախոսներն
են այդ հարցում հետևողական:
Անգլերենի ուսուցման նախնական և միջին փուլերում ունկնդրում կազմակերպելու դժվարություններից մեկն էլ այն է, որ ուսանողները լավ չեն ընկալում ունկնդրածը: Դրա պատճառներից մեկը հանպատրաստից խոսքի արագությունն է: Օտար լեզու ունկնդրող ուսանողները պահանջում են, որ ունկնդրվող
խոսքը լինի ավելի դանդաղ: Այն փաստը, որ օտարալեզու խոսքն ավելի արագ է
թվում լսողին, փաստում է այն մասին, որ ուսանողները չունեն ընկալելու համապատասխան հմտություններ. նրանց հնչյունային գիտակցությունը լավ զարգացած չէ:
Ըստ Բաղդասարյանի՝ անգլերեում ասույթի շեշտը տարանջատվում է երեք
հիմնական խմբերի [1, 10-104]՝

Նորմալ--Normal (or syntactical) sentence
sentence--stress,
1. Նորմալ
օրինակ՝ He is ↓ a very good ˎperson. He is→ quite a good ˎperson.
If→ the work is ̗ready I’ll ˎcontrol it.
→If it is ̗ready I’ll ˎcontrol it.
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Տրամաբանական--Logical sentence
sentence--stress,
2. Տրամաբանական
օրինակ՝ ↓Jack is 'listening to music ˎtoday.
↓Jack is 'listening to ˎmusic today.
→Jack is ˎlistening to music today.
ˎJack was ˌlistening to music ˌyesterday.

3. Հուզական
Հուզական--արտահ
արտահայտչական
այտչական--Emphatic sentence
sentence--stress
stress,,
այտչական
օրինակ՝ They were de'lighted to ˌsee dear ˌJone after this ˈlong ˈlong ˎtime.
Ինչ վերաբերում է հայերենին, ապա, ըստ Ջահուկյանի, հայերենում ասույթի
շեշտը կայուն է, այն փոխում է իր դիրքը, երբ ավելանում են վերջածանցներ, կամ
բարդ ածանցավոր բառեր են ստեղծվում համատեքստում, ապա այս դեպքում
ասույթի շեշտը ընկնում է վերջին վանկի վրա:
Ինչպես օրինակ՝ Դասարա՛նը պետք է մաքրեք այսօր, այլ ոչ թե բակը:
Դասարանայի՛ն աշխատանք պետք է դուք կատարեք, այլ ոչ թե տնային:
Հրապարակային խոսքում ձայներանգը կարող է լինել զգացմունքային և ոչ
զգացմունքային, որն էլ իր հերթին կարող է արտահայտել ոչ միայն զգացմունքները, այլև ասույթի՝ խոսակցի նկատմամբ խոսողի արտահայտած վերաբերմունքը,
նրա սեփական կարծիքը, ապրումները: Ասույթի ձայներանգով կարելի է զգալ
խոսողի զգացմունքը, արդյոք այն արտահայտում է վստահություն, անվստահություն, կասկած, ինքնավստահություն և այլն: Գիտական-հրապարակային խոսքի
ուսուցումը պահանջում է ինքնաբերական խոսքի ու տեմպի, ռիթմի կիրառման
հմտություններ և կարողություններ: Խոսակցական խոսքում խոսքի տեմպը հանգեցնում է արտաբերական կոմպրեսիայի կամ փոխակարգման [8, 178]: Դրա
պատճառները տարբեր են` խոսողի հուզական վիճակը, դիտավորությունները,
խոսքի նպատակը, ընդհանրապես խոսքի գործաբանական ենթատեքստը:
Գիտական-հրապարակային բանավոր խոսքի ուսուցման դժվարություններից մեկը ձայնի ճիշտ տոն և բարձրություն ընտրելն է: Հատկապես հրապարակային խոսքի դեպքում դժվար է որոշել, թե որ տոնն է արդյունավետ, քանի որ «ցածր
ձայնով խոսելը համարվում է գեղագիտական նորմ, իսկ բարձր ձայնով խոսելը
դաստիարակված չլինելու նշան է» [7, 44-51]:
Դժվարություն է ներկայացնում նաև ֆրազային կամ նախադասության
շեշտի ճիշտ ընկալումը և վերարտադրումը, քանի որ ուսանողները պետք է կարողանան որոշել «հաղորդակցական կշիռ ունեցող արտահայտության կենտրոնը,
այսինքն` ռեման կամ ասույթը, որը ասույթային միավորի ընդհանրացված անվանումն է» [3, 397]:
Գիտական-հրապարակային բանավոր խոսքի կարևոր բաղադրիչ է խոսքի
ձայներանգը կամ տեմբրը: Ինչպես հայտնի է, այն մեկուսացված չէ: Անգլերենում,
ինչպես նշում է Կրետինինան, այն հայտնի է մի շարք եզրույթներով՝ “creaky voice,
low pitch, husky voice/low pitch, breathy voice/slow tempo” [5, 251]:
Հետաքրքիր է այն, որ ձայներանգները խոսակցական խոսքում հույզ ու
զգացմունք չեն արտահայտում, սակայն ունեն հարանշանակային երանգավորում: Մյուս կողմից՝ այն ունի գործաբանական-հանրալեզվաբանական կշիռ, քա– 20 –

նի որ ցույց է տալիս շփվողների, հաղորդակցվողների կարգավիճակը, տարիքը,
արժեքային համակարգը, մշակութային պատկանելությունը: Մեծ դժվարություն է
ներկայացնում նաև օտարալեզու խոսքի տատանումների, դադարների, լրացնող
և չլրացնող նշույթների ուսուցումը, երբ ուսանողները ձեռք են բերում առանց դադարի խոսքի հոդաբաշխման, տատանվող դադարների, դադարները լրացնելու
կարողություններ և հմտություններ:
Նրանք պետք է կարողանան նախադասության տարբեր հատվածներում
դադարեցնել և արագացնել իրենց խոսքի տեմպը, արտահայտվել բարձր կամ
ցածր ձայնով և ըստ ձայներանգի որոշել հաղորդակցվողների զգայական-հոգեբանական վիճակները, ստեղծել համապատասխան տրամադրություն, զգայական
վիճակ:
Ինչպես նշում է Գ. Վ. Կրետինինան. «Հնչարտաբերական, հնչյունաբանական
մակարդակում հաղորդակցման կամ շփման միջոցների ուսուցումը հնարավոր չէ
իրականացնել առանց ոչ խոսքային միջոցների ուսուցման, քանի որ առօրյա
խոսքին բնորոշ ամեն մի շեշտի, հնչերանգի, ձայներանգի, առոգանական փոփոխությունների, դադարի և տատանման համապատասխանում է որոշակի ժեստ,
դիմախաղ, մարմնի շարժում: Այստեղ կարևոր է հստակեցնել, թե լեզվաբանական
գիտելիքները ուսուցման որ փուլում, ինչ ընթացակարգերով են ուսուցանվում,
քանի որ խոսքային հմտությունները միշտ չէ, որ հիմնվում են որոշակի գիտելիքների վրա: Ավելին՝ լեզվակիրները ընդհանրապես դրա կարիքը չունեն» [5, 251]:
Ասույթի արտասանության արագության միջոցով հրապարակային խոսքում
կարելի է արտահայտել բացասական և դրական զգացմունքներ: Այն կարող է
ընդգծել նաև ասույթի որևէ կարևոր հատվածը ընդգծելու պատճառով: Ասույթի
արտասանության արագությունը հրապարակային խոսքում արտահայտվում է
արագ, միջին, դանդաղ կամ համաչափ, անհամաչափ: Այսպիսով, ասույթի արագության փոփոխությունը խոսքի արտահայտչական միջոցներից մեկն է:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ խոսքի տեմպի և օտարալեզու
խոսքի ընկալման գործընթացները փոփոխական մեծություն ունեն: Ընդհանուր
առմամբ խոսքի տեմպի վրա ազդում են տարբեր գործոններ` ներլեզվական,
արտալեզվական, հանրամշակութային և այլն: Առոգանական միջոցների օգտագործումը հարալեզվական է՝ չնայած լեզվի հնչյունաբանական կանոնավոր համակարգից դուրս է: Դրանց կիրառման ընթացքում կարևոր դեր են խաղում
հնչյունների երկարությունը, տևողությունն ու շեշտը, օրինակ`
▪ ձայնի որակը (կոպիտ, հևոցով, ականջ ծակող և այլն),
▪ ձայնի բարձրությունը (ճչոց, նվնվոց, փնթփնթոց),
▪ ձայնի ուժը (շշնջոց, մրթմրթոց, գոռոց, և այլն),
▪ երկարությունը (օրինակ. «Շա՜-ա՜-ա՜տ լավ է»):
Հաճախ հարալեզվական արդյունքի հնարավոր է հասնել ձայնի բարձրության, երկարության, ձայնի ուժի և որակի համակցությամբ» (Լեզուների իմացության/իրազեկության համաեվրոպական համակարգ., 2005, 103):
Հետազոտողներն առանձնացնում են ժեստերի հետևյալ գործառույթները`
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կրկնության կամ ակտուալ խոսքային տեղեկատվության կրկնապատկումը/մատով, աչքերով, գլխով ցույց տալը/, խոսքային արտահայտության փոխարինումը
/գլխով անելը, մատը շուրթերին տանելը. «լռի՛ր, ոչ մի խոսք»/, իմաստային
առումով խոսքի լրացումը/մատով սպառնալը` դե՛ կտեսնես/, խոսքային շփման
կարգավորման դերը կամ խոսքը շարունակելու միջոցները, այսինքն` ֆատիկ
կամ խոսքարկման գործառույթը/պարբերաբար կրնկնելով շփման որևէ մասնակցի գլխի շարժումը: Նշվում է նաև, որ ժեստերը կարող են հակասել խոսքային արտահայտությանը [6, 256]:
Այսպիսով, անգլերենի հրապարակային խոսքում ասույթի շեշտը իր ուրույն
դերակատարումն ունի, քանի որ հրապարակային խոսքին բնորոշ են ասույթի
շեշտի տարբեր դրսևորումներ: Կարևոր է նշել հրապարակային խոսքում տրամաբանական շեշտի կիրառման առավելությունը, քանի որ ձայներանգը հուզականորեն հագեցած է: Հրապարակային խոսքի տեմպի և ռիթմի փոփոխությունները պայմանավորված են խոսակցի հուզական վիճակից: Ակներև է, որ անկախ
հաղորդակցման ձևից և հուզական բնույթից՝ ցանկացած խոսք պետք է ընկալելի
լինի, քանի որ հրապարակային խոսքը հաճախ ուղեկցվում է ոչ միայն զգացմունքային արտահայտման միջոցով, այլև դիմաշարժմամբ, ժեստերով և խոսքի արտալեզվական միջոցներով:
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Логическое ударение научнонаучно-публицистической
речи английского языка
Хачатрян Рузан
Торосян Лиана
Резюме
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Цель этой работы – обратить внимание на некоторые особенности ударения
предложения в английском и армянском, а также их употребление в научно-публицистической речи. В статье рассматриваются особенности логического ударения в
английском и армянском. Роль ударения в науно-публицистической речи со всеми
своими проявлениями уникальна. Преимущества применения логического
ударения в научо-публицистической речи сочетаются с изменениями темпа и
ритма речи. В публичной речи может быть эмоциональным, что, в свою очередь,
может выражать не только эмоции, но и точку зрения оратора, его собственное
мнение, чувства. Голос речи может передать чувства оратора, выражать уверенность, недоверие, сомнение, уверенность в себе. Научно-публицистическая речь
требует спонтанности, ритмических навыков и способностей. Еще одной трудностью в преподавании научно-публицистической речи является восприятие правильной интонации.

Logical Stress in English ScientificScientific-Public Speech
Speech
Khachatryan Ruzan
Torosyan Liana
Summary

words: spontaneous speech, word accent, timbre, contеnt (full) words,
Key words
function words.
The purpose of this work is to pay attention to some peculiarities of sentence stress
in English and Armenian and its use in public speech. The article analyzes the
peculiarities of English and Armenian logical stress.
The unique role of sentence stress is revealed in scientific-public speech with its
different manifestations. A great attention is paid to the advantages of applying logical
stress in scientific-public speech, which is connected with the changes of the rhythm
and pause. In a public speech, the voice can be emotional, which in its turn can express
not only emotions, but also the speaker’s point of view, his own opinion and his feelings.
The voice can convey the speaker’s feelings, whether it expresses confidence, distrust,
doubt, self-confidence. Teaching science-public speech requires spontaneous speech and
pause, rhythmic skills and abilities.
Moreover, the article discusses the perception of the correct tone of voice, which is
also one of the difficulties in teaching scientific-public speech.
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Անանուն պատմիչի երկի բառապաշարի
նորաբանությունները և դրանց բառակազմական
կաղապարները
Ղուկասյան Շողիկ
Հանգուցային բառեր. հեղինակային նորակազմություններ, բառակազմական
կաղապարներ, անհոդակապ բարդություններ, իսկական բարդություններ, բառածանցում, բառաբարդում, համադասական հարաբերություն, ստորադասական
հարաբերություն
Հայ ժողովրդի պայքարը արաբական տիրապետության դեմ 10-րդ դ. պսակվում է հաջողությամբ, և սկսվում է երկարատև խաղաղության մի շրջան, որը լավագույն պայմաններն է ստեղծում երկրի տնտեսական ու մշակութային կյանքի
զարգացման համար: Սկսվում է հայ մտքի Վերածնունդը, որն իր բարձրակետին է
հասնում 10-րդ դ. վերջին և 11-րդ դ. սկզբին: «X-XI դարերը հայ ժողովրդի պատմական անցյալում տնտեսական և կուլտուրական մեծ և անօրինակ վերելքի
շրջան էին»1: Այս շրջանում ծաղկում են ճարտարապետությունը, որմնանկարչությունը, մանրանկարչությունը, քնարերգությունը, պատմագրությունը: 10-րդ դարից մեզ են հասել հանճարեղ ճարտարապետական հուշարձաններ՝ եկեղեցիներ,
պալատներ, կամուրջներ, որոնց մասին ամենայն մանրամասնությամբ հիշատակել են այդ և հետագա դարերի պատմիչները: Բուռն թափով սկսում է զարգանալ
նաև մատենագրությունը: 10-րդ դ. մատենագրության մեջ առանձնահատուկ տեղ
են գրավում Հովհաննես Դրասխանակերտցու «Պատմութիւն Հայոց»-ը, Թովմա
Արծրունու «Պատմութիւն Տանն Արծրունեաց» և սրան կցված Անանուն մատենագրի երկերը, Ուխտանեսի «Պատմութիւն Հայոց»2 և Մեսրոպ Վայոցձորցու «Պատմութիւն սրբոյն Ներսեսի Պարթևի Հայոց հայրապետի» երկերը:
Երկար ժամանակ Թովմա Արծրունու և Անանունի երկերը համարվել են
նույն հեղինակի գործ, հրատարակվել են իբրև մի երկ՝ Թովմա Արծրունու հեղինակությամբ: Պատճառն այն է, որ Թովմա Արծրունու պատմությունը թերի է,
ավարտվում է ԻԹ անավարտ գլխով, որից հետո պատմությանը կցվել է Անանուն
մատենագրի երկը, որը նույնպես թերի է. պակասում են առաջին գլխի սկիզբը և
երկրորդ գլխի վերջին մասը: Տարիներ շարունակ Անանունի պատմության սկիզբը դիտվել է իբրև Թովմայի երկի անավարտ գլխի շարունակություն, իսկ մյուս
մասերը՝ որպես Թովմայի պատմության չորրորդ դպրություն: Դրանց՝ երկու
տարբեր հեղինակների գրչի պատկանելու օգտին է խոսում այն փաստը, որ շատ
Հ.Մանանդյան, Հայաստանի քաղաքները X-XI դարերում, Եր., 1940, էջ 5:
Երկը բաղկացած է երկու հատվածից: Ա հատվածը վերնագրված է «Պատմութիւն
հայրապետաց եւ թագաւորաց Հայոց», բ հատվածը՝ «Պատմութիւն բաժանման Վրաց ի
Հայոց»:
1
2
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հաճախ երկու գրքում էլ պատմվում է միևնույն դեպքը՝ բերվելով, սակայն, տարբեր փաստեր: Երբեմն նրանց բերած տվյալները հակասում են իրար3: Տարբեր են
նաև երկու հեղինակների քաղաքական հայացքները: Եթե Թովմա Արծրունին
քննադատաբար է խոսում Արծրունիների դավաճանության մասին, գովաբանում
է Աշոտ և Սմբատ Բագրատունիներին՝ անվանելով «այր քաջայայտ և հանճարեղագոյն», «բարձրագոյն և հանճարեղագոյն», չի մոռանում մյուս հայրենասեր գործիչներին, ապա Անանուն պատմիչը Արծրունիներին բացահայտորեն բարձր է
դասում բոլորից՝ բոլորովին անտեսելով Բագրատունիներին: Նա Գագիկ Արծրունուն ներկայացնում է իբրև բովանդակ Հայաստանի թագավոր՝ բոլորովին հաշվի
չառնելով Բագրատունի թագավորների գոյությունը: Նրա բացասական վերաբերմունքը Բագրատունիների նկատմամբ հասնում է նույնիսկ այն աստիճանի, որ
ամբողջովին արդարացնում է արաբ ոստիկան Յուսուֆի չարագործությունները,
որոնց միակ մեղավորը համարում է Սմբատին, որն ընդդիմացել էր Աստծո կամքին՝ չտալով «զկայսերն կայսեր, և զԱստծոյն Աստուծոյ», այսինքն՝ արաբներին չէր
կամեցել հարկ վճարել. «Զայս հրաման տէրունեանն յետս հարեալ Սմբատայ՝
շարժեաց զբազում չարիս ի վերայ սուրբ եկեղեցւոյ և ժողովրդեանն տեառն»
(Անան., 440):
Ուսումնասիրողները Անանունին նույնպես համարում են Արծրունի:
Մ.Աբեղյանը կարծում է, որ Գագիկ Արծրունին, չբավարարվելով Թովմա Արծրունու երկով, մի երկրորդ պատմիչի էլ է գրել տվել իր ժամանակի պատմությունը4: Անանունի երկը նվիրված է Գագիկ Արծրունուն և նրա տոհմի
պատմությանը:
Քննելով Անանուն մատենագրի երկի բառապաշարը՝ տեսնում ենք, որ չնայած Անանունի պատմությունից մեզ է հասել ընդամենը մի հատված, այնուամենայնիվ ծավալով ոչ մեծ այդ ստեղծագործության մեջ ավելի շատ նոր բառեր և բառաձևեր ենք գտնում, քան նրա ժամանակակից Ուխտանեսի՝ ծավալով անհամեմատ ավելի մեծ երկում: Դրանք հիմնականում բացատրված են ՆԲՀԼ-ում, ԱԲ-ում
և ՀԱԲ-ում: Բոլոր բառերը կազմությամբ բաղադրյալ են և հավանաբար Անանունի
նորակազմությունները: Այդ բառերն են՝
Ակնավճիտ «պարզ, զուլալ» (450), ահաւորատես «տեսքով ահեղ» (454),
ամենաջողակ
ամենաջողակ «ամեն ինչում հաջողակ» (432), անդնդաղուղակ «անդունդում լող
(440),
աստուածայորդոր
«աստծուց
բխած»
(470),
տվող,
ծովային»5
արեգակնահրաշ «արեգակի նման հրաշալի» (452), բագնաձեւ «բագինի նման»
Դերենիկ Արծրունու մահվան ժամանակ Թովման նրա մեծ որդուն՝ Աշոտին համարում
է 9 տարեկան (տե՛ս Արծր., 354), Անանունը՝ 12 տարեկան (տե՛ս Անան., 416): Դերենիկի կնոջ
մահը Թովման տալիս է ամուսնու մահից մեկ տարի ութ ամիս հետո (տե՛ս Արծր., 356),
Անանունը՝ յոթ ամիս հետո (տե՛ս Անան., 418):
4 Տե՛ս Մ.Աբեղյան, Երկեր, հ. Գ, Երևան, 1968:
5 Լողիլ//ղուղիլ բայից, որ նշանակում է «լող տալ»:
3
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(460), բանազարդութիւն «պաճուճազարդ, ճարտար խոսք» (430), բարձընկալ
«բարձրաստիճան»6 (440), բերկրաբեր «ուրախություն բերող» (470), բարեժմիտ
«բարի ժպիտ ունեցող, ժպտուն»7 (416), գերահրաշապէս «հիանալիորեն, հրաշալի
կերպով» (458), դենադարձ «հավատափոխ, հավատուրաց»8 (426), երկնահարթ
«երկնքի նման» (458), երրերջանիկ «երիցս երջանիկ» (436), թնդական «թնդացող»
(470), ինքանահաս «հասած և ինքն իրեն ընկած» (430), խորովակսկիծ «դառը,
սրտամաշ» (412), կամարակիցք «կամարակապ» (456), կապարայօդ «կապարով
միացած»9 (422), կարծեցուցիչ «թվացյալ, կասկածելի» (472), կորզիչ «կորզող, դուրս
քաշող» (470), կրծաբախ «կուրծք ծեծող» (412), ձիւնահոր «ձյունով լի փոս» (452),
ճակատահար «ճակատային հարվածող»10 (414), ճեմարանոց «զբոսատեղի» (452),
ճշգրտագործել «Ճշգրիտ կերպով, նույնությամբ սարքել» (462), մահարբոյց
«մահաբեր» (412), մարգարտահիւս «մարգարիտներով հյուսված, զարդարված»
(414), նիզակախուռն «նիզակավոր բազմություն» (468), շղթայակապ «շղթաներով
կապված» (468), ոսկեհրաշ «ոսկեհյուս» (442), ոսկեսաղարթ «ոսկետերև» (470),
պատկերատիպ «պատկերի նման» (452), պարանոցատանջ «շատ բարձր, նայողի
պարանոցը ցավեցնող» (434), պարսպաւորել «ամրացնել, պարսպապատել» (450),
ջոկանալ «հավաքվել»11 (470), սահանակարկաջ «կարկաչահոս»12 (452),
սպետափառ «փառահեղ կամ սպիտակափառ»13 (470), վայելչաւոր «վայելուչ,
գեղեցիկ» (470), վանգիւն «ձայն, հնչում» (442), վերջամնացութիւն «վերջում մնալը»
(446), տախտաձեւ «աթոռի նման» (454), տողադրել «ուղիղ շարքով դնել»14 (454),
ուղեբեկ «ուղիղ կտրված»15 (470), քաջահատ «սուր, հատու, լավ կտրող» (410),
օդաբեր «թարմաշունչ» (452):
«Զայսու ժամանակաւ առաքին յարքունուստ պատգոսք պատուաւորք զօրօք
բազմօք» (444) նախադասության մեջ գործածված պատգոս բառի իմաստը
ճշտված չէ: ՆԲՀԼ-ի և ՀԱԲ-ի հեղինակները ենթադրում են «պատվիրակ, դեսպան»
Բարձ բառի «պատվի աստիճան» նշանակությունից:
Ժմիտը ժպիտ բառի տարբերակն է:
8 Դեն նշանակում է 1. պարսկական կրոնը, 2. աղանդ, սուտ կրոն»:
9 Յօդ նշանակում է կապ»:
10 Հար «զարնել, խփել» արմատից:
11
Ջոկ նշանակում է «խումբ»:
12 Անանունը բառը կազմել է 5-րդ դարից ավանդված կարկաջասահ բառի բաղադրիչնե6
7

րի հակառակ շարադասու-թյամբ:
13 Սպետափառ բառը ՆԲՀԼ-ն բացատրում է իբրև «սպիտակափառ» կամ «ասպետափառ», ՀԱԲ-ը ճիշտ է համարում «սպիտակափառ» մեկնությունը:
14 Տող նշանակում է «ուղիղ շարք»:
15 ՆԲՀԼ-ն այս բառը համարում է անստույգ, որ պետք է լինի կամ աղեբեկ՝ իբրև
ալեխառն, կամ ուլե բեկ, այսինքն՝ այծի, ուլի մազի նման բեկբեկյալ: ՀԱԲ-ը բառն ուղղում է
աղեբեկ, իսկ ԱԲ-ն բացատրում է «ուղիղ ձևով»: Ճիշտ ենք համարում այս վերջին բացատրությունը, քանի որ աղեբեկ նշանակում է «ալեխառն», իսկ Անանունը նույն նախադասության մեջ նշում է, որ նրա մազերը սև էին, «թխակերպ»:
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իմաստը: Նախադասության իմաստը խոսում է այս ենթադրության օգտին:
Այս բառերից քառասունվեցը բացատրված են ՆԲՀԼ-ում և ՀԱԲ-ում, իսկ
բանազարդութիւ
իւն
բանազարդութ
իւ
ն և բարձընկալ բառերը գտնում ենք միայն ԱԲ-ում:
Անանունի պատմության մեջ հանդիպող նոր բառերի մի մասը գործածական
է նաև ժամանակակից հայերենում, ինչպես՝ խորովակսկիծ, օդաբեր, ահավորատես, ոսկեսաղարթ, ոսկեհրաշ, վայելչավոր, բերկրաբեր, ձյունահոր, պատկերատիպ, մարգարտահյուս, ակնավճիտ, արեգակնահրաշ, կորզիչ, շղթայակապ և
այլն: Որոշ բառեր, չնայած այսօր էլ հանդիպում են, սակայն շատ հազվադեպ
գործածություն ունեն, ինչպես՝ տողադրել, թնդական, բանազարդություն և այլն:
Մի քանի բառեր, թեև հետագայում գործածվել են այլ հեղինակների կողմից, բայց
այժմ արդեն հնացած բառեր են, ինչպես՝ երկնահարթ, դենադարձ, աստվածահորդոր և այլն:
Անանունի բառապաշարում հանդիպող նորաբանությունների առատությունը պայմանավորված է նրա լեզվի հարստությամբ ու ճոխությամբ: Նա նկարագրում է շքեղ ու պատկերավոր արտահայտություններով, իր հերոսների և՛ արտաքին նկարագրություններում, և՛ նրանց հույզերն ու զգացմունքները բացահայտելու ժամանակ, և՛ թե նրանց գործունեությունը գնահատելիս Անանունը միշտ
գտնում է հարմար մակդիրներ ու համեմատություններ, հմտորեն է օգտվում և՛
հին հայերենի հարուստ բառագանձից, և՛ բաղադրությունների միջոցով ստեղծում
է իր տպավորություններն առավել ցայտուն արտահայտող բառեր: Այսպես՝
Ամյուկ ամրոցը նկարագրելիս ամրոցի բարձրությունը ցույց տալու համար
չգտնելով ավելի դիպուկ մակդիր՝ կազմել է նոր բառ՝ պարանոցատանջ, այսինքն՝
այնքան բարձր, որ նայողի պարանոցը ցավում էր. «Իսկ զբերդն Ամիւկ զզարմանալին զամրոցն, զոր երկնապիշ և պարանոցատանջ իմս գիտէ անուանել բան՝
բազում ծախիւք և բազմագումար արուեստաւորօք յերևելիս հրաշակերտէ
շինուածս» (434): Միայն Գագիկ Արծրունուն նկարագրելիս կերտել է տասը նոր
բառ՝ հիմնականում ածականներ… «Վասն որոյ և շնորհեաց նմա պատկեր լուսազարդ և հասակ փառաց անհամեմատ ի մէջ ամենայն մսեղեաց բանական ազգի.
հարթ և ուղիղ հասակաւ, վայելուչ և պայծառ երեսօք. հեր գլխոյ նորա թխակերպ,
գանգուրագեղ գլխաւորութեամբ ուղեբեկ ջոկացեալ ի վերայ սպետափառ ճակատուն յոյժ խուռնախիտ թանձրութեամբ…. Ունչք երկայնագոյնք և վայելչաւորք,
լսելիք դիւրալուրք և դիւրահաւանք ի բարիս և պայծառք լուսահրաշ նմանեալ
գունով: Նա գաղտնի նենգութեանց թշնամեաց նախատեսող և կարթ կորզիչ: Նա
սիրելեաց և կամարարաց իւրոց անծախ պարգև, այլ և անուշահոտ բուրաստան,
լի համապայծառ ծաղկովք: Նա տուն իւրում կանաչ տունկ ոսկեսաղարթ, լի
աստուածայորդոր սիրով և բերկրաբեր աւետիք…. Նա խարդախող և
կարծեցուցիչ հրովարտակաց և պատգամաց այլազգեաց յղելոց առ նա հուր
ծախիչ» (470):
Կենդանի, ազդու և գեղարվեստական մեծ ուժով է պատկերում Գրիգոր– 27 –

Դերանիկ իշխանի սպանության և նրա կնոջ՝ մեծ տիկին Սոփայի ողբի տեսարանները՝ նկարագրություններում գործածելով նաև բազմաթիվ նոր բառեր՝
խորովակսկիծ, մահարբոյց, կրծաբախ, ճակատահար, մարգարտահիւս,
բարեժմիտ և այլն: Այս հատվածում գործածված ախոյեանարձակ բառը գտնում
ենք միայն Թովմա Արծրունու և Անանունի պատմություններում. «Ո՞վ ոք զայդ
գործել համարձակեցաւ, ո՞վ ոք զոսկեփետուր ախոյեանայարձակ քաջազգի
վարուժանն իմ հաւահար առնել կամ ի ծուղակ ըմբռնել կարողանայր, և ոչ ինքն
օձտեալ ի նմանէն մեռանէր» (Անան., 414), «Եւ յանկարծակի ի մէջ գիշերին
Գրիգոր ախոյեանայարձակ դիմեալ շուրջանակի փակեցին ի ներքս զբանակն»
(Թովմ., 330):
ՆԲՀԼ-ն այս բառի համար վկայում է միայն Թովմա Արծրունուն, քանի որ
բառարանը կազմելու ժամանակ այս երկու երկերը համարվել են մեկ հեղինակի,
այն է՝ Թովմա Արծրունու ստեղծագործությունը: Հավանաբար բառը կամ հատուկ
է եղել միայն Վանի խոսվածքին, կամ այլ հեղինակների կողմից չգործածվելը
միայն պատահականության արդյունք է:
Անանունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում Գագիկ Արծրունու իրականացրած շինարարական աշխատանքներին և մեծ սիրով ու ամենայն մանրամասնությամբ նկարագրում է դրանք՝ բնութագրելով նաև սեփական բառերով. «Եւ
շինուած տաճարին ի հիմանց անտի մինչև զգլուխ նորին ի թռիչս կազմեալ՝
առանց սեանց ունի զհաստատութիւն և որ արդարև արժանի զարմանալոյ ի վեր
քան զմիտս: Ունի և խորանս կամարակիցս և անկիւնս և շրջապատս գեղապաճոյճս, անթիւ մտաց և անզննելի աչաց. ունի և գումբէթս երկնահարթս ոսկեզարդս
և լուսաճաճանչս, յոր թէ նայել ոք կամիցի՝ իբր թագաւորի իմն պատիւ առնելով՝
նախ ի բաց առցէ զխոյր գլխոյն, և ապա տանջեալ զպարանոցն16 հազիւ թէ
նշմարել կարիցէ զզանազան դեղոցն կերպագրութիւնս…. Այլ եթէ զամենայն
զզարդ շինուածոյն, զոսկեզարդ փողոցսն և զգումբէթակապ խորանայարկսն և
զզանազան տեղիս գահոյիցն, որք առաւել այլակերպութեամբ մի քան զմի
գերահրաշապէս փայլեն՝ և ըստ արժանեացն մանրամասնաբար գովասանել ոք
կամիցի՝ կարծեմ թէ յանհասութիւն ձկտեալ տատանի, որ և հասանելոյ չէ
կարողութիւն» (458):
Պատմության մեջ հանդիպող նոր բառերը հիմնականում իսկական բարդություններ են՝ բաղադրված հետևյալ կաղապարներով՝
1. Ածական + հոդակապ + գոյական – ահաւորատես, բարեժմիտ (բարի + ա +
ժմիտ):
2. Գոյական + հոդակապ + ածական – ակնավճիտ, արեգակնահրաշ,

16
«Տանջեալ զպարանոցն» արտահայտության փոխարեն Անանունը մեկ այլ տեղում
գործածում է պարանոցատանջ նորակազմությունը. «Իսկ զբերդն Ամիւկ զզարմանալին
զամրոցն, զոր երկնապիշ և պարանոցատանջ իմս գիտէ անուանել բան» (434):
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երկնահարթ, կամարակից, նիզակախուռն, ոսկեհրաշ (ոսկի + ա + հրաշ):
3. Գոյական + հոդակապ + բայահիմք – աստուածայորդոր, բերկրաբեր,
դենադարձ, կապարայօդ, կրծաբախ, ճակատահար, մարգարտահիւս,
շղթայակապ, պարանոցատանջ, օդաբեր:
4. Գոյական + հոդակապ + գոյական – անդնդաղուղակ, բագնաձև,
բանազարդութիւն, ձիւնահոր, պատկերատիպ, ոսկեսաղարթ (ոսկի + ա +
սաղարթ), տախտաձև:
5. Բայարմատ + հոդակապ + բայարմատ – խորովակսկիծ:
6. Դերանուն + հոդակապ + բայարմատ – ինքնահաս:
7. Ածական + հոդակապ + բայարմատ – քաջահատ:
8. Գոյական + բայահիմք – բարձընկալ, մահարբոյց:
9. Թվական + ածական – երրերջանիկ17:
Այս բոլոր բաղադրյալ բառերում անվանական հիմքը համընկնում է ուղղական հոլովաձևին, ինչպես՝ բարձընկալ, մահարբոյց, տախտաձև և այլն: Հիմքի
վերջնավանկի ձայնավորը երբեմն ենթարկվել է հնչյունափոխության, ինչպես՝
երկնահարթ (երկին), անդնդաղուղակ (անդունդ), կրծաբախ (կուրծ),
մարգարտահիւս (մարգարիտ), բագնաձև (բագին):
Իբրև բայական հիմք հիմնականում հանդես է գալիս բայարմատը, որը մի
դեպքում համընկնում է պարզ բայերի ներկայի հիմքին, ինչպես՝ բերկրաբեր18,
աստուածայորդոր, ճակատահար, կրծաբախ, խորովակսկիծ, բարձընկալ, մյուս
դեպքում՝ անցյալ կատարյալի արմատական հիմքին, ինչպես՝ ինքնահաս,
դենադարձ, քաջահատ: Մահարբոյց բառում բայական հիմքը համընկնում է
պատճառական բայի անցյալ կատարյալի հիմքին:
Բարդությունները հիմնականում կազմվել են հայերենի բառակազմական
օրինաչափություններին համապատասխան: Հայերենին խորթ կազմություններ
են խորովակսկիծ և սահանակարկաջ բառերը: Սրանցում գերադաս անդամը
հունարենի նմանողությամբ բաղադրության առաջին բաղադրիչն է:
Անանունի պատմության մեջ գտնում ենք չորս նոր բայ՝ ճշգրտագործել,
պարսպաւորել, ջոկանալ, տողադրել, որոնցից երեքը բայածանցազուրկ են, մեկը՝
ջոկանալ բայը ունի -ան- սոսկածանց:
Սակայն բայածանցազուրկ երեք բայերի բայահիմքերն էլ բաղադրյալ են՝
հետևյալ կաղապարներով.
1. Արմատ + հոդակապ + արմատ - ճշգրտագործ (ել), տողադր (ել):
2. Արմատ + վերջածանց – պարսպաւոր (ել):
Ճշգրտագործել և ջոկանալ բայերը կազմվել են ճշգրտագործ և ջոկ բառերից՝
17 Ի տարբերություն երեք արմատի այլ տարբերակների, երր ձևը դասական գրաբարում
բաղադրությունների մեջ հանդես չի եկել, այն հանդիպում է ավելի ուշ գործածված մի խումբ
բառերում և սահմանափակ գործածություն ունի:
18 Բերել բայի և՛ ներկայի, և՛ կատարյալի հիմքն է բեր:
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դերբայական -ել, -ալ վերջավորությունների միջոցով: Պարսպաւորել բայը
կազմվել է գրաբարում գոյություն ունեցող պարսպել բայից՝ -աւոր ածանցի
միջոցով և գործածվել է նույն նշանակությամբ: Տողադրել բայի կազմության
եղանակը բառաբարդումն է՝ տող և դնել բառերից: Ըստ ՆԲՀԼ-ի` հետագայում
Կոստ. Երզնկացին (14-րդ դար) առաջին անգամ գործածել է տողադիր բառը:
Նոր բառերի մեջ ածանցմամբ կազմված բառերի թիվը մեծ չէ: Գրաբարում
գործածական էին նախածանցավոր գերահրաշ և վերջածանցավոր հրաշապէս
բառերը, որոնց բաղադրիչների միաձուլմամբ Անանունը կազմել է նոր բառ՝
գերհրաշապէս:
Մնացած բոլոր բառերը վերջածանցավոր են: Գոյականներ է կազմել –իւն
(վանգիւն), -ութիւն (վերջամնացութիւն) և -ոց (ճեմարանոց) ածանցներով:
Սրանցից առաջինը սովորաբար կազմում է ձայն արտահայտող, երկրորդը՝
վերացական հասկացություններ ցույց տվող և երրորդը՝ տեղ մատնանշող բառեր:
Վերջին կազմությունն արհեստական է, քանի որ –ոց ածանցն ունի նույն իմաստը,
ինչ -արան ածանցը, բառին լրացուցիչ ոչ մի իմաստ չի հաղորդել, և դրա
հավելումը ճեմարան բառին լրիվ ավելորդ է:
-Ական (թնդական), -աւոր (վայելչաւոր) և -իչ (կորզիչ, կարծեցուցիչ) վերջածանցներից առաջին երկուսը ածականներ են կազմել, վերջինը բառին տվել է
ենթակայական դերբայի նշանակություն:
Ինչպես տեսնում ենք, Անանունի պատմության մեջ հանդիպող նոր բառերի
մեծ մասը հայերենի բառակազմական օրինաչափություններին համապատասխան բաղադրություններ են: Սրանցից միայն երկուսն էին հայերենին խորթ՝ հունաբան կազմություններ (խորովակսկիծ, սահանակարկաջ):

1.
2.
3.
4.
5.

ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԵՎ
ՆՐԱՆՑ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
Աճառյան Հր., Հայերեն արմատական բառարան, հ. 1-4, Երևան, 1971-1979ՀԱԲ:
Անանուն, Պատմութիւն Անանուան, Երևան, 1985-Անան.:
Առձեռն բառարան Հայկազնեան լեզուի, Վենետիկ, 1865-ԱԲ:
Թովմա Արծրունի, Պատմութիւն Տանն Արծրունեաց, Երևան, 1985-Արծր.:
Նոր բառգիրք Հայկայեզյան լեզուի, հ. 1-2, Վենետիկ, 1836-1837-ՆԲՀԼ:
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Лексические неологизмы и их словообразовательные модели
в сочинении Анонимного историка
Гукасян Шогик
Резюме

Ключевые слова: авторские неологизмы, словообразовательные модели,
композиты без соединительных гласных, настоящие композиты, аффиксы,
композиты, сочинительная связь, подчинительная связь
Одним из важнейших исторических памятников 10 века является сочинение
Анонима, которое дошло до нас как приложение к «Истории» Товмы Арцруни.
Долгое время они считались трудом одного автора и публиковались как одно
произведение под именем Товмы Арцруни. Причина в том, что «История» Товмы
Арцруни осталось неоконченным, к ней прилагалось сочинение Анонимного летописца, которое также является неполным: не хватают начало первой главы и заключительная часть второй главы. На протяжении лет начало «Истории» Анонима рассматривалось как продолжение незавершенной главы сочинения Товмы, а другие
фрагменты – как четвертая глава «Истории» Товмы. Основную и значительную
часть «Истории» Анонима составляет пласт классического древнеармянского языка.
Для нашего исследования представляют интерес слова, впервые зафиксированные
в «Истории» Анонима. В произведении находим многочисленные новые слова и
словоформы – 36 слов, которые в рукописях предшествующих столетий не были
засвидетельствованы. Некоторая их часть, по всей вероятности, – это малоупотребительные слова древнеармянского языка, которые дошли до нас только в составе
этого памятника письменности, другая часть – это уже, по-видимому, авторские
неологизмы. Новые слова, встречающиеся в «Истории» Анонима, в основном,
представляют собой настоящие композиты, соответствующие армянским словообразовательным моделям. Из них только два слова являются чуждыми армянскому
языку, так как созданы по грекофильским образцам: жароприскорбие и
быстрожурчание. Главные члены выступают в качестве первичных компонентов,
что не свойственно армянскому языку.
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The Lexical Neologisms of the Vocabulary of Ananun Historian’s Work
and Their
Their Ways of Formation
Ghukasyan Shoghik
Summary

Key words: author neologisms, word-formation patterns, compounds without an
infix, true compounds, derivation, compounding, coordinating relation, subordinating
relation
One of the important historical sources of the 10th century is the writing of
Ananoun which reached our days attached to the Chronicles, written by Tovma
Artsruni. For a long time they were both considered to have been penned by the same
author and were published as one composition by Tovma Artsruni.The reason for this is
that Tovma Artsruni’s story is unfinished, and the work of the writer Ananoun is also
incomplete, as the beginning of chapter 1 and the last part of chapter 2 are missing. For
many years Ananoun’s story was seen as the continuation of the unfinished chapter of
Tovma’s work, and its other parts – as chapter 4 of Tovma’s story. The classical layer of
grabar makes up the main and substantial part of the vocabulary of Ananoun’s work. The
words which first appeared in Ananoun’s work are of special interest to our research.
We have found 36 new words and lexemes in his work which were not found in the
literary works of the previous centuries. Apparently, some of these are the rarely used
words of the Old Armenian wordstock, which reached us merely through the work of
that particular author, the rest are probably author neologisms. In general, the
neologisms in Ananouns work are true compounds, corresponding to the wordformation regularities of Armenian language. Only two of them were Greek formations,
alien to Armenian – “khorovakskits” (խորովակսկիծ), “sahanakarkaj” (սահանակարկաջ). The head in these compounds is the first component, which is not typical of
Armenian.
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Ներգործական սեռի բայերի պարագաառական արժույթը
ժամանակակից հայերենում

Մուրադյան Սիլվա

բառեր.. կառավարում, պարագաառություն, տեղի, պատճառի և
Հանգուցային բառեր
նպատակի պարագաներ, հոլովաձև, կապային կապակցություն
Բայի պարագաառության մասին դիտարկումներ Տենիերը կատարում է
«Կառուցվածքային շարահյուսության հիմունքները» աշխատության «Բայական
հանգույց» գլխում՝ դրանք համարելով գործողության հանգամանքներ, որոնք արտահայտվում են մակբայներով կամ նրանց համարժեքներով1: Ռուս լեզվաբան
Ս. Կացնելսոնը նշում է, որ բայի կողմից բացված տեղերը կարող են լրացվել ոչ
միայն առարկաներով, այլ նաև հանգամանքներով2:
Ժամանակակից հայերենի արժույթի հարցերը համեմատաբար ընդարձակ
քննված են Գ. Ջահուկյանի կողմից: Հեղինակը, կատարելով բայերի արժութային
դասակարգում, եռարժույթ անցողական բայերի մասին դիտարկումներում ուղիղ
խնդրին զուգահեռ ներկայացնում է ինչպես անուղղակի խնդիր, այնպես էլ պարագայական խնդիր լրացումները3: Հենվելով այդ դասակարգման վրա՝ սույն հոդվածում վերլուծության ենք ենթարկել ժամանակակից հայերենի բայերի կապակցելիության հնարավորությունները պարագաառական արժույթի տեսանկյունից:
Ուժեղ կառավարումը բնորոշ է հատկապես ընթացականությամբ օժտված
բայերին, որոնց գործողության կատարման համար պարտադիր է տեղի պարագան: Այս դեպքում կարևոր դերակատարում ունի բայիմաստը, քանի որ բայը
ցույց է տալիս շարժման մեջ գործողություն, իսկ շարժման համար պարտադիր
պայմաններ են տեղը և ժամանակը: Քանի որ բայի արտահայտության մեջ առկա
է ժամանակի քերականական իմաստը, ժամանակի պարագան պարտադիր չի լինում, ի տարբերություն տեղի պարագայի, որը, չունենալով բառային-քերականական արտահայտություն, խոսքում հանդես է գալիս պարտադիր կառավարման
պահանջով4:
Հ. Հարությունյանը շարժում արտահայտող բայերի կառավարումը քննելիս
տեղի պարագայի գոյությունը անհրաժեշտ է համարում այն բայերի համար,
որոնց ցույց տված գործողության համար արտահայտչական, հաղորդակցային
լրիվությունը պարտադիր է5: Գ. Խաչատրյանը նշում է, որ արժութային կարևորություն ունեն ոչ թե տվյալ նախադասության մեջ ըստ անհրաժեշտության կիրառվող պարագաները, այլ բոլոր կիրառություններում միևնույն բայի բառիմաստով
1
2

Տե՛ս Л. Теньер, Основы структурального синтаксиса, М., 1959, էջ 117:
Տե՛ս С. Кацнельсон, К понятию типов валентности, Вопросы языкознания, N 3, էջ 21:

http://www.ruslang.ru/doc/voprosy/voprosy1987-3.pdf

3 Տե՛ս Գ. Բ. Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Երևան,
1974, էջ 485-487:
4
Տե՛ս Գ. Խաչատրյան, Գրաբարի վերլուծական բայերի արժույթը, Երևան, 2000, էջ 24:
5 Տե՛ս Հ. Հարությունյան, Կառավարումը ժամանակակից հայերենում, Երևան, 1983, էջ
208-212:
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պարտադիր ենթադրվող և պահանջվող պարագաները6:
Այսպես՝ արժույթի արտահայտության միջոցներից մեկն է տեղի պարագաառությունը, որով աչքի են ընկնում չեզոք սեռի խնդրառությամբ արժութազուրկ
բայերը, ինչպես՝ անցնել, գալ, գնալ, զբոսնել, իջնել, բարձրանալ, հասնել և այլն:
Նրանց համեմատությամբ ներգործական սեռի բայերը փոքր թիվ են կազմում,
ինչպես՝ առաքել, բերել, գցել, կախել, մղել, ներքաշել և այլն:
Տեղի պարագաառությամբ օժտված ներգործական սեռի բայերով կառույցներն ունեն կայուն ներգործական սեռի բայ – ուղիղ խնդիր – տեղի պարագա
կաղապար, որտեղ տեղի պարագայի իմաստը կարող է արտահայտվել տեղանիշ
գոյականների տարբեր հոլովաձևերով, վերջիններիս մասնակցությամբ ձևավորված հոլովակապային կապակցություններով կամ երկրորդական նախադասությամբ:
ա) Հայցական հոլովով արտահայտված տեղի պարագա պահանջող բայերից
են՝ խրել, խցկել, հրավիրել, մխրճել, սուզել և այլն: Օրինակ՝ Դռան ետևին
թաքնված մի դավադիր սուրը խրեց Ահարոնի մեջքը (ՍԽ)* 7: Եվ երբ
փողը խցկում էր ծերունու բուռը, նա ուշքի եկավ (ՄԳ)*:
բ) Տրական հոլովով արտահայտված տեղի պարագա պահանջող բայերից
են՝ բարդել, բարձել, ընդունել, թողնել, հենել, ներքաշել, փռել, փորագրել,
քսել և այլն: Այդ հրահանգի համաձայն մենք սկսեցինք Կողբի քարաղ
բարձել մեր սայլերին (ՎԱ): Ճամփին, մի ծառի տակ տոպրակս բաց արի
ու թղթերը փռեցի գետնին (ՎԱ):
գ) Բացառական հոլովով արտահայտված տեղի պարագա պահանջող
բայերից են՝ արձակել, ստանալ, պոկել, վտարել, քաղել և այլն: Օրինակ՝
Արջի օրինակով սև մոշ պոկեց փշոտ ճյուղից ու կերավ, լիացավ (ՍԽ):
Բայց քաղեցի թփից նրան, յարիս տարա. - Իբրև պատիժ թող թառամի
կրծքիդ վրա (ՀՇ):
դ) Ներգոյական հոլովով արտահայտված տեղի պարագա պահանջող
բայերից են՝ արգելափակել, զետեղել, ընգրկել, թաթախել, համախմբել,
ներդնել, ներգրավել, ներառել, որոնել, ցանել և այլն: Օրինակ՝
Յուրաքանչյուր համարում զետեղում է հայերեն մի երգ (ՀՍՀ, 2, 97): Եթե
կարողանանք պայթուցիկը տեղավորել ճեղքերում, հաշվիր, որ գործը
գլուխ ենք բերել (ՍԽ):
Կան բայեր, որոնք տեղի պարագա լրացում պահանջում են զուգահեռ հոլովառությամբ՝ առանց իմաստային տարբերության: Այսպես՝ կախել բայը տեղի
պարագա է ստանում և՛ տրական, և՛ բացառական հոլովներով: Հմմտ. Վարչության նախագահը` Անդրեյ Պետրովիչը, գլխարկը կախեց պատից.... (ԳՄ) և Այսպիսով խնամքով, շտապ, առանց դանդաղելու, մեկը մյուսին հետևող շարժումներով ոտները հանելով, մարդն իր ոտնամանները կախեց պատին.... (ԼՏ):
Տե՛ս Գ. Կ. Խաչատրյան, նշվ. աշխ., էջ 23-25:
Օրինակները քաղել ենք ԱՐԵՎԱԿ կայքից
(http://www.eanc.net/EANC/search/?interface_language=am):
(http://www.eanc.net/EANC/search/?interface_language=am):

6
7
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Կապերից տեղի պարագայի արտահայտման միջոց են տարածական կապերը, որոնցից են՝
ա) առաջ՝ Քիչ հետո, սինու վրա, ամուսնու առաջ դրեց նրա պահանջածը
(ՀՍ): Աքաղաղի ծուղրուղուն Տիգրանին դիմավորեց Երեմիայենց
դարբասի առաջ (ԶԴ):
բ) Դեպի՝ Մի մեծ ու հոծ բազմություն սիրելի գրողին ու դերասանին
ճանապարհում էին դեպի հավիտենական հանգիստ (ՌԶ): Ինձ
առաջնորդեցեք դեպի իմ հոր վրանը:Նրան տարան դեպի շիկակարմիր
վրանը: (Ր):
գ) Մեջ և նրա թեք ձևերը՝ Փոքր Արարատն իր սուր գագաթը մխրճել էր երկնի
կապույտի մեջ (ՎԱ): Ապա հոգնած ձին նորից առաջ շարժվեց, կառքը
դանդաղաքայլ տարավ մարդկային աղմուկ–աղաղակի թունելի միջով (ՖՎ):
դ) Մինչև: Միայն Զարիկն էր նրան ճանապարհել մինչև կայարան…. (ՆԶ):
Երկու ժամ հետո խանը նրանց ճանապարհեց մինչև դարպասը (ՍԽ):
ե) Մոտ և նրա թեք ձևերը՝ Ստեպանը դարպասի մոտ դիմավորեց նրան
(ՄՇ): …. եթե մատուռի մոտից ձու գլորես, կգա ու անվնաս կմտնի
գյուղեզրին հողի հետ խաղացող երեխայի բուռը (ՄԳ):
զ) Վրա և նրա թեք ձևերը՝ Վերցրեց ու կավի վրա մանր փորագրեց.- «Գրով
շենանա տունն Հայոց, Առաքե՛լ» (ՍԽ): Արաբոն ինձ մի քանի անգամ
տարավ-բերեց այդ կամուրջի վրայով և Սասնա ներքին դաշտից ձին քշեց
դեպի Տալվորիկ (ԽԴ)*:
է) Տակ և նրա թեք ձևերը՝ Ավին նայեց բերդանի պատրոններին, չուխայի
փեշերը հավաքեց գոտու տակ, փափախը պինդ կոխեց գլխին (ԱԲ): Իսկ
լրտեսի դիակը այգու միջով, թափվող ձյան տակով, տարան և դրին
մենաստանի եկեղեցին (ՌՍ):
Պարտադիր պարագաառությամբ օժտված ներգործական սեռի բայերի տեղի
պարագան կարող է արտահայտվել նաև երկրորդական նախադասությամբ:
Օրինակ՝ Ես քոնն եմ, տար ինձ, ուր որ կամենաս (ՆԶ): Ուստի և ես հրամայում եմ՝
ձեր ատրճանակը դնել այնտեղ, որտեղից հանել եք (ՄՌ): Որոնեցեք հանցավորին
այնտեղ, ուր նրան կորցրել եք (ԴԴ):
Անդրադառնալով շարժում արտահայտող բայերի կառավարմանը՝ Հ. Հարությունյանը նշում է. «Շարժում արտահայտող բայերի մեծ մասը բազմարժույթ է՝
միաժամանակ առնում է տարբեր հոլովներով կամ հոլովակապային ձևավորում
ունեցող լրացումներ. քաղաքում փողոցներով անցնել տնից տուն….»8: Այսպես՝
տեղի պարագա պահանջող բայը կարող է լինել բազմարժույթ՝ պահանջելով
սկզբնակետի, բուն, անցման, վերջնակետի պարագաներ, ինչպես՝ առաքել,

արտահանել, ներմուծել, տեղափոխել, փոխադրել, արտագրել, հավաքել,
տեղավորել և այլն: Սակայն հազվադեպ են բայի՝ ենթադրվող տեղի պարագաների միաժամանակ գործածության դեպքերը: Օրինակ՝ Կասպից ծովի վրայով,
Վոլգայով Պարսկաստանից Ռուսաստան էին արտահանում մետաքս, գնում

տեղական արտադրության ապրանքներ (ՀՍՀ, 2, 651):
8

Հ. Հարությունյան, նշվ. աշխ., էջ 211:
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Շատ կառույցներում գործածվում է պարագաառությամբ բազմարժույթ բայերի ենթադրվող պարագաառական արժույթներից որևէ մեկը, որը կարևոր է տվյալ
նախադասության իմաստային ամբողջության համար, այդ թվում՝
ա) սկզբնակետի տեղի պարագան (ելման տեղի պարագա9): Օրինակ՝
Մոնրովիայից արտահանում են երկաթի հանքաքար, կաուչուկ, արմավի
միջուկ և յուղ (ՀՍՀ, 8, 19): Չարենցը վերադարձավ, գրասեղանից
հավաքեց թղթերը և մեկնեց տիրոջը (ԳԲ):
բ) Վերջնակետի տեղի պարագան (ուղևորման տեղի պարագա10): Օրինակ՝
Եվ այս ցեղն իսկույն իր Սենա գետի ափերն առաքեց…. (ՀՇ): Հայրը
ունեցած դրամը հանձնեց որդուն ու ճանապարհեց գյուղ (ՍԽ):
գ) Անցման տեղի պարագան: Օրինակ՝ Մրջյունների նման այդ ճանապարհներով ավտոմեքենաները բեռ էին տեղափոխում (ԶԽ): Այնպիսի
ոգևորությամբ էր մեզ առաջնորդում տան սենյակներով…. (ՍԿ):
դ) Բուն տեղի պարագան: Օրինակ՝ Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին նա իր ավանդը ներդրեց հաղթանակի գործում (ՀՍՀ, 11, 36):
Շտաբի դռան շեմին նրան դիմավորեց ինքը՝ Երեմիան (ԶԴ):
Մի շարք կառույցներում էլ գործածվում է տեղի պարագաառու բայերի
ենթադրվող պարագաառական արժույթներից երկուսը: Այստեղ ունենք հետևյալ
մասնակաղապարները՝
ա) ներգործական սեռի բայ – ուղիղ խնդիր – սկզբնակետի տեղի պարագա վերջնակետի տեղի պարագա: Օրինակ՝ Եվ սատանայով դարձավ
իմաստուն, Երկնքից երկիր առաքեց մարդուն…. (ՀՇ)*: Ներքին հանդից և
Սև հողից պետք է գարին լեռները փոխադրել և այդ հողերում միայն ու
միայն ցորեն ցանել (ԳԲ):
բ) Ներգործական սեռի բայ – ուղիղ խնդիր – անցման տեղի պարագա վերջնակետի տեղի պարագա: Օրինակ՝ Հաջորդ առավոտյան նրանց
ոտքով ճանապարհում են Սևանի լեռնանցքով Աղստաֆա…. (ԶԽ):
Գիշերը խանութպանը գաղտնի անցքով ամբողջ զինամթերքները
փոխադրել էր մերոնց կողմ (ԶԴ):
գ) Ներգործական սեռի բայ – ուղիղ խնդիր – սկզբնակետի տեղի պարագա բուն տեղի պարագա: Օրինակ՝ Քիչ հետո, նա ծոցագրպանից հանեց մի
փոքրիկ գրքույկ և թերթից մի բան արտագրեց նրա մեջ (ԳԲ): Երբեմն նա
գրքույկներից ինչ-որ բան էր արտագրում առանձին թղթի վրա և
նույնպես թաքցնում.... (ՄԳ):
Օրինակներից պարզ է դառնում, որ տեղի պարագան մենիմաստ չէ և տար9 Լեզվաբանության մեջ այն կոչվում է նաև ելման տեղի պարագա (տե՛ս Վ. Առաքելյան,
Հայերենի շարահյուսություն, հատոր Ա, Ե., 1958, էջ 347: Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց
լեզու, Ե., 1987, էջ 249: Ս. Գյուլբուդաղյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Ե., 1988, էջ 190):
10 Լեզվաբանության մեջ այն կոչվում է նաև ուղևորման տեղի պարագա (տե՛ս Վ. Առաքելյան, Հայերենի շարահյուսություն, հատոր Ա, Ե., 1958, էջ 345: Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Ե., 1987, էջ 248: Ս. Գյուլբուդաղյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, Ե.,
1988, էջ 190):
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բեր բայական բառակապակցություններում կարող է գործածվել տարբեր նրբիմաստներով՝ արտահայտվելով հոլովաձևերով և կապային կապակցություններով:
Կան մի շարք բայեր, որոնց հիմքն արտահայտված է տեղի պարագայի
քերականական իմաստով, ինչպես՝ ամանել «ամանի մեջ լցնել», արկղել «արկղի
մեջ դնել», բանտել «բանտարկել, արգեկափակել», գետնել «գետին գցել, գետնովը
տալ, տապալել», զնդանել «զնդանի մեջ դնել, բանտարկել», ծրարել «նամակ՝ փաստաթուղթ և այլն ծրարի մեջ դնել և փակել» և այլն: Այս բայերի պարագաառությանը խոչընդոտում է իրենց կազմությունը, քանի որ ենթադրվող տեղի պարագան
արդեն իսկ նրանց հիմքն է: Օրինակ՝ Օհանես աղան ծրարը գրպանեց (ԳՄ): Նա
նամակը ծրարեց և ուղարկեց յուր սպասավորի ձեռքով (Ր): Եվ այս որ տեսան,
Լուռ վրա հասան Ու վանդակեցին Հաղթված առյուծին.... (ՀՇ):
Այդ է պատճառը, որ վերը նշված բայերի պարագաառությունը այլ ընդգրկում ունի: Այս բայերով կառույցներում տեղի պարագան այլ արժեք ունի՝ բայի
հիմքը հանդիսացող տեղի պարագան մասնավորեցնելու, ոճական կամ փոխաբերական իմաստով գործածվելու: Օրինակ՝ Սառը ու հարատև անձրևը բանտել էր
պոլսեցիներին իրենց տներում.... (ՎՓ): Եվ նա գրպանից հանեց հարյուր ֆրանկ,
ճիշտ հարյուր, շտապ բացեց դրամապանակը և հարյուր ֆրանկը ծրարեց
դրամապանակի խորքում (ՄԳ)*: ....ինչո՞ւ է հոգիս վանդակել իր վանդակաչափ
բարձրավանդակում ու չի թողնում դուրս գալ.... (ՍԿ):
Մի շարք բայեր էլ իրենց իսկ պահանջած տեղի պարագայի հետ միասին
ձեռք են բերել մեկ բառային արժեք՝ վերածվելով համադրական բարդությունների,
ինչպես՝ հրասուզել «կրակի մեջ սուզել», հիմնաշրջել «հիմքից շրջել՝ շուռ տալ»,
մտապահել «մտքում պահել», ընծայագրել «ընծայվող իրի վրա մակագրել»,
գետառաքել «գետի հոսանքով ուղարկել՝ փոխադրել», լուսանցանշել «լուսանցքում նշում կատարել», կենտրոնադրել «կենտրոնում դնել՝ տեղավորել»,
մտազննել «մտքում զննել՝ քննել», հայրենավտարել «հայրենիքից վտարել» և այլն:
Սակայն սրանք կարող են պահանջել մեկ այլ տեղի պարագա, որը սովորաբար
տվյալ բարդության բաղադրիչ հանդիսացող պարագայից տարբերվում է
իմաստով: Օրինակ՝ Հրաժեշտի պահին կուշտ ծիծաղեցին, Քլինգզորը այդ ամենը
մտապահեց իր սրտի խորքում (ՀՀ): Արտահանման վարկի ժամկետները կախված
են ապրանքների բնույթից, ներմուծողի վճարունակությունից և մուրհակները
բանկերում ժամանակին հաշվեգրելուց (ՀՍՀ, 2, 133):
Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ տեղի պարագայից զատ՝ հայերենում ուժեղ և պարտադիր կառավարման եղանակով կապակցվում են նաև նպատակի և պատճառի պարագաները: Ներգործական սեռի բայերի շարքում առանձնանում են այնպիսիք, որոնցով արտահայտված գործողության կատարման համար կարևորվում է նաև պատճառի և նպատակի քերականական իմաստ արտահայտող պարագաների առկայությունը: Այսպես՝ զոհաբերել, հանդիմանել,
շնորհավորել բայերի գործողության իրականացման համար անհրաժեշտ հանգամանք է նաև նպատակի պարագան: Օրինակ՝ Հանդիմանում եմ քեզ հանուն մեր
հաշտության, Որ չես բերել ինձ հյուր շուշանագեղ Նուարդային (ՆԶ)*: Առավոտյան զրնգուն ձայնով շնորհավորեց իր ընկերներին կոմբինատի բացման
առթիվ ու հայերեն գոչեց.... (ՍԽ):
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Նպատակի պարագան կարող է արտահայտված լինել նաև երկրորդական
նախադասությամբ
և
դերբայական
դարձվածով: Օրինակ՝
....սակայն
նրան խրախուսել էին, որ շարունակի աշխատակցությունը (ՍԶ): - Ա՜խ՝ էն ի՞նչ
բերան էր, որ ձեզ օրհնեց, որ էդպես ազգ ունենաք, էդպես հավատ, էդպես
եկեղեցի, էդպես սուրբ օրենք (ԽԱ):
Իսկ անիծել, դրվատել, գովել, դատապարտել, նախատել, կշտամբել և որոշ
այլ բայերով արտահայտված գործողության ամբողջական լինելու համար անհրաժետ է պատճառի պարագան: Օրինակ՝ Բայց այդ մտքի համար Ինքն
իրեն անիծեց անողորմ (ՍԽ): Բանաստեղծին առաջին հերթին պիտի դրվատել
գրքի հենց այս խորագրի ու ենթախորագրերի համար.... (ՊՍ):
Պատճառի պարագան կարող է արտահայտված լինել նաև երկրորդական
նախադասությամբ և դերբայական դարձվածով: Օրինակ՝ Ու նրա այդ նվագի վրա
հարևանները նորից հավաքվում, լսում են նրան ու գովում, որ այդքան լավ է
նվագում (ՍԶ)*: Իրեն չէր նախատում, որ ասաց սրտինը (ՍԽ): Նա ինքն իրեն
մեղադրեց՝ ռազմաճակատ կամավոր եկած Աշխենին կշտամբելու համար (ՍԽ):
Արփա-Սևան կառույցն ավարտելու առթիվ շինարարության մասնակիցներին
շնորհավորեց ՍՄԿԿ Կենտկոմը (ՀՍՀ, 13, 223):
Այսպիսով, վերոնշյալ բայերով կառույցների՝ ավարտուն, ամբողջական և
ամփոփ միտք արտահայտելու համար պարտադիր հանգամանքներ են նաև
նպատակը և պատճառը:
Սույն հոդվածի շրջանակներում առանձնացնելով պարագա լրացումները՝
հանգում ենք հետևյալ եզրակացությունների: Արժույթի արտահայտության միջոցներից մեկն էլ պարագաառությունն է, որը պայմանավորված է բայի բառիմաստով: Հայերենում որոշ ներգործական սեռի բայերի հետ պարտադիր կառավարման եղանակով կապակցվում են ոչ միայն տեղի, այլ նաև պատճառի և նպատակի
պարագաները: Խոսքը վերաբերում է հատկապես այն բայերին, որոնցով ձևավորված նախադասության բովանդակության պլանը կտուժի առանց պատճառի և
նպատակի պարագաների առկայության:

1.
2.
3.
4.
5.

ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀՍՀ, 2 - Հայկական սովետական հանրագիտարան, հ. 2, 1976:
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Валентность глаголов действительного залога при управлении
обстоятельством в современном армянском
Мурадян Сильва
Резюме

Ключевые слова: управление, способность управления обстоятельством,
обстоятельство места, цели и причины, падеж, союзные сочетания
Одним из выражений валентности является способность управления обстоятельством. Большинство глаголов движения многовалентны, одновременно могут
иметь несколько обстоятельств. Предложения с глаголами движения действительного залога имеют стабильную структуру: глагол действительного залога - прямое
дополнение - обстоятельство места, в которых значение последнего может быть выражено падежными или предложно-падежными формами пространственных
существительных. Обстоятельство места выражается пространственными предлогами: у, к, в, до, на, под и т.д.
Глагол, требующий обстоятельство места, может быть многовалентным с
обстоятельствами начала, основного действия, перехода, конца. Связь с обстоятельством реализуется в основном с глаголамы движения, которые требуют
обстоятельство места. Но в современном армянском языке с точки зрения
валентности некоторые глаголы действительного залога устанавливают связь как с
обстоятельством места, так и с обстоятельствами цели и причины. Речь идет о тех
глаголах, для выполнения действий которых необходимо наличие обстоятельств с
грамматическим значением причины и цели. Отмеченные обстоятельства могут
быть выражены подчиненным предложением и причастным оборотом.
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Тhe Valency of Transitive Verbs According to
AdverbialAdverbial-Adjunction in Modern Armenian
Muradyan Silva
Summary

Key words: government, adverbial-adjunction, adverbials of place, reason and
purpose, case, postpositional phrases
One of the characteristic features of valency is the ability to control the adverbial.
The connection with the adverbial directly depends on the lexico-semantic category of
the verb. All the verbs of movement are at least monovalent according to adverbialadjunction. A number of these verbs are multivalent, as they may demand different
complements at the same time: adverbials of starting point, origin, transition, endpoint.
Active clauses with verbs endowed with adverbial-adjunction are characterized as a
valency pattern where the transitive verb requires an obligatory direct object and
adverbial of place, expressed with different morphological cases or postpositional
phrases. The connection between the verb and adverbial is realized especially with the
verbs of movement, which demand an adverbial of place. In modern Armenian, some
transitive verbs demand both an adverbial of place and adverbials of reason and purpose
according to valency. The grammatical behavior of these obligatory adverbials is
determined to a great extent by the lexico-grammatical properties of the verb that
controls them.
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Բայասեռի քերականական կարգի դրսևորումների
առանձնահատկությունները

Սանթոյան Արեն

Հանգուցային բառեր. բայի արժույթ, անցողական բայեր, սեռային ածանցներ,
ենթակա, սեռի խնդիրներ, բնության խնդիրներ
Հոդվածը գրելու շարժառիթը գործընկերոջս՝ Դ. Գյուլզատյանի մի հոդվածն է
(տե՛ս «Անցողականության և բայասեռի քերականական կարգերի տիպաբանություն», Բանբեր Երևանի համալսարանի, Բանասիրություն, 3, (18), Ե., 2015 թ.),
որում նա փորձում է նորովի հիմնավորել ու արդարացնել պատճառական, անդրադարձ ու փոխադարձ սեռերի գոյությունը հայերենում, իսկ բայասեռի քերականական կարգը (նաև անցողականությունը) քննել արժույթի տիրույթում՝ որպես
վերջինիս ենթակարգ:
Հայ լեզվաբանների՝ բայասեռի բնորոշումները սկզբունքորեն չեն տարբերվում1: Սեռը բնորոշվում է որպես «գործողի ու գործողության հարաբերություն»
(Էդ. Աղայան), «Քերականական ենթակայի ու խնդրի, տրամաբանական սուբյեկտի ու օբյեկտի փոխհարաբերություն» (Մ. Ասատրյան), «գործողության հարաբերումը ենթակային ու խնդրին՝ բացահայտելով տրամաբանական սուբյեկտն ու օբյեկտը» (Հովհ. Բարսեղյան), «գործողության հարաբերումները առարկաներին՝ մի
կողմից գործողին, մյուս կողմից՝ գործողության առարկային» (Ս. Աբրահամյան),
«գործողության հարաբերությունը այն կատարողի (սուբյեկտի) և կրող առարկայի
(օբյեկտի) նկատմամբ» (Ալ. Մարգարյան), «եղելության (գործողության) հեղինակի
օտարումը եղելությունից (գործողությունից)» (Գ. Ջահուկյան), «առարկաների ու
նրանց գործողությունների ու եղելությունների իրական կամ որպես այդպիսին
մտածվող հարաբերությունների քերականական վերացարկում» (Ա. Աբրահամյան) և այլն:
Բայի սեռը ուսումնասիրվում է ձևաբանության տիրույթում, քանի որ բայերն
ունեն -վ- և -ցն-2 սեռածանցներ ստանալու և դրանով սեռային հակադրություններ
ստեղծելու հատկություն: Բայց այն, այնուամենայնիվ, վերջնականապես ճշտվում

1 Այս մասին մանրամասն տե՛ս հիմնականում հետևյալ աշխատությունները. Մ. Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Ե., 1965, էջ 373-379: Գ. Սևակ, Ժամանակակից հայոց լեզվի
դասընթաց, Ե., 1955, էջ 287-292: Հովհ. Բարսեղյան, Արդի հայերենի բայի և խոնարհման տեսություն, Ե., 1953, էջ 119-132: Ա. Աբրահամյան, Բայը ժամանակակից հայերենում, Ե., 1962,
էջ 419-723: Գ. Ջահուկյան, Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Ե., 1974, էջ
265-276: Էդ. Աղայան, Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և խոնարհումը, Ե., 1967, էջ 320327: Ռ. Իշխանյան, Արդի հայերենի հոլովումը և խոնարհումը, Ե., 1971, էջ 152-165: Մ.
Ասատրյան, Բայի սեռը ժամանակակից հայերենում, Ե., 1959: Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, ձևաբանություն, Ե., 1983, էջ 219-239:
2 Ռ. Իշխանյանը-ցն-ածանցը սեռածանց չի համարում: Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 162:

– 41 –

է շարահյուսական մակարդակում, որովհետև, ինչպես նկատելի է վերոբերյալ
ձևակերպումներից, գործառվում են ենթակա, խնդիր շարահյուսական հասկացություններ:
Մեր կարծիքով, բայասեռը առավելապես շարահյուսական կարգ է հետևյալ
պատճառներով:
1. Եթե բայը ձևաբանորեն նշույթավորված չէ, բայասեռը որոշվում է միայն
բառակապակցության մեջ՝ հաշվի առնելով բայի՝ ուղիղ խնդիր առնելու կամ
չառնելու ներունակությունը: Այսպես տարբերվում են ներգործական և չեզոք
բայերը. հմմտ. տեսնել (ինչը), մոտենալ (0), վազել (0):
2. Եթե բայը ձևաբանորեն նշույթավորված է՝
2.1. և ունի -վ- ածանց,
ա) սեռը նույնպես որոշվում է բառակապակցության մեջ, քանի որ, ինչպես
իրավացիորեն նկատվել է, կրավորական բայերի մեծ մասը պոտենցիալ
կերպով չեզոք է3. հմմտ. թեքվել (ինքնիրեն) և մեկի կողմից: -Վ- ի առկայությամբ բացառվում է ներգործականությունը, բայց միաժամանակ
դեռ չի փաստվում կրավորականությունը4:
բ) Իհարկե, -վ- ածանց ունեցող մի շարք բայերի համար, որոնցում -վ- ն
ըստ էության համարժեք է սոսկածանցի (առանց այս ածանցի բայը
գոյություն չունի), բայասեռը որոշվում է առանց շարահյուսական
միջոցների. այս բայերը չեզոք սեռի են: Սրանք այն բայերն են, որոնք
չունեն իրենց համապատասխան ներգործական ձևերը և կրավորականի
իմաստ արտահայտել չեն կարող, ինչպես՝ բնակվել, գժվել, մոլորվել,
ուշաթափվել, սիրահարվել և այլն: Սրանց քանակը չորս տասնյակից
կարծես չի անցնում5:
2.2. և ունի -ցն- ածանց, այս դեպքում ևս չի կարելի միանշանակ պնդել, որ
բայը ներգործական (անցողական) է: Օրինակ՝ դողալ, ֆշշալ չեզոք սեռի բայերը,ցն-ածանց ստանալով, չեն փոխում իրենց սեռային պատկանելությունը և մնում
3 Տե՛ս Ս. Աբրահամյան և այլք, Ժամանակակից հայոց լեզու, հ. 2, Ե., 1974, էջ 295: Կրավորական բայերի չեզոք իմաստով կիրառությունների մասին մանրամասն տե՛ս Մ. Ասատրյան, նշվ. աշխ., էջ 231-234:
4
Կան ներգործականներից սերված, -վ- ածանց ունեցող բայեր, որոնք սահմանափակ
կիրառություններում չեն փոխում սեռային պատկանելությունը և (վ ածանց ունենալով հանդերձ) շարունակում են պահանջել ուղիղ խնդիր: Այդպիսիք են տանել, բաժանորդագրել բայերը, որոնց ուղիղ խնդիրները շարունակում են պահպանվել նաև այս բայերի՝ -վ- ածանց
ստանալու դեպքում: Հմմտ. տարվել խաղը, բաժանորդագրվել թերթ: Սրանք եզակի բացառություններ են և օրինաչափական համարվել չեն կարող: Տե՛ս Ա. Աբրահամյան, նշվ. աշխ.,
էջ 658:
5 Այս բայերի մի յուրահատկությունն այն է, որ սրանցից-ցն-ածանցով ներգործական սեռի բայեր կազմելիս վ-ն դուրս է ընկնում, ինչպես՝ հաշտվել-հաշտեցնել, հնազանդվել –
հնազանդեցնել: Բացառություն է գժվել բայը, որում վ-ն պահպանվում է՝ գժվեցնել: Տե՛ս
Մ. Ասատրյան, նշվ. աշխ., էջ 238:
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են չեզոք, ինչպես՝ ֆշշացնել, դողացնել:
Այսպիսով՝ վերոբերյալից բխում է, որ թե՛ -վ-, թե՛-ցն- ածանցները սեռային
ցուցիչի (սեռային ածանցի) իրենց դերը թույլ են կատարում, ուստի բայասեռը
որոշելու ամենահուսալի ուղին մնում է շարահյուսական միջոցներով այն որոշելը, որից էլ բխում է, որ բայասեռը առավելապես շարահյուսական, քան ձևաբանական կարգ է:
Բայասեռին առնչվող շարահյուսական միջոցներից՝ ենթակայից ու սեռի
խնդիրներից, բայասեռի որոշելու ու տարբերակելու հարցում էական ու կարևոր
են խնդիրները, իսկ ենթական այդ դերը ստանձնում է երկրորդաբար:
Նախ՝ բայասեռը շարահյուսական միջոցներով կարելի է որոշել արդե՛ն բառակապակցությամբ՝ առանց նախադասություն կազմելու՝ անդեմ բայի հետ կիրառելով համապատասխան սեռի խնդիր: Դա հատկապես վերաբերում է -վ- կամ
–ցն- սեռածանց չունեցող բայերին, ինչպես՝ բերել // տանել // նկատել // զարկել՝
ի՞նչ, մոտենալ ինչի՞ն, հիանալ ինչո՞վ (ուղիղ (սեռի) խնդիր չեն պահանջում),

գնահատվել // ուղարկվել // հրավիրվել՝ ու՞մ կողմից6:
Միայն կրկնասեռ բայերի սեռը որոշելիս է կարևորվում ենթակայի դերը,
հատկապես եթե նկատի ունենանք, որ փոխակերպումների դեպքում ենթականերն են վերածվում սեռի խնդիրների. ներգործական նախադասության ենթական՝ ներգործող անուղղակի խնդրի, կրավորական նախադասության ենթական՝
ուղիղ խնդրի:
Երկրորդ՝ բայը կարող է լինել միակազմ (անենթակա) նախադասության
գլխավոր անդամ, ուստի և առաջին պլան կմղվի գործողության հարաբերումը
ուղիղ և ներգործող խնդրին: Եվ ենթակայի բացակայությունը (ինչպես և բառակապակցությունների դեպքում) չի կարող ազդել բայի սեռը որոշելու վրա: Հմմտ. Քեզ
կանչում են հեռախոսի մոտ միակազմ նախադասությունը, որում կանչել բայի
սեռը որոշելիս ենթական չի կարող վերականգնվել. այն պարզապես չկա:
Գործողության հարաբերությունը ենթակայի և խնդիրների նկատմամբ կարելի է արտահայտել հետևյալ գծապատկերով.
1.Ենթակա

ներգործական բայ

ուղիղ խնդիր

2.Ենթակա

կրավորական բայ

ներգործող անուղղակի խնդիր

3.Ենթակա

չեզոք բայ

0 (սեռի խնդիր չկա):

«Պատճառական», «անդրադարձ» և «փոխադարձ» սեռերն առանձնացնող6
Կրավորական բայերի արտահայտած կրավորական և չեզոք սեռերի իմաստների տարբերակման մասին մանրամասն տե՛ս Մ. Ասատրյան, Ժամանակակից հայոց լեզու, ձևաբանություն, Ե., 1983 թ., էջ 235-239:
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ներն ուշադրություն են դարձնում գծապատկերների ձախ կողմին՝ ենթակային,
մասնավորապես տրամաբանական և քերականական ենթակաների հարաբերությանը:
Նախ՝ «պատճառականների» մասին: Սրանք այն բայերն են, որոնց քերականական ենթական ինքը չի կատարում գործողությունը, այլ միայն պատճառ է լինում, որ ուրիշը մի բան կատարի, ինչպես՝ Ես դասը կարդացնում եմ
ուսանողներին: Այլ կերպ՝ կարևորվում է տրամաբանական և քերականական ենթակաների տարբերությունը:
Մինչդեռ եթե ամեն մի տրամաբանական կարգի (կամ երևույթի տրամաբանական դրսևորման) համար փորձենք գտնել համապատասխան քերականական
կարգը, կվերացնենք տրամաբանականի և քերականականի սահմանը: Ուղիղ
խնդիրն էլ ունի տրամաբանական տարբեր դրսևորումներ. այն կարող է առաջանալ կամ վերանալ գործողության հետևանքով, ինչպես՝ կառուցել // քանդել շենք,
փոփոխություն չկրել, ինչպես՝ տեսնել տուն, և առհասարակ որևէ ներգործության
չենթարկվել, ինչպես՝ հիշել Աշխենին (Աշխենը չգիտի էլ, որ իրեն հիշել են): Բայց
այս տարաբնույթ դրսևորումները չեն խանգարում մեկ քերականական վերացարկման համար. ընդգծված բառերը ուղիղ խնդիր են՝ դրված հայցական հոլովով7:
Պատճառական բայերի սեռային հատկանիշը գնահատելիս անտեսվում են
մի քանի հանգամանքներ: Նախ՝ «պատճառականության իմաստը բայի մեջ չի վերացնում ներգործականությունը, ուրեմն դրանք իրար բացառող հատկանիշներ
չեն. ավելին, պատճառականությունը հաճախ նպաստում է ներգործականության
ձևավորմանը. մինչդեռ սեռային վերակազմավորումների դեպքում նոր կազմված
սեռով բացառվում է նախորդը (ընդգծումը՝ Ա. Ս.)»8
Այսքանով կարելի էր բավարարվել, դադարեցնել բանավեճը և պատճառական սեռի (ու ոչ միայն) գոյությանը այլևս չանդրադառնալ: Բայց քանի որ սկսել
ենք...
Ինչպես արդեն ասվել է, -ցն- ածանցը սեռային ցուցիչի դերը թույլ է կատարում. դրվելով չեզոք սեռի բայերի վրա՝ կարող է և չփոխել նրանց սեռային պատկանելությունը, օրինակ՝ դողացնել: Դա հատկապես վերաբերում է բնաձայնական
բայերին, ինչպես՝ խռռացնել, փնչացնել, ֆշշացնել, փռթկացնել և այլն9:

7 Ներգործող անուղղակի խնդիրն էլ կարող է արտահայտվել տարբեր ձևերով՝ բացառականով, գործիականով կամ կապական կապակցությամբ, ինչպես՝ քշվել քամուց,
շրջապատվել հրոսակներով, բերվել նրա կողմից: Ու քանի որ այս տարբեր ձևերը բովանդակային պլանում չեն հակադրվում, քերականորեն ըմբռնվում են որպես ներգործող անուղղակի խնդիր և ոչ թե տարբեր խնդիրներ:
8
Ս. Գ. Աբրահամյան, Ժամանակակից գրական հայերեն, Ե., 1981, էջ 192:
9 Ինչպես նկատում է Ա. Աբրահամյանը, քերականական այս երևույթը ընդհանուր օրինաչափության չի վերածվել. կան բնաձայնական չեզոք բայեր, որոնք պատճառական ածան-
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Քննենք-ցն-ածանցով նշույթավորված բայերով հետևյալ կապակցությունները.
ա) Կարդացնել ուսանողին դաս. առկա է և՛ պատճառական երանգ, և՛
կրկնակի խնդրառություն:
բ) Հագցնել երեխային շոր. չկա պատճառական երանգ, բայց կա կրկնակի
խնդրառություն:
գ) Փախցնել գնդակը. չկա ոչ պատճառական երանգ և ոչ էլ կրկնակի
խնդրառություն:
Օրինակները ցույց են տալիս, որ պատճառականության առկայությունը կամ
բացակայությունը, կրկնակի (յուրահատուկ) խնդրառության առկայությունը կամ
բացակայությունը չեն ազդում մե՛կ հանգամանքի, այն է՝ ուղիղ խնդիր պահանջելու վրա: Այլ ձևակերպմամբ՝ այս բայերի համար ընդհանուրը (բացի -ցն- ածանցի
առկայությունից) ուղիղ խնդիր առնելն է, ներգործականությամբ օժտված լինելը:
Բայասեռը որոշելը չի կարելի պայմանավորել արժութայնությամբ՝ պատճառական սեռը դիտելով եռարժույթ բայերի տիրույթում, ներգործական և կրավորական սեռերը՝ երկարժույթ, անդրադարձ և փոխադարձ սեռերը՝ միարժույթ, չեզոք
սեռը՝ արժութազուրկ կամ զրո արժույթ10:
Առաջին՝ գործողության (եղելության) և առարկաների բոլոր տեսակի
առնչումները սեռային նշանակություններ չեն ստեղծում: Անանցողական բազմաթիվ բայեր ուժեղ խնդրառությամբ կարող են պահանջել տարաբնույթ անուղղակի
խնդիրներ, ինչպես՝ մոտենալ պատին, նպաստել գործին, կռվել թշնամու դեմ,
վախենալ գայլից, հպարտանալ հաջողությամբ և այլն:
Անցողական բայերը ևս, ուղիղ խնդրից բացի, ուժեղ խնդրառությամբ կարող
են կապակցվել այլ խնդիրների հետ, ինչպես՝ գրել նամակ մատիտով, նվիրել գիրք

ընկերոջը, ստանալ հեռագիր եղբորից:
Բոլոր դեպքերում ուժեղ խնդրառությամբ պայմանավորված անուղղակի
խնդիրները բայասեռը տարբերակելու վրա ազդեցություն չունեն, ուստի և բայասեռն ըստ արժույթի որոշելը հայերենում հիմքեր չունի:
Երկրորդ՝ արդեն ասվեց, որ բայասեռի կարգը արժույթի հետ կապելով՝ անտեսվել են բազմարժույթ (քառարժույթ և ավելի) բայերը: Համեմատենք հետևյալ
նախադասությունը. Թագուհին դայակին կաթ խմեցնել տվեց երեխաներին: Պատճառական խմեցնել տալ բայի տիրույթում չորս գոյական կա՝ դրված տարբեր
հոլովներով՝ թագուհին, դայակին, կաթ, երեխաներին: Դայակին գոյականի առկայությունը անհրաժեշտ է և պայմանավորված է կրկնակի պատճառական

ցով փոխում են իրենց սեռը, ինչպես՝ դմբդմբացնել, ճպճպացնել, թրխկացնել և այլն: Տե՛ս
Ա. Աբրահամյան, նշվ. աշխ., էջ 579-580:
10 Տե՛ս Դ. Գյուլզատյան, նշվ. աշխ., էջ 37-38:
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խմեցնել տալ բայով11:
Առհասարակ պատճառական բայերը (ներգործականներից -ցն- ածանց
ստացած կամ տալ բայով հարադրված) գործողության անմիջական ոլորտի մեջ
մտցնում են մեկ առարկա ևս՝ գործողության սկզբնապատճառ հանդիսացող
առարկան, որը դրվում է տրականով և հորջորջվում է որպես պատճառական12
կամ միջնորդական13 խնդիր: Կրկնակի պատճառականների դեպքում (երբ բուն
պատճառական բայերը հարադրվում են տալ բային՝ խմեցնել տալ, հասկացնել
տալ) արդեն գործ ունենք ենթակայի և երեք այլ առարկաների միջև կատարված
գործողության հետ: Եվ եթե բուն պատճառական բայերի միջնորդական (պատճառի) խնդիրը կարևորելով՝ առանձնացնում են պատճառական սեռ, ապա, հետևողական լինելու դեպքում, նույնը պիտի արվեր կրկնակի պատճառական բայերի
համար՝ նրանց հատկացնելով առանձին սեռ:
Երրորդ՝ Դ. Գյուլզատյանը գրում է, որ եռարժույթ պատճառական բայը բայասեռի երկու խնդիր է առնում, որոնցից փոխակերպման ժամանակ կրավորական կառուցվածքում ենթակա է դառնում անձնանիշը, իսկ ոչ անձնանիշը մնում է
նույն կրող խնդրի պաշտոնում14:
Մի կողմ թողնենք կրավորական կառույցում կրող խնդրի առկայության հոգեցունց փաստը և բերենք նախադասություն, որի ստորոգյալների տիրույթում
գտնվող գոյականները բոլորն անձնանիշ են, ինչպես՝ Ստալինը Կալինինին

նախագահ ընտրել տվեց // Ստալինը պատգամավորներին նախագահ ընտրել
տվեց Կալինինին: Օրինակները ցույց են տալիս, որ բայի տիրույթում անձնանիշ և
ոչ անձնանիշ գոյականների պարտադրականություն տեսնելը և դրանով սեռը
տարբերակելը սխալ է: Հատկապես ուշագրավ է այն փաստը, որ նախադասության ստորոգյալը կրկնակի պատճառական չէ, բայց հարաբերվում է 4 գոյականների հետ:
Չորրորդ՝ եթե պատճառական բայերի տրականաձև խնդիրը այդքան
կարևոր է սեռը գնահատելու համար, ապա փոխակերպումների (սեռային վերակազմավորումների) ժամանակ փոփոխություն պիտի կրի որպես սեռի խնդիր,
ինչպես ուղիղ և ներգործող խնդիրները: Մինչդեռ այն մնում է անփոփոխ, ինչպես
բնության բոլոր խնդիրները15, հմմտ. Ես ուսա
ուսանող
նողնե
ներին
նող
նե
րին դաս եմ սովորեցնում – Իմ

կողմից դաս է սովորեցվում ուսա
ուսանող
նողնե
ներին
րին:
նող
նե
րին
11 Հմմտ. Հովհ. Բարսեղյանը կրկնակի պատճառական է կոչում-ցն-ածանցով պատճառականներով ու տալ բայով հարադրված բայերը. տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 124:
12 Տե՛ս Մ. Աբեղյան, նշվ. աշխ., էջ 378:
13 Տե՛ս նույն տեղում, նշվ. աշխ., էջ 555:
14 Տե՛ս Դ. Գյուլզատյան, նշվ. աշխ., էջ 41:
15
Ճիշտն ասած, Դ. Գյուլզատյանի՝ հոդվածում առաջարկած (կատարած) փոխակերպումները տառապում են որոշ արհեստականությամբ ու կամայականությամբ (դա նկատում է նաև ինքը), ուստի դրանց մանրամասն չենք անդրադառնում:
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Իսկ հայերենի համար օրինաչափական է փոխակերպումների ժամանակ
սեռի խնդիրների փոխակերպումը ենթակայի (և հակառակը):
Այսպիսով. «պատճառական» սեռի առանձնացման համար կարևորվում է
երկու հանգամանք՝ յուրահատուկ (կրկնակի) խնդրառությունը և քերականական
ենթակայից տարբեր տրամաբանական ենթակայի առկայությունը: Ցույց տվեցինք, որ պատճառականությունը կարող է դրսևորվել նաև առանց տրամաբանական ենթակայի16, իսկ յուրահատուկ խնդրառություն կարող է հատուկ լինել նաև
այլ՝ ոչ պատճառական բայերի:
«Փոխադարձ» սեռի բայերը ցույց են տալիս մի քանի (առնվազն երկու)
առարկաների այնպիսի գործողություն, որը այդ առարկաներից յուրաքանչյուրը
կատարում է մյուսի նկատմամբ, այդ առարկաներից յուրաքանչյուրը տրամաբանորեն հանդես է գալիս որպես մյուս առարկայի (առարկաների) կատարած գործողության օբյեկտ: Այդպիսի բայերից են՝ համբուրվել, տեսնվել, ողջագուրվել,
փաթաթվել և այլն:
Նկատելի է, որ բայերը գնահատելիս կարևորվում են ենթակաները, հատկապես դրանց հոգնակի կամ բազմակի լինելը:
Համեմատենք հետևյալ նախադասությունները.
ա) Ընկերները (Հակոբն ու Վահանը) փաթաթվեցին (իրար):
բ) Վերքը փաթաթվեց բուժքրոջ կողմից:
գ) Խմածը փաթաթվեց ծառին:
դ) Նա փաթաթվեց վերմակի մեջ:
Առաջնորդվելով բայասեռի տարբերակման «ենթակայակենտրոն» ուսմունքով՝ առանձնացնելու ենք 3 սեռ՝ համապատասխանաբար «փոխադարձ», կրավորական, չեզոք (նույնիսկ «կրկնասեռ» տերմինն է դառնում «հնացած», և ստիպված
ենք լինելու ներմուծել «եռասեռ», «քառասեռ» տերմինները):
Բայց կարող են լինել տրամաբանական փոխադարձության այլ դեպքեր ևս,
ինչպես՝
ե) Հայրը որդու հետ համբուրվեց:
զ) Նրանք վիրավորվել են իրարից:
է) Նրանք խռովել են // նեղացել են իրարից:
ը) Նրանք բաժանվեցին:
Հինգերորդ՝ ե) կետում նշված նախադասության մեջ չկա բազմակի կամ հոգնակի ենթակա, բայց ակնհայտ է տրամաբանական փոխադարձությունը: Մյուս
երեք նախադասություններում նշված գործողությունները ենթակաները ոչ թե
իրար նկատմամբ են կատարում, այլ իրարից հակառակ ուղղությամբ, այն տարբերությամբ միայն, որ՝ նախ՝ զ) կետի նախադասության մեջ ենթակաները բառիս
16 Քերականականից տարբեր տրամաբանական ենթական հատուկ է ոչ միայն պատճառական կառույցների, հմմտ. Տղան հոր հետ աշխատում է:
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բուն իմաստով գործողություն չեն կատարում. երկրորդ՝ է) կետի նախադասության բայերը ձևաբանորեն նշույթավորված չեն (չունեն -վ- ածանց): Իսկ ը) կետում
նշված նրանք բաժանվեցին նախադասության անջատական գործողությունը՝ փոխանդրադարձականությունը, նկատել է նաև Դ. Գյուլզատյանը՝ այն անվանելով
փոխզատանցում կամ փոխինքնանցում17:
Կարելի է էլի բերել բայերի օրինակներ, որոնք համատեղ գործողության
(եղելության) նշանակություն են արտահայտում18, ինչպես՝ հավաքվել, խմբվել,
կուտակվել, կիտվել և այլն, բնութագրական նշանակություն են արտահայտում,
ինչպես՝ մակարդվել, այրվել, պատռվել (հմմտ. հատկապես սրանց ենթակայական դերբայները՝ (հեշտ) մակարդվող՝ այրվող՝ պատռվող), որոշակի ուղղվածություն են ենթադրում որոշակի տեղում կամ դեպի որոշակի տեղ, ինչպես՝ սուզվել,
խոտորվել, թեքվել, համբարձվել19 և այլն, և այլն, և այլն: Բայց սրանք պատճառ չեն
կարող լինել այս բայախմբերի համար առանձին սեռ որոշելու համար՝ նրանց ու
նրանց ենթակաների ինչ-ինչ տրամաբանական հարաբերությունից ելնելով:
Ավելին՝ փոխադարձություն կարելի է արտահայտել այն դեպքում, երբ բայը
փոխադարձ դերանուն լրացում առնի՝ դրված տրական կամ հայցական հոլովով,
ինչպես՝ նայում են // մոտենում են // ջրում են // ցեխոտում են իրար:
«Անդրադարձ» սեռի բայերի գործողությունը ուղղված է հենց իրեն՝ ենթակային: Ենթական նման դեպքերում հանդես է գալիս նաև գործողությունը կրողի դերում (տրամաբանական ուղիղ խնդիրն է): Այդպիսի բայեր են՝ հագնվել, սափրվել,
հանվել, պատրաստվել, փաթաթվել, շփվել և այլն: Այս բայերի համար ենթական
տրամաբանական կրող (և ոչ թե այլ) խնդիր դիտելը պայմանավորված է թերևս
նրանով, որ սրանց անածանց ձևերը ներգործական սեռի են:
Վերջապես լինում են դեպքեր, որ ներգործական սեռի բայը տրամաբանական անդրադարձության գաղափար է արտահայտում, երբ առնում է ուղիղ խնդիր
լրացում՝ արտահայտված անձնական դերանվամբ: Օրինակ՝ Նա սպանեց իրեն:
Դու սպառել ես քեզ: Ես ինձ կնվիրեմ իմ ժողովրդին: Ես զարմացրի ինձ: Բայց դա
քերականական անդրադարձություն չի համարվում (երևի այն պատճառով, որ
բայերս -վ- ածանց չունեն):
Այսպիսով՝ և՛ փոխադարձությունը, և՛ անդրադարձությունը չեզոք սեռի
(կրավորական բայերի) իմաստի մասնակի դրսևորումներից են, իմաստային
երանգներ են և հաճախ պայմանավորված են շարահյուսական շրջապատով: Ընդ
որում, ինչպես տեսանք, կան այլ իմաստներ ևս: Ինչ վերաբերում է նշված բայերի
սեռային ընդհանուր արժեքի գնահատմանը, պետք է ընդունել, որ դրանց հատուկ
է կրկնասեռությունը:

Տե՛ս նշվ. աշխ., էջ 43:
Հմմտ. Ա. Աբրահամյան, նշվ. աշխ., էջ 635-639:
19 Այս բայը կազմված է համարժեք համբառնալ բայի կատարյալի հիմքից:
17
18
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Особенности выражения грамматической категории
глагольного залога
Сантоян Арен
Резюме

Ключевые слова: глагольная валентность, переходные глаголы, залоговые
аффиксы, подлежащее, прямое дополнение с глаголами действительного и
страдательного залогов, косвенное (опосредованное) дополнение
Грамматическая категория глагольного залога является морфолого-синтаксической категорией. Аффиксы «Վ» («в») и «ցն» («цн») создают залоговую
оппозицию, а залог окончательно корректируется на синтаксическом уровне
возможным наличием или отсутствием прямого и агентивного дополнений.
Глагольный залог не обусловлен валентностью глагола, потому что отношения любого рода между деятельностью (событием) и предметами не получают залогового значения. Как переходные глаголы могут – кроме прямого дополнения –
при сильном управлении соединяться с другими объектами (напр., писать письмо
карандашом), так и непереходные глаголы могут требовать многочисленные косвенные дополнения (напр., приблизиться к стене). Косвенные дополнения, обусловленные сильным управлением, независимо от количества актантов, не влияют
на дифференциацию глагольного залога – во всяком случае это актуально для
армянского языка. Каузатив нельзя отделить от действительного залога, потому что
причинно-следственные отношения глагола не исключают реальности, иначе – нет
разницы с точки зрения взаимоотношений между действием и прямым дополнением. Ср.: Я читаю текст. Текст прочитывается студентами. «Взаимный залог» и
«возвратный залог» также не являются отдельными залогами, а представляют собой
частные проявления семантики медиального залога пассивных глаголов, обусловленных синтаксическими факторами.
Следовательно, правы те исследователи, которые в армянском языке выделяют три залога: действительный, страдательный и медиальный, а залог не связывают с валентностью глагола и рассматривают вне зависимости от нее.
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Peculiarities of Manifestations of the Grammatical Category of Voice
Santoyan Aren
Summary

Key words: verb valency, transitive verbs, voice affixes, subject, voice-identifying
objects, indirect objects
The grammatical category of voice is a morphological - syntactic category: the
affixes –վ- (-v-) and -ցն- (-tsn-) create voice oppositions; and the voice is finally

identified with the help of availability or absence of voice-identifying objects – direct
objects and indirect objects – on the syntactic level.
The voice of the verb may not be conditioned upon the verb valency, since all
types of relations between actions (occurrences) and objects do not receive voice
assignments. Like in the case of transitive verbs, which may connect to other objects
(e.g. գրել նամակ մատիտով (to write a letter in pencil)) by means of strong objectadjunction, intransitive verbs may similarly require various indirect objects (e.g.
մոտենալ պատին (to approach the wall)). In any case, indirect objects conditioned
upon strong verb-adjunction do not have any influence on the identification of the voice
irrespective of the number of actants (this holds true at least in the case of the Armenian
language).
The causative voice must not be separated from the active voice, since the
causativity in the verbs does not eliminate its activeness; in other words, there is no
difference in the correlation between the action and the direct object. Compare: Ես

կարդում եմ դասը – Ես կարդացնում եմ դասը ուսանողներին: (I am reading the
lesson). The “reciprocal” and “reflexive”
lesson – I am having the students read the lesson
voices are not separate voices in Armenian either; they are partial manifestations of the
neutral voice meaning of passive verbs, conditioned on syntactic factors.
Therefore, it is right on behalf of scholars to distinguish between three voices in
Armenian,– active, passive, and neutral – without conditioning the analysis of the voice
on the verb valency.
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Գրական աշխատանքի և կապիտալի փոխհարաբերության
հարցը «Արձագանք»
Արձագանք» պարբերականում

Դանիելյան Տարոն

բառեր.. Աբ. Հովհաննիսյան, Ս. Տեր-Մելքիսեդեկյան, Թիֆլիս,
Հանգուցային բառեր
պարբերական մամուլ, «Վարժարան» հանդես
19-րդ դարի 60-ական թվականներին Ռուսական կայսրության տարածքում
սկսված բարեփոխումների ալիքը հասավ նաև Կովկասի կենտրոն Թիֆլիս, և դրա
արդյունքում գրահրատարակչական ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխությունները
ձևավորեցին և զարգացրին արտադրական այն գործընթացները, որոնք դեռևս
հատուկ չէին այս բնագավառին: Մրցակցային դաշտի և տեխնիկական ու տեխնոլոգիական նորարարությունների գործոնների ազդեցությամբ պարբերական մամուլի համակարգը «ձևավորվեց արևմտաեվրոպական օրինակով որպես կապիտալիստական ձեռնարկություն, և ընդունեց նաև նրա որոշ առանձնահատկությունները» [22, 28]: Արդյունքում դեռևս այդ փոփոխություններին անպատրաստ
հասարակությունը նկատեց «հակասություններ գրական աշխատանքի և կապիտալի միջև» [21]:
Այս հակասությունների շուրջ էին հաճախ ծավալվում ազատական և պահպանողական հոսանքների բանակները ներկայացնող մտավորականների բանավեճերը: Կարծիքների մեծ անջրպետ էր առաջացել Ռուսական կայսրության ոչ
միայն քաղաքական, տնտեսական, մշակութային զարգացման հեռանկարների
շուրջ, այլ նաև առանձնահատուկ ուշադրություն էր դարձվում պարբերական մամուլի դերին և նշանակությանը. ներկայացվում էին ոլորտի զարգացման հայեցակարգեր, տարբեր հարցերի շուրջ առաջացած դիրքորոշումներ, ու հաճախ էին
հնչում քննադատություններ գրականության և մամուլի ոլորտը տնտեսականացնելու և լրագրության իրական գործառույթները անտեսելու վերաբերյալ:
Այս խնդիրը մշտապես քննարկման առարկա է եղել նաև «Արձագանք» պարբերականում, որի տարբեր համարներում լույս էին տեսնում պարբերական մամուլի վրա տնտեսական գործոնի ազդեցության ձևերի, դրա դրական և բացասական կողմերի մասին տարբեր հրապարակումներ:
1881թ. Աբգար Հովհաննիսյանը, հիմնադրելով իր նոր շաբաթաթերթը՝ «Արձագանքը», «օրական հարցերի պատասխանը տալու» նպատակն ուներ [Տե´ս 4]: Պարբերականը հիմնադրվեց անցումային այնպիսի շրջանում, երբ կառավարությունը
սկսել էր հրաժարվել քսան տարի առաջ սկսած ազատական բարեփոխումներից.
Ալեքսանդր Երկրորդի սպանությունից հետո գահն ընդունած Ալեքսանդր Երրորդի
կարգադրությամբ երկրի զարգացման ուղղությունը կտրուկ փոխվել էր: Կառավարությունը ձեռնամուխ էր եղել «կոնտրբարեփոխումների և 1860-ական թվականների ազատական ժառանգության պահպանողական վերաքննությանը» [24, 4]:
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Վերափոխումներ իրականացվեցին նաև պարբերական մամուլի համակարգում, որի առավել ազատ զարգացման հայեցակարգի ջատագով, «մտքի և սրտի
բռնապետ» Մ. Լորիս-Մելիքովի դիրքորոշումը, այն է՝ «ապահովել մամուլի

հրապարակայնությունը և հանրային հարցերի հավասարակշիռ քննարկումը,
սակայն դադարել կրքերի անպատժելի բորբոքումը, անհատներին ծաղրելը, ինչն
օգտագործվում է շահադիտական նպատակներով որոշ պարբերականների կողմից» [19, 595], զիջեց Կ. Պոբեդոնոսցևի՝ մամուլի ազատության դեմ ներկայացրած
փաստարկներին:
Կ. Պոբեդոնոսցևի կարծիքով ամենօրյա մամուլն իր մեջ կուտակում է ճակատագրական, գաղտնի, քայքայիչ ուժ, որը կախված է մարդկության վրա և ծնում է
հանրային խոցեր. ստեղծում է լրագրողների, գրողների և ձեռներեցների մի դաս,
որը հարստանում է գրչով: Իսկ երբ շուկան է թելադրում, ապա ամենատաղանդավոր լրագրողը պետք է գրի այն, ինչ թելադրում է խմբագիրը: Արդյունքում լուրջ
մամուլի լրջմիտ գործիչները անդադար բողոքում են տվյալ դասի բազմացումից,
բայց ստիպված են նրանց հետ հաշվի նստել: Սակայն «այդ դասի ներկայացուցիչները հասարակության մակաբույծներն են» [23]:
Թիֆլիսում տնտեսական հարաբերությունների զարգացման հետ միասին
կերպարանափոխվում էր պարբերական մամուլի համակարգը, և լրագրությունը
օգտագործվում էր որպես որոշ անհատների կամ խմբերի գաղափարների քարոզչության վճարովի տարածման միջոց: Պատահական չէ, որ «Արձագանք»-ի հիմնադրումից 15 տարի անց Ա. Հովհաննիսյանը հայտարարեց, որ «հայոց լրագրական աշխարհում երևացել են գրական բօրսային ֆակտօրներ, որոնց համար
ամեն մի գաղափար և ամեն մի անձնավորութիւն նոյն նշանակութիւնն ունի, ինչոր արժեթղթերը բօրսայում….: Գտնվում են հայ խմբագրներ, որ իրենց առևտրի
նիւթը դարձնում են գաղափարներն ու գաղափարական անձինքները» [8]:
Գաղափարների ու գաղափարական անձանց ապրանքայնացման գործընթացը լրագրության բնագավառում բարձր մակարդակի էր հասել հատկապես այն
երկրներում, որտեղ հաստատվել էին կապիտալիստական հարաբերությունները:
Այս առումով հետաքրքիր դիտարկում է արել ռուս լրագրող Մ. Լեմկեն: Նա նշում
էր, որ 19-րդ դարի 60-70-ական թվականներին թերթերի հրատարակիչներ էին
հիմնականում կա´մ լրագրողները, կա´մ գաղափարապես հաստատակամ համոզմունքներով մարդիկ: Նրանք լրագրության աշխարհ մտնում էին իրենց կապիտալով և բացառապես գաղափարով: Գործարարները այս ոլորտից հեռու մնացին
այնքան ժամանակ, մինչև պարբերական մամուլի եկամուտը չավելացավ: Հասկանալով, որ այս բնագավառը դառնում է շահութաբեր, «կոմերսանտի կապիտալը գնաց դեպի լրագրություն, որպես արդյունաբերության նոր ճյուղ» [20, 25]:
Ա. Հովհաննիսյանը իր երկու պարբերականները («Փորձ» և «Արձագանք»)
հիմնադրել է իր կապիտալով և այն համոզմունքով, որ մամուլը, գրականությունը
անհամատեղելի են շահասիրության հետ:
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Քննելով հայ մամուլի զարգացման գործը Ռուսական կայսրության տարածքում՝ «Արձագանք»-ի աշխատակիցները նկատում են, որ այն գրեթե միշտ հիմնադրի անձնական «զոհաբերության» հաշվին է գոյատևել. թերթերի հիմնադիրները իրենց գրպանի հաշվին են վճարել մշտական թղթակիցներին: Չնայած համեստ աշխատավարձին, որը չէր կարելի համեմատել եվրոպական հայտնի պարբերականների նշանավոր աշխատակիցների վարձատրության հետ, այնուամենայնիվ պարբերականները հենց դրա շնորհիվ են շարունակել տպագրությունը
[տե´ս 9]:
Ա. Հովհաննիսյանի պարբերականներին աշխատակցելուն երկու կարևոր
հանգամանք է նպաստել. նախ` «շատերն էին ջանում նրա տնօրենի սիրտը
շահել, աչքի առաջ ունենալով նրա դիրքը և հուսալով այդ դիրքից օգտվել այս կամ
այն բանկում կամ Ներսիսյան դպրոցում պաշտոն ստանալու համար» [13, 140]:
Երկրորդ՝ Ա. Հովհաննիսյանը «գիտեր հարգել գեղարվեստի ծառայողներին, հարգանքով վերաբերվել նրանց գրչի արդյունքներին, այլև չթողնել, որ նոքա նյութական մեծ նեղություն կրեն» [18, 688]: Նա ժամանակի «այն եզակի խմբագիրներից
էր, որը բարձր հոնորար էր վճարում հայ գրողներին, խրախուսում նրանց աշխատանքը, դրանով իսկ ապահովում հայ նոր գրականության զարգացման բնականոն ընթացքը» [11, 427-428]:
Պատահական չէ, որ ստեղծագործող մարդկանց վարձատրության խնդիրը
նույնպես եղել է ուշադրության կենտրոնում: Հայ հասարակությունը «թղթի փող»
տալ դեռ սովոր չէր [տե´ս 5], և մամուլն ու գրականությունը զարգանում էին
միայն ու միայն հովանավորչության շնորհիվ: «Նիւթական միջոցներից զուրկ հեղինակները կամ աշխատասիրողները իսպառ պիտի հրաժարուէին գրիչ ձեռք
առնելուց, եթե իրանց յոյսը դրած չլինէին առատասիրտ բարերարների օժանդակութեան վերայ, որոնց ձեռնտուութեամբ շատերը յաջողած են լոյս աշխարհ
հանել իրանց մտաց ծնունդը. ապացոյց են մէր գրադարանների մեջ գտնուած հին
և նոր հրատարակեալ գրեանց շատերի ճակատը դրոշմուած բարերարների
անունները» [6]:
Միևնույն ժամանակ խմբագրության աշխատակիցները նկատում էին, որ
«լրագրապետների անձնական հարստութիւնն էլ գրականութեան մէջ երբեմն
անզօր է հրաշքներ յառաջ բերելու: <…> Լրագիրը պետք է, որ ինքը ապահովացնէ
իւր նիւթական դրութիւնը, ապա թէ ոչ խմբագիրը, հարուստ լինի նա, թէ ոչ, - կարող է հաշուէկշռի բացը լրացնել մի տարի, երկու տարի, աւել կամ պակաս և
ապա ձեռք վերցնել անվերջ դրամ կլանող մի ձեռնարկութիւնից: Անիրաւութիւն
կլինէր պահանջել, որ հարուստ հայ լրագրապետը անխնայ զոհէր յուր բոլոր անձնական հարստությունը մի գործի, որ երբէք չէ խոստանում վերադարձնել իւր
ծախսածը» [9]:
Հայկական պարբերականների բաժանորդագրությունների ցածր թիվը
մշտապես մտահոգության թեմա է եղել բոլոր հրատարակիչների համար: Հայ
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պարբերական մամուլի համակարգում միակ պարբերականը, որ կայուն թվով
բաժանորդներ է ունեցել, Էջմիածնում լույս տեսնող «Արարատ» ամսագիրն է եղել,
որին պարտադրված բաժանորդագրվել են Ռուսական կայսրության հայ
հոգևորականները:
«Արձագանք»-ի էջերում իրավիճակն այսպես է բնութագրվում. «Այսպիսի
պատուի ոչ մի հայ թերթ տակավին չէ հասել, բայց և ոչ մի հայ թերթ այնքան քիչ
կարդացող չունէ, որքան «Արարատ»-ը: Տարեկան բաժանորդագինը վճարելով և
անկանոն ու երբեմն էլ շատ ուշ քանի մի համարը միասին ստանալով, թէ գիւղի և
թէ քաղաքի քահանայն հազիւ հազ թերթում է և շատ քիչ բան կարդում: Նոյնիսկ
ամենաջերմեռանդաբար ամենայն հայ հրատարակութիւն կարդացողները անտարբեր ու սառն են վերաբերվում դէպի «Արարատ»-ը: Քահանայք իրանց բաժանորդագինը «տուրք» են համարում, իսկ աշխարհականները ստորագրվում են
միայն Ս. Աթոռին «օգնելու» համար» [10]:
Միևնույն ժամանակ «Արձագանք»-ի խմբագրությունը անտարբեր չի մնում,
երբ փակվում են թեմատիկ ուղղվածության պարբերականները, խոստովանելով,
որ շատ դեպքերում լրագրի կամ հանդեսի փակվելու պատճառը անտարբերությունն է: Օրինակ, նա մտահոգվում է, որ «Վարժարան» հանդեսը փակվում է հենց
մանկավարժների և այլ պարբերականների անտարբերության պատճառով. պարբերական մամուլը չի օժանդակում նրան իր խորհուրդներով, թեմական տեսուչներն ուրանում են նրա գոյությունը, ուսուցիչներն ափսոսում են հինգ ռուբլի վճարել, «նախապատիւ համարելով ինքնագովութեամբ ու բամբասանքով զբաղուիլ,
իսկ ուսումնարանաց վարչութիւնները, որոնք կոպէկներին մեծ նշանակութիւն են
տալիս, երբ դա իրանց ուսուցիչների մտաւորականին է վերաբերում, ի հարկե
աւելորդ են համարում իրանց մատենադարանների համար մի օրինակ բերել տալ
այդ թերթից» [3]:
Շեշտելով, որ Ռուսաստանում հայերն ունեն 400 ուսումնարան, սակայն
միակ մանկավարժական ամսագիրը 165 բաժանորդ ունի, հայ վարժապետների
թիվը անցնում է 900-ից, սակայն ամսագիրն ստանում է 37 վարժապետ (առանց
Գայանյան ուսումնարանի վարժապետների), խմբագրությունը արձանագրում է
«Թիֆլիսի թէմը տուել է «Վարժարանին» երկու բաժանորդ, Երևանի թեմը՝ 0…
«Թուերը չեն ղեկավարում աշխարհը, բայց նոքա ցոյց են տալիս, թէ նա ինչպէս է
կառավարվում»,– ասել է Գէօթէն» [3]:
Տարբեր հրապարակումներում խմբագրակազմը անդրադարձ է կատարել
խմբագրություն – բաժանորդ փոխհամագործակցության խնդիրներին, լսարանի
սոցիալական նկարագրին՝ նկատելով, որ մամուլի զարգացման «դրամական ծանրությունն» անմիջապես ընկնում է միայն այն մարդկանց վրա, որոնք ստանում են
բոլոր հայ լրագրերը, սակայն միևնույն ժամանակ շեշտելով, որ մեծ մասը ստանում էր մեկական պարբերական: Կովկասի լրագրային վիճակագրությունը վերլուծելով՝ Սարիբեկ Տեր-Մելքիսեդեկյանը նկատում է, որ Կովկասի հայ լրագրությունը
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պահպանվում է նյութապես անապահով, աղքատ և հասարակ դասի կողմից, իսկ
հարուստները, որոնք «հազիւ կարողանում են ռուսերէն վանկեր կապել, բայց
այնուամենայնիւ ստանում են մի քանի ռուս լրագրներ և ոչ մի հայ լրագիր» [1]:
Մամուլի զարգացման վրա ազդող ևս մեկ բացասական գործոն էր բաժանորդների անպարտաճանաչությունը: Փաստենք, որ «Արձագանք»-ը մոտ հինգ
տարի այդ մասին ոչինչ չէր տպագրում, նույնիսկ քննադատության էր ենթարկում
մյուս պարբերականներին՝ նշելով թե «եթե տարուայ ընթացքում հարիւր խմբագրական յոդուածներ են հրատարակել, նոցա կէսը կամ բաժանորդների համար
կամ բաժանորդագրութեան անունով են գրուած» [17]: Սակայն հրատարակիչը
հետագայում խոստովանում է, որ այդ ծախսը փակում են իրենք: Եվ քանի որ
ապառիկ բաժանորդագրությունը ազդում էր պարբերականի անխափան
տպագրման վրա, Ա. Հովհաննիսյանը հրաժարվեց ապառիկ բաժանորդագրության պայմաններ առաջարկելուց:
19-րդ դարավերջին տեխնիկական նոր սարքավորումների և տեխնոլոգիական նոր միջոցների օգտագործումը լրագրությունը վերածեց բազմատարր համադրական ստեղծագործական համակարգի, և մրցակցային դաշտում արդեն
կարևոր էին դառնում ոչ միայն պարբերականների բովանդակությունը, այլ նաև
մատուցման ձևը: Ընդ որում տեղեկույթի բովանդակության և մատուցման ձևի
հաջողությունը արդեն պայմանավորվում էր հաղորդագրության մատուցման միջոցներով: «Արձագանք»-ի խմբագրակազմը նույնպես նշում էր, որ «լրագրութիւնը
առաջ գլխաւորապես քարոզչութեան մի գործօն էր, մաքառման մի զէնք, իսկ այժմ
միաժամանակ և մի տեսակ արդիւնաբերութիւն է, և հետևաբար նա պիտի
զինուէր կարևոր պարագաներով: Գիտութեան և արուեստների բոլոր հրաշալիքները ծառայում են այսօր մամուլի յառաջադիմութեան գործին. մեքենագիտութիւն, շոգի, էլեքտրականութիւն, էլեքտրաքիմիան, գալուանօպլաստիկան,
վայրկենական լուսանկարչութիւնը, ֆօտօգրաւիւրը, հեռախօսությունը և այլն, և
այլն – այս բոլորիցն օգտուում է մամուլը իւր նշանակութիւնը բարձրացնելու համար» [12]:
Սակայն նշանակության բարձրացման համար շատ հաճախ մեծ գումարներ
են ծախսվել արտադրանքի ձևի, բայց ոչ բովանդակության համար: Այս խնդրին
Ա. Հովհաննիսյանը անդրադարձել է «Արձագանք»-ի պատկերազարդ հավելվածը
տպագրելու ժամանակ և նշել, որ եվրոպական ու ռուսական պատկերազարդ թերթերի մեծագույն մասը լոկ վաճառականական, շահախնդրական նպատակով է
հրատարակվում, ուստի և այդ հրատարակությունները պարունակում են ամեն
ինչ, որ կարող է բաժանորդներ գրավել: Բայց կան և պատկերազարդ հրատարակություններ և այսպիսիների թիվը քիչ չէ, որ գլխավորապես նվիրված են գեղարվեստին: Խմբագիրը շեշտում է. «Մենք ոչ միայն չենք համակրում, այլ և անողոք
պիտի մարտնչենք այնպիսի հրատարակութիւնների դեմ, որոնք տպագրական
խօսքը լոկ վաճառականական նպատակներին են ծառայեցնում» [14]:
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«Տպագրական խոսքը վաճառելու» թեման մշտապես քննարկման առարկա է
եղել լրագրության պատմության մեջ: «Արձագանք»-ի էջերում անդրադարձը կատարվել է ինչպես արտասահմանյան, այնպես էլ հայկական գրահրատարակչական արտադրության օրինակների վրա: Հաճախ թարգմանաբար ներկայացվում
էին արտասահմանյան մամուլի տեսաբանների աշխատությունները, որոնցում
վերհանվում էին տարբեր երկրներում տարածում ստացող մամուլի ոլորտի բացասական երևույթները:
Ըստ այդմ՝ մամուլի և գրականության գործով զբաղվողները նախապատրաստված, կիրթ ու գրագետ մարդիկ պետք է լինեն, ունենալու են ազգային արժեհամակարգ, որով կարող են նպաստել հասարակության բարոյական զարգացմանը: Խմբագիրը առավել զգոնություն էր պահանջում հատկապես այն խմբագիրներից, որոնք զբաղվում էին մանկապատանեկան գրականության և մամուլի գործով: «Ով որ առանց պատկառելու նպատակի վսեմութիւնից՝ միմիայն շահասիրական նպատակներ ունենալով իւր մտքում, միմիայն փող վաստակելու համար
ներս է սլլվում այդ սրբարանը և իւր բորբոսնած հացը ձգում է մանուկների առաջ
որպէս թաժայ նկանակ, նա այն հայրն է, որ իւր զավակներին հացի փոխանակ
քար է տալիս, ձկան փոխանակ՝ օձ» [2]:
Թարգմանական նյութերի միջոցով նաև նպատակ էր դրված հայ հասարակությանը մեկնաբանել պարբերական մամուլի ընդհանուր համակարգը, առկա
խնդիրները, ցույց տալ դրական և բացասական կողմերը: Այդ նյութերի միջոցով
խմբագրությունը ի վերջո ներկայացնում էր իր դիրքորոշումը արդիական հարցերի նկատմամբ: Օրինակ, «Revue Bleue» պարբերականում տպագրված «Հունաստանի լրագրողները և լրագիրները» հոդվածում ֆրանսիացի լրագրող Գաստոն Դեշամը նշում է, որ հույները երջանիկ ազգ են, քանի որ ծանոթ չեն «պոռնկական
գրուածքների հետ: Կարելի չէ պնդել, թե կռուի սաստկանալու միջոցին, նա
զրպարտութեան չդիմէր. այդ զէնքը ամեն տեղ բանեցվում է քաղաքական պայքարների ժամանակ: Սակայն Աթէնքի լրագրողները, որոնք ակներև մանուկներ են, դեռ
չեն ծանոթ Ամերիկայից Եւրոպա բերուած նոր գիւտի հետ, որի անունն է դրամական շանտաժ: Աթենքի մամուլը հարստութիւն չէ տալիս, և դա լաւ նշան է» [7]:
«Արձագանք»-ը թարգմանաբար արտատպել է նաև «Новое время» թերթում
տպագրված Պ. Սալլիի «Տիեզերական մամուլի բառգիրքը» աշխատությունը, որի
մեջ հեղինակը, ներկայացնելով համաշխարհային մամուլի զարգացման օրինաչափությունները, գալիս է այն եզրակացության, որ տվյալ ժամանակաշրջանում
«լրագրական գործը բնաւ չէ հնազանդվում հրատարակչի կամ լրագրողի հաճոյքին: Այստեղ էլ, ինչպէս ամեն գործի մեջ, առաջարկը յարմարվում է պահանջին և
պարբերական թերթն ստիպվում է համակերպուիլ իրեն յայտնուած խնդրին, իսկ
լրագրողն այն լինել, ինչ-որ պահանջում է ժամանակը: Լրագիրն ուրիշ բան չէ
տալիս, եթե ոչ այն, ինչ որ փափագում է նոյն ինքն ընթերցողը» [16]:
Ճանաչելով և գնահատելով օտարերկրյա պարբերական մամուլի համակար– 57 –

գը՝ «Արձագանք»-ի խմբագրակազմը հաճախ է քննադատության արժանացրել
հայկական թերթերի և ամսագրերի ծրագրային քաղաքականությունը: Մասնավորապես գլխավոր թիրախ էին թիֆլիսյան պարբերականները: Հնչող քննադատությունները օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ դրևորումներ ունեին: Դրանք պայմանավորված էին խմբագրության անդամների միջանձնային հարաբերություններով, միջխմբային համագործակցության հնարավորություններով և զուտ գաղափարական
հակասություններով:
Մեղադրանքներն ուղղված էին հրատարակիչներին ու խմբագիրներին,
որոնք պատկերազարդ թերթ կամ ամսագիր են հրատարակում և հասարակության ճաշակը փչացնում, «փոխանակ կրթելու, մինչև իսկ չը նայելով, որ այդպիսի
հրատարակութիւնը, օրհնութիւններով և արժանաւոր բարեկամների անմիտ գովասանքներով համեմված լինի» [15]: Մեղավորության չափաբաժին էր հասնում
նաև հասարակությանը, որն առիթ էր տալիս «մամուլին՝ գրականական բարձրութիւնից իջնել առևտրական ասպարեզը, տպագրական խոսքը դարձնել մուրացկանի աղերսանք» [17]:
Այսպիսով, գրական աշխատանքի և կապիտալի փոխհարաբերության հարցը «Արձագանք»-ի էջերում արժանացել է բազմակողմանի քննության: Քննադատության թիրախում եղել է գաղափարների ապրանքայնացման գործընթացը,
ինչն, ըստ խմբագրության, բացասաբար է ազդել մամուլի բովանդակության վրա:
Անհանգստության առարկա է դարձել շուկայական հարաբերությունների հաստատումը պարբերական մամուլի համակարգում, ինչը հանգեցրել է լրագրության
ապագործառութային երևույթների ի հայտ գալուն: Միևնույն ժամանակ մտահոգության խնդիր է եղել ցածր պահանջարկի համեմատ առկա բարձր առաջարկը.
այս գործոնը բացասաբար էր ազդում թիֆլիսահայ լրագրերի և հանդեսների
որակի և հրատարակվելու պարբերականության վրա: Տպագրական գործի ձեռնարկատիրական ոլորտում կարևոր դերակատարում ունեին կապիտալ ունեցող
մասնավոր անձինք, քանի որ ստեղծագործական աշխատանքով զբաղվողների
վարձատրության խնդիրը հիմնականում լուծվում էր նրանց միջոցով: Ըստ
խմբագրության՝ հասարակությունը պետք է ֆինանսավորի պարբերականներին,
որպեսզի դրանք անկախ լինեն մասնավոր անձանց կամ ընկերությունների կապիտալից:
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Вопросы взаимосвязи капитала и литературной деятельности
в издании «Ардзаганк»
Ардзаганк»
Тарон Даниелян
Резюме

Ключевые слова: А. Ованнисян, С. Тер-Мелкиседекян, Тифлис, периодичекая
печать, журнал «Варжаран».
Вопросы взаимосвязи капитала и литературной деятельности многоаспектно
освещались и анализировались на страницах издания «Ардзаганк». Критике
подвергался процесс коммодификации идей, что, по мнению редакции, негативно
влияло на медиа-контент. Установление рыночных отношений в системе периодической печати стало основной причиной дисфункциональных явлений в журналистике. В то же время озабоченность вызывалa несбалансированная пропорция
низкого спроса и высокого предложения газет и журналов. Этот фактор также имел
отрицательное воздействие на качество контента и выхода в свет армянской периодической печати Тифлиса. В издательском деле, в качестве сферы предпринимательства, главную роль играли частные лица с большим капиталом, так как от них в
значительной мере зависело оплата литературного труда. По мнению сотрудников
редакции «Ардзаганк» для обеспечения независимости периодических изданий от
капитала частных лиц и компаний общественность сама должна финансировать эти
издания посредством подписки.

Issues of Interrelation of Capital and Literary Activity
in the Publication of “Ardzagank”
Taron Danielyan
Summary

words:: A. Hovhannesyan; S. Ter-Meliksedekyan; Tiflis; periodicals; magazine
Key words
“Varzharan”
The issues of the interrelation between capital and literary activity were
multidimensionally covered and analyzed in the pages of the publication “Ardzagank”.
The process of commodification of ideas was criticized, as, in the opinion of the editorial
board, it had a negative impact on media content. The establishment of market relations
in the system of periodical press was the main cause of dysfunctional phenomena in
journalism. In the publishing business, as a sphere of entrepreneurship, private
individuals, having large capital, played the main role, since the payment of literary
work heavily depended on them. According to the “Ardzagank” editorial board’s staff
viewpoint, for ensuring the independence of periodicals from the capital of individuals
and companies, the public itself must finance these publications through subscription.
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Մեր օրերի նահանջը

Պապինյան Անի

բառեր.. նահանջ, սփյուռք, գաղթական, օտարացում, արՀանգուցային բառեր
դիականություն, ձուլում, լեզու, գաղափար, բարքեր, պայքար, օտարամոլություն,
հայ, հայրենիք:
Եղեռնից հետո աշխարհով մեկ սփռված հայությունը ստեղծեց Սփյուռքը, և
անդ հայտնված հայ գրողն էլ այնուհետ ճակատագրի քմահաճույքով պիտի
կոչվեր «սփյուռքահայ գրող»:
Դեռևս նոր կյանքի պայմաններին ու միջավայրին չհարմարված գրողը
ապրում, շնչում ու ստեղծագործում էր կարոտով: Կորսվողից, անհետացողից
փշրանքներ փրկելու ձգտումը գրականություն վերադարձրեց գյուղագրությունը
նոր յուրահատկություններով, և ձևավորվեց «կարոտի գրականությունը»: Այս
գրականությունը սնվում էր հայրենիքից բերած հուշերով: Եվ «կըսեն, թե որքան
հաճախակի ըլլա հիշատակներուն վերակոչումը, այնքան շուտ անցյալը
կձևափոխվի, որովհետև ամեն անգամուն հիշատակներուն վրա կավելացնենք
սուտ ու կեղծ տարր մը, որ կմնա» [5, 116]:
Բայց այդպես երկար շարունակվել չէր կարող: Ժամանակն էր, որ գրականությունը հանդգներ մխրճվել գաղութների առօրյա կյանքի մեջ և հանդգնեց:
Գաղթահայը, որ «ազատ աշխարհ» էր եկել իր երազած կյանքի որոնումներով,
գտել էր համատարած նահանջը, որն իր արտահայտությունը պիտի գտներ
սփյուռքահայ գրականության մեջ: Հաշվի առնենք նաև կարևորագույն մի իրողություն. «Ամբողջ տնաքանդ ժողովուրդ մը թափուած էր Փարիզի մայթերուն վրայ
յանկարծ, և այդ լոյս քաղաքի շառայլներուն տակ կը ճանչնար իր խոշտանգուած
էութիւնը և մերկութեամբ կը հակադրուեր հզօր մշակոյթի մը»: Ապա և՝
«Մշակոյթների տարբերութեանց բախումը միշտ մարդկային էութեան մէջ յեղաշրջումներ յառաջուցած» է [1, 6]: Սա է պատճառը, որ փաստվել է. «Շահնուրի մօտ
այդ հակադրութիւնը ամբողջ տարբեր աշխարհներու բախում մըն է՝ օտարումի,
այլուրացման եւ այլասերման իր ահաւոր հետեւանքներով» [1, 7]:
«Նահանջը առանց երգի». «Այս գիրքը նահանջ չնշանակեր» (Շահան Շահնուր):
Շահնուրի պատգամն էր. «Գրել այնպես ուժեղ ու գրիչը սեղմել այնքան
զօրաւոր, որ մելանը թափանցե թուղթին ետին [1, 8]: Իր պատգամի առաջին կատարողը հենց ինքն էր և անջնջելի թափանցումով ու անմոռանալի դրոշմով գրեց
իր ամեն մի գործը, էջը, տողը, տառը: Շահնուրյան այս անդրադարձում տագնապ
կա, և կա անդրադարձի անհրաժեշտության գիտակցումը. «Ի՜նչ պետք, ի՜նչ պետք
սակայն ըսել այս բոլորը, որ արդեն իսկ այսքան անգամներ կրկնված ըլլալու
դժգոհությունը ունի: Ի՜նչ պետք մանավանդ զբաղիլ պարագաներով, որոնց լավագույն դարմանը բառերուն և խոսքերուն ուժը չի կրնար կազմել բնավ: Ոչ թե
որովհետև այժմ պատերազմ կա ու կռիվ, ոչ թե որովհետև այժմ ճակատամարտ
կա ու կենսապայքար, այլ որովհետև կա բան մը ավելի ճակատագրական, ավելի
աններող, կա բան մը ահեղ, անդիմադրելի, որ իր անունը կոռնա բոլոր քառուղիներեն. նահանջն է ան: Նահանջը, նահանջը հայերուն» [5, 109]:
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«Նահանջը առանց երգի» վեպը «Յառաջի» մեջ իբրև թերթոն տպագրվելուց
հետո լույս տեսավ նույն 1929-ին առանձին հատորով և իր վրա սևեռեց քննադատության ու ընթերցողների ուշադրությունը, արժանացավ բուռն վեճերի, մերժումների և, ինչու չէ, նաև հիացումների: «Թեև հասկացուելու փափաքով ելաւ Շահնուր հրապարակ, սակայն բոլոր մեծերուն սահմանուած չհասկցուելու մերժումը
ապրեցաւ ատեն մը» [1, 7]:
Հ. Գրիգորյանը նույնիսկ կարծիք հայտնեց, որ «Նա կոչ է անում հաշտվել գոյություն ունեցող իրականության հետ և ձգտել միապաղաղ ու գորշ գոյության» [2, 433]:
Գ. Քեոսեյանը իր հոդվածներից մեկում գրեց. «Տարիներէ ի վեր, ամէն տարի
ազգային, կուսակցական, անհատական պարտականութիւն կը համարուի
փողոցէն անցնող-դարձող գրոց-բրոցի կողմէ… քար մը արձակել Շահնուրեան
բերրի պտղաստանը» [2, 44]:
«Ժողովուրդը, մեծարելով հեղինակին, կմեծարե գաղափար մը, որ միաժամանակ առաջադրություն մըն է – գիտակցիլ օտարացման վտանգին և դեմ դնել
անոր, - հետագայում վեպի ծնունդը բացատրել է հեղինակը: – Այդ գաղափարը
ազգինն էր, իմս ըլլալե առաջ: Այն կեռար ու կբորբոքեր գաղթական ժողովուրդին
մեջ, երբ եկավ ու բյուրեղացավ զանազան երկերու մեջ, որոնցմե մեկն էր միայն
«Նահանջը…» [3, 313]:
Ժողովուրդը սիրեց այս վեպը, որովհետև այնտեղ տեսավ իրեն, իր անցյալի
գործած սխալներն ու դրանց արդյունքը՝ ներկայի վիճակը, ուծացման վտանգը և
նահանջի այդքան ուղիղ ձգվող ճանապարհը: Այս գործը նպատակ ուներ ոչ թե
հաշտեցնել տառապած ու հուսահատ հոգիները իրականության հետ, այլ ցնցել ու
սթափեցնել դրանք, պայքարի հանել:
Այս գործն այնքան արդիական է, որ կարող էր գրվել նաև այսօր բուն Հայաստանում, բայց գրվեց մի այլ՝ առավել բարդ ժամանակահատվածում, այլ իրողության և այլ տարածության մեջ: «Շահնուրի հերոսները կային գրութենէն առաջ
ու կը շարունակեն ըլլալ անկէ ետք» [4], մեզ ներկայացվածը նրանց կյանքի մի
հատվածն է միայն, բայց էականը իրողությունն է, իրողությունը նահանջի, որ
սփյուռքահային համակարգում է մի հավաքականության մեջ և գլորում այն միակ
ճանապարհով, որը սպասում էր յուրաքանչյուրին: «Սա նահանջը» «կջնջե, կձուլե,
կանհետացնե ամեն բան» [5, 109]:
Հավանաբար ճիշտ էր Եր. Ազատյանի դիտարկումը, թե «ատենին
չհասկցուեցաւ «Նահանջը», որովհետեւ շատեր չկրցան տեսնել Շահնուրի նախատեսած ազգային ճահիճը, քանի անոր մէջն իսկ էին արդեն» [1, 10]: Իսկ ճահիճը
գնալով խորացավ: Գրողների մեծությունն էլ այն է նաև, որ երբեմն «Ժամանակից
առաջ են անցնում», (Պ. Ս.) և դրանով իսկ մարգարեանում:
Մեր օրերում էլ կան բազում հեղինակներ, որոնք պատկերում են այսօրվա
արտագաղթ-նահանջը՝ Հովհաննես Երանյան, Հովհաննես Գրիգորյան, Հրաչյա
Սարուխան, Դիանա Համբարձումյան, Էդգար Կոստանդյան և այլք, քանզի դարերի պատմություն ունեցող այս երևույթը շարունակում է մնալ իրողություն:
Այսօր էլ նահանջը իրողություն է, և, ի ցավ սրտի,
սրտի, պիտի նշենք,
նշենք, որ նանահանջող է ոչ միայն սփյուռքահայը,
սփյուռքահայը, այլև իր հայրենիքում՝ մայր հողի վրա,
վրա, ապրող
հայ մարդը:
մարդը:
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Ու եթե օտար հողում ապրողի նահանջը կարող ենք արդարացնել նրանով,
որ մեր ծիլը նոր հողը չսիրեց, օտար քամիներն էլ շատ ուժգին էին, նոր տերերն էլ
ինքնակամ պատվաստ արեցին նրա անպաշտպան ճյուղերին, ապա մայր հողին
պահ տված ծիլը իրավունք չուներ օտար պտուղներ տալու, բայց տվեց:
Շահնուրի ստեղծած կերպարները այսօր էլ մեր կողքին են, մեր մեջ:
Անդրադառնանք նրա կերտած նահանջողների կերպարներին, և բնավ
դժվար չի լինի նրանց մեջ գտնել մեր եղբայրներին, հեռավոր զարմիկներին,
հարևաններին և, վերջապես, ինքներս մեզ:
Վեպի հերոսները գաղթական հայ տղաներ են՝ Պետրոս, Սուրեն, Հրաչ, Լոխում, Միսաք, բարոյական չափանիշներից զուրկ ֆրանսուհիներ՝ Նենեթ- մադամ
Ժանն, Սյուզի, Գաբի, «քաղաքակիրթ աշխարհի» տիպիկ կերպար Լեսքյուր և այլք,
որոնք պիտի օգնության ձեռք մեկնեին՝ կատարելու նահանջի քայլը:
Հինգ ընկերների մեջ ամենից ավելի բարձր իմացականության տեր երիտասարդը Սուրենն է՝ գրող, մտավորական, իր ժողովրդի պատմությանը քաջատեղյակ մեկը, որի նկատմամբ ընկերները ակնածանք ու հիացում էին տածում: Նա
հայրենիքի սիրով և ժողովրդի ապագայով մտահոգ անհատականություն է՝ մտածումի ու խորհրդածության մղող հերոս, որ, սակայն, խոսքը գործի չի վերածում և
այդ ամենից հետո ինքն էլ է նահանջի քայլ անում՝ լույս ընծայելով իր առաջին
գիրքը ֆրանսերենով: Նրա կարծիքով ձուլման պատճառները հեռու անցյալից են
գալիս: Մեծ պատասխանատվություն վերցնելով իր վրա՝ կատարում է ընդհանրացումներ՝ կտրուկ ձևակերպումների մեջ, թե չունենք նկարչություն, թատերգություն, գրականություն, կեղծ է պատմությունը:
Նա հասկանում է, որ անկախության հույսը այլևս ի դերև է ելել, և այժմ դամոկլյան սուրը կախված է մեր ժողովրդի հիմնասյան՝ հայ ընտանիքի գլխին, որ
հայ աղջիկը մնացել է հեռվում լքված ու միայնակ, որ հայ «երիտասարդը տեսավ
ֆրանսիացի աղջիկը, գերմանացին, իտալացին, հույնը, ռուսը, օր մը անոր բույրը
ծծեց, օր մը մյուսը, … սիրվեցավ քանի մը անգամներ, մինչև որ ինքն ալ սիրեց օր
մը, դուռ մը ետևէն գոցելով» [5, 92]:
Սա կյանքի դուռն է, այն կյանքի, որ թողնում է գաղթականը իր ետևում՝ օր
օրի մոռանալով այդ կյանքի այնքա՜ն հարազատ վարքուբարքը:
Սուրենը, ինչպես և մերօրյա գաղթականները, որպես մարդու հայ տեսակի
ընդհանրացված կերպար, որքան էլ որ կյանքի թելադրանքով օտարության մեջ
հայտնված լինի և օտար բարքերին ենթակա, չի կարող մոռանալ իր հայ լինելու
հանգամանքը, որովհետև մենք ծնված օրից մայրական կաթի հետ երեխային
սնուցում ենք «հայ», «Հայաստան», «հայրենիք», «հող հայրենի» հասկացություններով՝ դրանք ներմուծելով նրա գիտակցության ու ենթագիտակցության ոլորտ: Եվ
որպես հայ մարդ՝ նա անհանգստացած է սփյուռքահայության վիճակով ու հետագա ճակատագրով: Եվ որպես տիպիկ հայ՝ նա փնտրում է մեղավորներին ու այս
անգամ ամբաստանյալի աթոռին նստեցնում է Նարեկացուն՝ նրա «Մատյանը»
համարելով «թունավորիչ հատոր» (Շ.Շ.), գտնելով, որ ժողովուրդը, դարեր շարունակ առաջնորդվելով քրիստոնեական վարդապետությանը նրա տված մեկնաբանություններով, դարձել է համակերպվող, ենթակա, չի պայքարել իր ազատության
ու անկախության համար: Ապա արդարանում է, թե հայրենասերի տառապանք– 63 –

ներն են իր հախուռն մտածումի պատճառը, որ ուզում են գտնել մեղավորին: Այո՛,
հայի բնութագիրը իր մեջ պարփակող կերպար է: Մենք սիրում ենք խոսել, մտքեր
արտահայտել, պնդել, որ դրանք ճիշտ են, բայց երբեք այդպես չգործել, քննադատել, փնտրել մեղավորի, բայց մեղքը երբեք մեր մեջ չտեսնել:
Սուրենը նահանջում է ոչ միայն լեզվով ու խոսքով (գրելով իր ֆրանսերեն
գիրքը), այլև մտքով, գաղափարներով, էությամբ (նրա խոսքը ուղղված էր օտարներին, որոնք ժամանակ ու ցանկություն ունեին այն լսելու, իսկ հայը, որ դժվար
ժամանակներ է ապրում, չունի ո՛չ մեկը, ո՛չ մյուսը): Նրան արդեն քիչ է անհանգստացնում այն հանգամանքը, որ «կարօտ», «մայր», «հայ», «աքսոր», «գաղթական» ու «որբ» բառերի համարժեքը ֆրանսերենում չկա, մեր ցավի թարգմանությունը չկա և ոչ մի լեզվում:
Ո՞վ է Պետրոսը: Տարագիր մարդու տիպական կերպար՝ աշխատավոր հայ
ընտանիքի զավակ, որ թողել է իր օրրանը՝ երակների մեջ տանելով «արյուն մը
մաքուր» (Շ.Շ.): Այդ արյան կանչն ու օրեցօր խամրող հուշերն են նրա մեջ կիսով
չափ պահպանում հային:
Պետրոսը, որ, չանցած շատ ժամանակ, դառնում է Պիեր, կատարում է նահանջի իր քայլը՝ սիրահարվելով մադամ Ժանին, որ պատկանում է ուրիշին, վարում անբարո կյանք, երեխա ունի, որին լքել է, լուսանկարների մերկ բնորդուհի է:
Մի բան,
բան, որ հայ աղջկան չէր ներվի:
ներվի:
Այսինքն փոխվել է նրա մտածելակերպը, ապականվել՝ բարքերը, վերանայվել՝ հայացքները:
Եղավ, որ ուզեց «փախչի՛լ, փախչիլ ինքզինքեն» [5, 108], եղավ, որ ատեց,
սարսափելիորեն ատեց «իր Նենեթը» [5, 111] (ընդգծումը մերն է՝ Ա.Պ.), օր մը
«լռեց, որովհետև նախ ավելորդ ու անօգուտ գտավ ատելությունը, որ միայն իր
հոգին մրոտելու պիտի ծառայեր, իսկ ուրիշ պահու մը վախեցավ անկէ, որպես թե
անեծքին ազդեցությունը անխուսափելի ըլլար» [5, 112], բայց սա դեռ ամենը չէ,
վերջում խոստովանում է. «Չեմ հիշեր կոր, … ես իմ «Հայր մեր»-ս չեմ հիշեր
կոր…» [5, 163] (ընդգծումները մերն են՝ Ա.Պ.): Վերջ, սրանով ամեն ինչ ասված է,
որովհետև հայի և, մասնավորապես, պոլսեցու համար մեր առաքելական եկեղեցին և տերունական աղոթքը ուղիղ համեմատական են հայ լինելուն:
Եվ մի ակնթարթ նա մեզ հառնում է որպես ոչ թե նահանջող, այլ նահանջած
հայը:
Հրաչը ամբողջ էությամբ հայ է, արևելքցի, շատ է նեղվում եվրոպական բարքերից, ֆրանսուհիների մասին երբեք լավ կարծիք չի ունեցել, բայց այժմ ամուսնանում
է անբարո վարքի տեր ֆրանսուհու՝ Սյուզանի հետ: Զավակին անվանակոչում են
Սյուզանի հոր անունով՝ Ռենե, որովհետև «վարագույրները և մեջտեղի լամպարը
ամբողջ ան նվիրեց, եթե հիմա անունը փոխենք, շատ պաղ կփախի…» [5, 146]:
Հայ մարդը և ընտանիքը մեծի, մասնավորապես՝ ծնողի պաշտամունք ունի,
երեխային հայրական պապ ու տատի անունով կոչելու ավանդույթ:
Հրաչի հարսանիքի ժամանակ կենացներ են դատարկվում, բայց նրա ծնողները այդ կենացներից և ոչ մեկում չեն հիշատակվում: Եվ երբ Պետրոսն առաջարկում է նրանց կենացը, Հրաչը սկսում է հեկեկալ, «Սյուզան թաշկինակը կերկարեր, անոր արցունքներն անգամ առնելու համար» [5, 147] (ընդգծումը մերն է՝
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Ա.Պ.): Ամենաողբերգական կերպարներից մեկը Լոխումն է: Սա մոլեռանդ հայրենասեր սփյուռքահայ է, որ բողոք ունի՝ ուղղված «մարած մոխիրների» և «կաշվի
վաճառականների» դեմ, ուզում է ուշքի բերել ժողովրդին, փրկել ուծացումից:
«Ի՞նչ, ի՞նչ, - կոռնար ան, - նորեն ֆրանսերեն թերթ, նորեն ֆրանսական
թատրոն. Ատոնց հայերենը չկա՞: Չպիտի՞ ըլլա, որ դուք սանկ մեյ մը ցնցվիք, գիտակցիք մեր վիճակին, չպիտի ըլլա, որ կռվիք, մաքառիք ձուլումին ու այլասերումին դեմ: …Մենք ալ հայրենիք մը ունինք, պետք է պատրաստ կենանք հոն երթալու… ինչպե՞ս ձեզմե կայծ պիտի հանենք, երբոր ժամը հնչե, դուք, որ մարած մոխիրներ եք հիմա: Ուրկե կրակ պիտի գտնենք երթալու համար կռվի, որովհետև
այո՛, կռիվ պիտի ունենանք մենք, որքան ատեն որ տակավին ոտքի կաթողիկե մը
ըլլա և ձյունազարդ գագաթ մը լեռան, որքան ատեն, որ մեր երակներուն մեջ
արյունին հետ եռացող «մեր հայրենիք» մը ըլլա…» [5, 114]:
Սա «ակամա» նահանջող է և որպես այդպիսին միակն է: Բազում անգամներ
փորձ է անում անցագիր ստանալ հայրենիք վերադառնալու համար, սակայն
մերժվում է: Հեռանալ անկարող էր, հարմարվել՝ նույնպես: Իր այդ վիճակի սփոփանքը գտնում է ալկոհոլի և թմրանյութերի մեջ, որոնք առանց այդ էլ ջղագրգիռ
երիտասարդին հասցնում են խելագարության:
Այս անգամ նահանջը տեղի է ունենում ոչ թե գաղափարով, այլ ֆիզիկապես:
Միսաքը, ի տարբերություն Լոխումի, «կամա» նահանջող տիպն է: Իր օրապահիկը վաստակելով՝ հետամուտ է լինում ատամնաբուժական վարժարանում
սովորելուն: Երբ ձեռք է բերում վկայականը, տեղափոխվում է Մարսել, բաժանվում հայ ընկերներից: Մարսելում նա պիտի դառնար մի սովորական ֆրանսիացի:
Այսօր էլ շատ մտավորականներ՝ գիտնականներ, գրողներ, բժիշկներ, լքում
են հայրենիքը՝ օտար ափերում բարձր վարձատրվող աշխատանք ու փառք
փնտրելով, մեկնաբանելով, որ այստեղ ապագա չկա, մոռանալով, որ իրենք են
ապագա կերտողները:
Հասարակ շինականը մեկնում է արտագնա աշխատանքի, տարիներ անց
պարզվում է, որ օտարազգի կին ու ընտանիք ունի: Շատերն էլ ընտանիքով մեկ
օրում որոշում, վաճառում են հայրական տունը (այրելով հետդարձի կամուրջները) և առանց երկար-բարակ մտածելու, առանց որոշակի ծրագրերի՝ մեկնում: Այս
օտարամոլությունը մեզանում նորություն չէ. «Սանասարս խելքը կորցրեց ճնճղոց
թևով տեղ հասած սիրագիր-հրավերի պատճառով և գնաց իր բախտի հետևից,
Մհերս դարձավ Իսմիլ խաթունի տուն ու անկողնու յոթնամյա կենվորը, Դավիթս
կուլ գնաց Չմշկիկ Սուլթանին… Չի փոխվել հայի որակը, փոխվել է որակական
հատկանիշի արտահայտությունը» [6, 127]:
Պարզապես այս որակի արտահայտության համար կյանքը հաճախ մեզ պարարտ հող տրամադրեց՝ պատերազմ, եղեռն, աքսոր…
Նահանջող է ոչ միայն սփյուռքահայը, այլև հայրենիքում ապրող հայ մարդը:
Այսօր մեզանում դժվար է հանդիպել երեխաների, որոնց անվանակոչել են
Հայկանուշ, Վարդիթեր, Սիրանույշ, Հայկազն, Համբարձում, Վաղարշակ ու եթե
հանդիպեն էլ, շատերի համար կարող են թվալ ծիծաղելի ու հնաբույր: Փոխարենը
ամեն քայլի կարելի է հանդիպել ալենների, էլենների, անգելինաների, մարկերի ու
նրանց հպարտ մայրիկներին ու հայրիկներին:
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Քիչ չեն երիտասարդները, որ քաղաքակիրթ երևալու համար օգտագործում
են merci, ok, пока և այլ օտար բառեր:
Վարդավառի տոնն է կամաց-կամաց մոռացության մատնվում, էլ ուր մնացին Բարեկենդանը, Համբարձման տոնը, Սուրբ Սարգսի տոնը: Փոխարենը մեծ
խանդավառությամբ նշվում է Սուրբ Վալենիտինի տոնը, վերջերս կազմակերպվեց հնդկական Հոլիին նմանվող ինչ-որ գունավոր վազք: Փորձում ենք նմանակել
Հելոուինի տոնի արարողություններն այն ժամանակ, երբ վաղուց մոռացվել է շվոտին դուրս անելու սովորույթը: Բայց ամենասարսափելին թերևս այն է, որ «Կտոր
մը երկինք», «Մենք ենք, մեր սարերը», «Մեր մանկության տանգոն», «Գիքորը»,
«Հարսնացուն հյուսիսից» (այս շարքը կարելի է շարունակել) ֆիլմերը նկարած
ազգի երիտասարդ մայրիկները զբաղված են պարզունակ ու տաղտկալի հնդկական սերիալներ դիտելով և չեն էլ նկատում, թե ինպես են իրենց փոքրիկները մեծանում՝ առանց մայրիկի շուրթերից հայոց հեքիաթները լսելու, դիտելով անհոգի
ու դաժանությամբ լի արտասահմանյան արտադրության մուլտֆիլմերը:
«Կնահանջեն ծնողք, որդի, քեռի, փեսա, կնահանջեն բարք, ըմբռնում, բարոյական, սեր: Կնահանջե լեզուն, կնահանջե լեզուն, կնահանջե լեզուն: Եվ մենք
դեռ կնահանջենք բանիվ և գործով, կամա և ակամա, գիտությամբ և անգիտությամբ. մեղա՜, մեղա՜ Արարատին: Եղան հայեր, որոնք իրենց մորթը փրկելու համար վճարեցին ոսկի, եղան ուրիշներ, որոնք տվին հավատք, կուսություն, եղան
անոնք, որոնք լքեցին տուն, տեղ, երկինք, եղան դեռ վատեր, որ ուրացան ազգ ու
լեզու, և հերոսներ, որ տվին արյուն, կյանք, օր ու արև: Իսկ մե՛նք, կվճարենք իբրև
վերջին փրկագին այն, որ պիտի գա: Իբրև 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» [5, 110]: Սա տեղի
էր ունենում սփյուռքում, այսօր տեղ է գտնում նաև հայրենիքում:
Թերևս տեղին է հայացք նետել դեպի միջնադար ու հիշել Քուչակի պատգամհորդորը.
Ես շէֆթալուի մորճ էի, ապառաժ քարին բուսնէի,
Եկին, քաշեցին, տարին, զիս այլոց այգին տընկեցին,
Շաքարն ալ շերպաթ արին, ու, բերին ինձի ջըրեցին,
Եկէք, զիս տեղըս տարէք ու ձընան ջըրով ջըրեցէ՛ք [7, 93]:
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Отступление в наши дни
Папинян Ани
Резюме

Ключевые
Клю
чевые слова: отступление, диаспора, эмигрант, отчуждение, актуальность,
ассимиляция, язык, идея, нравы, борьба, армянин, родина
В статье рассмотрен роман западноармянского писателя Шаана Шахнура
«Отступление без музыки». Автор ссылается на исторические события, на их
отражение на эпоху создания произведения в армянской литературе, на критику
того времени, на отзывы читателей и на образы отступающих․ Была проведена
параллель с событиями наших дней.
Была выделена актуальность романа, вышедшая в свет в 20-е годы XX века,
был отмечен факт национального отчуждения, на проявление которого часто воздействовали исторические факторы: война, геноцид, ссылка, а также другие
факторы.
Заголовок «Отступление без музыки» выражает одну из важнейших проблем
армянской судьбы – ассимиляция, разрушающая нацию эмиграция, которая продолжается и по сей день.
Отчуждение в нас самих имеет вековую историю и часто проявлялось в виде
эмиграции, время от времени находя свое отражение в армянской литературе от
«Сасна црер» до литературы наших дней. Отступление и сегодня реальность, и мы
вынуждены признать, что отступающий не только армянин, живущий за пределами
родины, но и армянин, который живет на родной земле, в своей родине, которому
не обязательно быть носителем чужой культуры и чужих нравов, и который сам в
праве выбирать между чужим и национальным.
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The Retreat in Our Days
Papinyan Ani
Summary

Key words: retreat, Diaspora, emigrant, assimilation, contemporaneity
(modernity), blending, language, idea, customs, fight, foreignism, Armenian, homeland
The article examines “Retreat Without Song” – a novel, written by Diasporan
author Shahan Shahnour, including historical events surrounding the era before and in
which the novel was written, their reflection in Armenian literature, related literary
criticism and reader evaluation. A study of the “retreating” characters is conducted, with
parallels drawn between them and the current reality. The relatability of this early 20th
century novel is emphasized by focusing on the nation’s obsession with foreignism, often
promoted by historical causes, such as war, genocide, exile, and other events.
The title – “Retreat Without Song”- reflects one of the cornerstone issues within
the Armenian reality – the issue of assimilation, caused by continuous emigration.
The fascination with all things foreign, often carried out via emigration, is rooted
deep within our history, thus being represented in ancient, as well as modern literary
works. Retreat is part of our current reality, typical not only to the Diaspora, but also to
the Armenians, born and living in the homeland – the Armenians who are free to choose
between their own culture and that of others.
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Some Observations on Curious Aspects of Literary Translation
Jaghinyan Nina
Key words: equivalence, language structures, stylistic aspect, literary translator,
author's style, source text, communicative approach, aesthetic function
Translation is an exiting though rather an exhausting job. It is not merely a
replacement of one language to another. In this long-run process, different cultures and
customs, nations, traditions, attitudes and levels of development confront each other.
And here the translator as the main doer of the action should always pay a great
attention to all these difficulties and be as full of knowledge as possible. At the same
time confidence in his knowledge shouldn't make him more confident.
Translation itself is an ongoing process and always demands doing research,
finding equivalents and correspondences. Very often the translator collides with
historical background of a nation and his task is to do some research and get well
acquainted with the nations whose works are being translated. The main difficulty is not
about the words, but it rather concerns concepts. Another problem in translating
(especially in literary texts), is that the translator deals with a swiftly progressing world
and there is an immense need to learn the new concepts, expressions and phrases given
to just created innovations. The translators are not simply translating words or
languages, they are interpreting, translating and illustrating ideas.
A literary translator needs a deep understanding of both grammar and culture of a
language. Even the most sophisticated translators sometimes face frustrations and
confusion. Some common challenges of translation are as follows: language structure,
phrases, various idiomatic expressions, stylistic aspect, compound words, humour.
Idioms are used to explain something in a figurative meaning. The meanings of these
peculiar phrases can't be predicted by the literal definitions of the words they contain.
The translator, especially the professional, always tries to avoid literal misunderstandings
and suggests a possible local idiom that may work better in the target language.
In literary translation it's necessary to find a word in the mother tongue
semantically close to the one in English. Such a word in the theory of translation is
called a lexical or a dictionary equivalent. To use such an equivalent one should first
differentiate between the types of semantic relations.
While translating literary texts the translator should concentrate on every
particular detail of the text in order to bring the readers to a clear understanding and
complete visualization of the suggested creation. The literary translator should be a real
professional to be able to have the necessary knowledge, imagination, as well as
creativity to transfer a literary work from the source language into the target one.
Translating literary texts is much more difficult, for the translator deals with perceiving
the period of time in the work, the atmosphere, psychological condition of the
characters, national identity of the writer, his own individual style, as well as the
traditions of the nation.
Nowadays a huge importance is given to the translation of literary texts, so that the
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works of fiction can reach a wider audience. As it’s officially stated, “Literary translation
is for our purposes the translation principally of works of fiction, poetry and drama, that
have an important function, and are highly regarded in the source culture “ [1].
A contemporary individual becomes more developed and sophisticated and more
aware of philosophy by reading antique and classical works. A great number of
challenges can be seen when translating literary works as it is really hard to keep the
essence, specific flavour of the text as well as the imagination of the personages at the
same time. We should state that every piece the translator interprets comes from the pen
of an individual and it's an individual treatment. He tries to retain the ambience of the
original culture, rather than the language, as it is reflected in the text. When translating
stories and novels, the translator needs to be true to the original as much as possible. The
problem here is to recreate the specific atmosphere of the original text without
translating it word for word( verbum pro verbo).Translation of literary texts is a far more
creative art than many forms of translation. For the translation of prose and poetry,
creative writing ability is just as significant as linguistic prowess.
Translation of literature is fundamentally different from other categories. That's
because the main principle of literary translation is the dominance of poetic
communicative function. Literary translation has one more function, i.e. aesthetic
function. Noteworthy here is the fact that literary translation between two languages
will be devoted to promoting a better knowledge of both cultures as a whole.
In all cases a translator is dealing with a string of words that helps us read the text
in its original language. It's a glossary rather than a translation, which is always a literary
activity. [2] O.Paz asserts that literature and translation are synonymous.Translation is
always a literary operation since it is an artistic or scientific work as it includes a
"transformation" of the original that is literary in the sense that it uses literary resources
(in essence, metonymy and metaphor), translations are a literary act that we use all of
our literary knowledge in [3].
It should be mentioned that literary translation is an artistic creation which the
translator achieves in the target language by "using" the author. of the source language as
his/her medium.
Literary translation does not involve solely one-to-one equivalence, nor is it
concerned solely with the conveying of needed information. The qualities of each
literary work must be approached in the belief that it may well turn out to be unique;
literary translation is problematic and those problems are not unsolvable.
The translator of literary works is actually a writer who practically rewrites the
book and recreates it for the reader. Nobody is able to do it without a writer's talent.
Translators consider this kind of translation one of the toughest ones in their profession,
for it is not like a simple interpretation. Literary translation of any language has to be
done in a way so that the atmosphere of the story, the author's style will be preserved to
a greater extent, when speaking about our admiration of a certain source text writer,
we're actually admiring the very level of professional skills of the translator as a
mediator of the message. Being able to make the text readable and interesting, to
conserve the original style as well as to convey the idea of the writer is the gift of the
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translator as a co-author.
It is no wonder that literary translation has a a series of features, and, of course,
certain difficulties. This kind of translation is not intended to do it literally, word for
word. That's why literary translation is a subject of disagreement among scholars and
translators; a major difficulty in literary translation is the translation of phrases and
proverbs; this issue is not complicated as it might seem at first glance, but it requires a
large vocabulary and much time to spend on investigation.
One of the most curious moments in literary translation is when the translated text
has humorous or ironic implications. It's a must to have special skills to manage to keep
that play on words that the author means. The literary translator is a good researcher, as
well as a creative professional who is always ready to face challenges with confidence.
It's really difficult to translate the text of a different era, a different culture, if you are
not familiar with its features. And again, we come to the fact that the translator must be
talented and versatile.
In the process of translating literary texts we should first of all distinguish between
two main concepts: logical and artistic. These two ideas should be combined properly to
have a valuable and accurate translation.
A word for word translation may reveal the logical content of the text but it will
never express the artistic content of it. The translator of fiction must convey the artistic
content at a time. Artistic content is always unique and individual; it is the expression of
the author's and the particular nation's language and culture characteristics. Of course, it
doesn't mean that the literary work is devoid of universal significance; the translator
should take into consideration the fact that words in all languages always get new
meanings in the course of time; besides, the translator should recreate the artistic
content of the literary text in another language. lt is not a secret that a literary text can
be perceived differently by different people. The profundity of comprehending the
content of a literary work depends mainly on the individual abilities the reader
possesses. Just the same is the case with the translator. In the first stage of his work the
translator is a highly qualified reader and his perception is inevitably individual. But, of
course, he isn't a passive reader. He has to render his perception of the literary work in a
way that it will have an artistic value for other readers. The translator should be highly
gifted and the stamp of his talent should be left on the work which is interpreted.
Familiarity of translation is also an important question within the scope of theory
of literary translation, quite often the problem of time gap arises in the process of
translation and the literary works written many centuries ago become more and more
difficult to translate preserving familiarity of that work for the contemporary
generations. Literary translation studies in general are experiencing a kind of "cultural
revolution". Translation is seen as a phenomenon not so much linguistic as cultural. A
new interpretation of the essence and nature of the translation was called the "cultural
turn" in the theory of translation. [4] In essence, the term means shifting the emphasis in
the study of translation to its cultural aspects and correspond to the name of the new
"culturological" direction, which, as predicted by Mary Snell-Hornby, will become
crucial for the translation studies in the new century. The cultural scientific paradigm
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presupposes understanding of national literature as a kind of "literary system" that's
created and exists in a certain environment, formed by a social system and a cultural
system. All of them are open and interact with each other.
When the cultures are related but the languages are quite different, the translator
is to make many formal sifts in the translation. However, the cultural similarities in such
instances usually provide a series of parallelisms of content that make the translation
proportionally much less difficult than when both languages and cultures are different.
As a matter of fact, differences between cultures cause many more severe complications
for the translation than to differences in language structure. The conceptual approach to
the translation phenomenon is viewed as a deep integration of national cultures, as well
as their interactions. Literary translation should be considered in the context of literary
interaction as an integral part of multi-ethnic factor. Literary translation schools reflect
the evolution of transferability categories and contain modern concept of
communicative equivalence of the original and the translated texts as a norm of
translation accuracy. Modern communicative approach to translation is due to the facts
of cross-language communication and translation dominants.
Translating a literary work is undoubtedly a serious challenge and the translator as
a "bridge", mediator of two languages and cultures must always try to preserve the
quality and nature, as well as the "spirit" of the origina, for he is considered to be the
very advocate of the source language author.
There is an everlasting question: Can a translator add something to the original?
Yes, indeed. In any translation (literary as well) every phrase or word may be changed to
some extent. Every translation is an interpretative act, as well as a creative one. The
translators are constantly making choices about which elements of a text to preserve and
which to sacrifice.
Translation of literature is basically different from other categories, for the main
principle of literary translation is the dominance of poetic communicative function,
which means that in addition to rendering information to the reader, literary translation
has an aesthetic function as well. The artistic image created in that peculiar text will
have an impact on the readership. That's why the literary translator should observe
specific features of the given text in detail. It is the poetic focus of the text that makes
the translation quite different from other ones. Artistic translations play a significant
role in literary translation as the translator's approach to the source information allows
him to provide the best quality of the rendered text. It is to be done by a concrete
algorithm. The literary translator reads the text through, tries to see its context then
allocates individual terms, specific phrases, divides the text into some logical parts and
then translates them separately. He should also pay much attention to the pragmatic,
communicative and stylistic aspects of the text. lt should be mentioned that the context
of a text is to be observed and interpreted thoroughly. David Katan states that "All texts
need to be read within a context and literary texts excel in exploiting extra-textual
references to enhance meaning" [5]. He also states that "Translating the literary text,
means first and foremost, sensitivity to the various levels or features in the text, the
intended effects on the original reader, and the potential cognitive effects on the target
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reader [5]. In his estimation, the literary translator will be listening and looking for
evidence of non-casual language, of equivalences, and other extra-contextual
associations which can point to a heightened meaning, which the original reader might
reasonably expected to infer [5]. According to Schulte Rainer, "The literary translation
bridges the delicate emotional connections between cultures and languages and furthers
the understanding of human beings across national borders. In the act of literary
translation the soul of another culture becomes transparent, and the translator recreates
the refined sensibilities of foreign countries and their people through the linguistic,
musical, rhythmic and visual possibilities of new language” [6].
Literary translation always requires exceptional skills, sophistication and special
attention to detail. The translator as a co-author must exhibit strengths in creative
problem-solving and decision-making in the course of his/her work, making some
inevitable changes, but always retaining the author's style and meaning. This is supposed
to be the key importance of literary translation.
The main task of literary translation aims at ensuring maximal equivalence with
the original and here it's quite important to emphasize the translator's background
knowledge of culture and languages. According to the famous scholar Peter Newmark,"
A literary translator generally respects good writing by taking into account the language,
structures and context, whatever the nature of the text [7].
In brief, despite all the theoretical propositions and conclusions, literary-artisticaesthetic translation seems to be the most creative, though subjective, and therefore less
subject to the regulatory form of translation.
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Որոշ դիտարկումներ գրականգրական-գեղարվեստական թարգմանության
ուշագրավ կողմերի վերաբերյալ
Ջաղինյան Նինա
Ամփոփում

բառեր.. համարժեքություն, լեզվական կառույցներ, ոճական
Հանգուցային բառեր
տեսակետ, գեղարվեստական տեքստի թարգմանիչ, հեղինակի ոճ, բնագիր
տեքստ, հաղորդակցային մոտեցում, գեղագիտական գործառույթ
Հոդվածում քննվում են գրական-գեղարվեստական թարգմանությանն
առնչվող մի շարք հարցեր: Գրական-գեղարվեստական թարգմանությունը բարդ
գործընթաց է, որում իր կարևոր դերակատարությունն ունի թարգմանիչը` որպես
միջմշակութային հաղորդակցության մեկնիչ և միջնորդ: Թարգմանության գործընթացում մեծ ուշադրություն է դարձվում համարժեքության խնդրին՝ որպես
երաշխավոր բնագիր և թարգմանվող տեքստերի ներդաշնակ համագործակցության:
Գեղարվեստական թարգմանությունը համապարփակ վերլուծության ենթարկելիս խիստ անհրաժեշտ է նաև դիտարկել տեքստի թարգմանչին՝ որպես
ստեղծագործ անհատ, բնագիր հեղինակի մտքի մեկնիչ և համահեղինակ:
Գրական որևէ գործ թարգմանելը, անկասկած, լուրջ մարտահրավեր է, և,
թարգմանիչը` որպես երկու լեզուների և մշակույթների կամուրջ-միջնորդ, պետք
է մշտապես փորձի պահպանել բնագիր տեքստի որակը և բնույթը, ինչպես նաև
ոգին, քանզի հենց ինքն է գիտակցվում բնագիր տեքստի հեղինակի շահերի
պաշտպան: Գեղարվեստական ստեղծագործության թարգմանությունը էապես
տարբերվում է այլ կարգի թարգմանություններից, քանզի գրական-գեղարվեստական թարգմանության հիմնական սկզբունքը բանաստեղծական-հաղորդակցական գործառույթի գերակայությունն է: Գեղարվեստական թարգմանությունը նաև
գեղագիտական գործառույթ ունի: Հարկ է նշել, որ գեղարվեստական թարգմանությունը պետք է ընդհանուր առմամբ նպաստի երկու լեզուների և մշակույթների
լավագույնս իմացությանը, ներկայացմանն ու մերձեցմանը:
Հոդվածում ներկայացված են մի շարք հանրահայտ լեզվաբան-թարգմանաբանների ուշագրավ տեսակետներ գեղարվեստական թարգմանության առանցքային խնդիրների վերաբերյալ:
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Некоторые заметки о занимательных аспектах
литературнолитературно-художественного
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Ключевые слова: эквивалентность, лингвистические структуры, стилистический взгляд, переводчик художественного текста, авторский стиль, оригинальный
текст, коммуникационный подход, эстетическая функция
В статье рассматривается ряд занимательных вопросов, связанных с литературно-художественным переводом. Литературно-художественный перевод – сложный процесс, в котором переводчик играет важную роль не только переводчика, но
и толкователя межкультурной коммуникации. Процесс перевода фокусируется на
задаче эквивалентности как гарантии гармоничного сотрудничества оригинальных
и переведенных текстов.
Для всеобъемлющего анализа художественного перевода необходимо также
учитывать личность переводчика текста как творческого индивида, как комментатора и соавтора замысла автора оригинала.
Перевод любого литературного произведения, несомненно, является серьезным вызовом, переводчик, будучи мостом-посредником двух языков и двух
культур, должен постоянно поддерживать качество и характер исходного текста, а
также его дух, потому, что именно он является правозащитником автора оригинального текста.
Перевод литературного произведения существенно отличается от других
видов перевода, поскольку основным принципом литературно-художественного
перевода является первостепенность поэтически-коммуникативной функции. Художественный перевод имеет еще одну важную функцию – эстетическую. Следует
отметить, что художественный перевод в целом должен способствовать представлению, сближению и лучшему познанию двух языков и культур.
В статье представлены замечательные взгляды ряда известных лингвистов-переводчиков по ключевым вопросам художественного перевода.
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The great man of letters Ernest Hemingway is one of the distinguished figures of
the 20-th century American literature. During his life Hemingway left enormous literary
heritage, a great number of followers, as well as his unique language style which
impresses the audience. Writing style of the author is the manner expressing thoughts in
language typical of him. Hemingway's distinctive style usually occasioned comments and
controversy. Basically, his writing style is simple and persuasive which is a result of his
early newspaper training. He avoids using adjectives whenever possible, but because he
is a master of transmitting emotion without the flowery prose of his Victorian
predecessors, the effect is far more telling. In his famous article "Observations on the
style of Ernest Hemingway", Harry Levin says: "Hemingway puts his emphasis on nouns
because among other parts of speech, they come closest to things. Stringing them along
by means of conjunctions, he approximates the actual flow of experience" [1].
Undoubtedly great ideas encompassed within outer simplicity and smooth beauty: here
is the one-sentence description of the author's unique individual inimitable writing
style: "It is quite easy to express simple thoughts in complicated and flowery words. But
it is too difficult to express complicated thoughts in simple and available words" [2].
Probably it was because of his creed in his literary career that the famous American
writer, Nobel Prize winner William Faulkner once made such an expression on
Hemingway's writings: "He has never been known to use a word that might send a
reader to the dictionary". Hemingway's reply was genius: " Poor Faulkner, does he
really think big emotions come from big words? I know them all right. But there are
older and simpler and better words, and those are the ones I use" [3]. Titanic is the
writer who is able to steal the heart of the reader with simple recital of words and go
deep into the reader's soul with a miraculous charming simplicity on the surface.
Quite typical is the following statement: "The reader must often use his
imagination or lose the most subtle part of my thoughts. I take great pains with my
work, pruning and revising with a tireless hand. I have the welfare of my creations very
much at heart. I cut them with infinite care, and burnish them until they become
brilliant" [4].
Hemingway once said that "A writer's style should be direct and personal, his
imagery rich and earthy, and his words simple and vigorous. The greatest writers have
the gift of brilliant brevity, are hard workers, diligent scholars and competent stylists".
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Hemingway's language style is simple and natural on the surface, but actually deliberate
and artificial. Typical of his style are brief sentences, simple structure, vivid descriptions
and concentration on particular details. As a young journalist, Hemingway had to focus
his newspaper reports mainly on immediate events, without giving much description.
When he became a writer he retained this minimalistic style focusing especially on
surface elements without explicitly discussing underlying themes. Hemingway himself
stated that he wrote on the principles of "The Iceberg Theory" or "Theory of Omission".
This is a special literary style coined by the American master Ernest Hemingway. The
concept of the theory is that 7/8 of the writing should underlie at the bottom of the textmessage. Hemingway believed the deeper meaning of a story should not be evident on
the surface, but should shine through implicitly. "If a writer of prose knows enough of
what he is writing about he may omit things that he knows and the reader, if the writer
is writing truly enough, will have a feeling of those things as strongly as though the
writer had stated them.The dignity of movement of an ice-berg is due to only one-eight
of it being above water. A writer who omits things because he does not know them only
makes hollow places in his writing" [5].
We have observed a number of Hemingway's short stories from different
perspectives, especially focusing on his language style and artistic techniques. An
excellent example of his style is quite obvious in "A clean, well lighted place". There is
no maudlin sentimentality, the plot is simple, yet highly complex.Here Hemingway says
as little as possible. He lets the main characters speak and we try to reveal their
psychology in dialogues, we feel the inner loneliness of the two personages as well as
obvious indifference and callous prejudices of the other. Here is a short dialogue-passage
brought from the story quite typical of the mentioned statement:
"Last week he tried to commit suicide," one waiter said.
"Why?"
"He was in despair".
"What about?"
"Nothing".
"How do you know it was nothing?"
"He has plenty of money" [6].
Here we reveal the language style of the author which is short and declarative as
well as simple and vigorous.
Third person objective perspective is also quite typical of Hemingway's writing
style especially observed in short stories. It often requires the writer to step back from
emotions and thoughts. Objective perspective mainly focuses on actions, events,
characters' thoughts, meditations and feelings. Ernest Hemingway uses this special
technique in "Hills like white elephants" as well as in "The end of something", "A day's
wait'', "Ten Indians", "Indian camp" and the like.
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When Hemingway was awarded the Nobel Prize in literature, his writing style was
singled out as one of foremost achievements. The committee recognised his "forceful and
style-making mastery of the art of modern narration" [8].
In our studies we mainly focused on Hemingway's masterpiece "The Old Man and
the Sea" and tried to reveal the very unique writing style of the author. The novella is
full of facts, most of which come from the author's own experience. "The Old Man and
the Sea" is a simple story about a fisherman Santiago and his battle with a great marlin
and sharks. For many days Santiago doesn't catch any fish but he does not feel
discouraged. He goes far out into the sea and hooks a giant marlin. A desperate struggle
begins in which the old man manages to kill the fish and tie it to his boat, only to find
that on the way home he has to fight a more desperate struggle with some giant sharks,
which eat up the marlin, leaving only the skeleton. Santiago brings it home and goes to
bed to dream, almost dead with exhaustion. But his struggle wins him much
respect. Among many great American writers, Hemingway is famous for his objective
and terse prose style, and "The Old Man and the Sea" typically reflects his unique
writing style. The language of the novella is distinct and natural and has the effect of
directness, clarity and freshness. This is because Hemingway always manages to choose
words concrete, specific, casual and typically conversational. The author's strength lies
in his short sentences and very specific details. Hemingway frequently uses dialogue as
an effective and impressive device.Here's a vivid example of it:
"They beat me, Manolin," he said. "they truly beat me."
"He didn't beat you. Not the fish".
"No. Truly. It was afterwards." [7]
Another typical sample:
"Did they search for me?"
"Of course. With coast guard and with planes" [7].
Almost all his dialogues seem to be more philosophical and psychological. Here's a
typical sample:
"Why did he kill himself, Daddy?"
"I don't know, Nick. He couldn't stand things, I guess."
"Do many men kill themselves, Daddy?"
"Not very many, Nick"
"Do many women?"
"Hardly ever."
"Don't they ever?"
"Oh, yes. They do sometimes"[7].
E. Hemingway has captured the immediacy of dialogue skilfully and has made the
economical speech connotative.
In "The Old Man and the sea" the language style of the author is different from the
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writer's other works. The simple sentences and the repeated rhythms hit at the
profundities that the surface of the language tries to ignore. Its simplicity is highly
suggestive and connotative, and often reflects the strong undercurrent of emotion.
Indeed, the more closely the reader observes, the less rough and simple the characters
appear. The author seldom expresses his own feelings directly, nor does he make any
comments or explanations. Just on the contrary, he tries to narrate and describe things
objectively and blend his own feelings harmoniously to the natural narration and
description. It should be mentioned that the simplicity of the novella is highly
suggestive. Hemingway has formed narrative - dialogue, which, though natural and
simple on the surface, is actually deliberated and highly aesthetic. It combines elements
that are realistic with elements that are stylized and elevated. The novella is truly
universal in its consideration of the plight of an old man struggling against age, abject
poverty, loneliness and mortality to maintain his identity and dignity, reestablish his
reputation in the neighbourhood, and ensure for all time his relationship with those he
loves and to whom he hopes to pass on everything he values most. It should be stated
that regular use of colloquial words and phrases is quite typical of the story. The author
here makes a deliberate use of colloquial speech which makes the narration more
emphatic and expressive for readers as they are common people loving everything close
to their hearts. Colloquial speech differs from literary one by its colours which have
different shades in every particular language.
A lot of facts in the novella about the sea and fishing have a double function. They
satisfy people's sense of the real life and world. And this is what underlines
Hemingway's notable statement that his intention was always to convey to the reader
"the way it was". Paradoxes are also typical of Hemingway's language style. These are
stylistic devices which add special colours to the literary work by contradictions. Such
example can be found in the following part:"Fishing kills me as it keeps me alive" [7].
Hemingway expresses the plot of the novella through the usage of narrative voice,
symbolism, and personification. These literary devices are woven into the the narration
to complete a story which could not have been titled a classic unless these writing styles
were used accordingly. Many details in the novella symbolize different things or
phenomena in reality. The typical examples of symbols are the lions, sharks, marlin, sea,
etc. There are many examples of personification in this narration. Here is a brilliant
sample of that device: "the wind is our friend, anyway", he thought. Since the wind is
not a living thing it cannot truly be a friend. However, this example of personification
helps describe how the fisherman and the boy feel about the wind. The personification
is used to illustrate the brotherhood and kinship that the old man feels with the natural
world. He holds a deep and sincere relationship with nature that is really striking.
Hemingway also uses personification to illustrate the old man's intimate bond with
the natural world. The author supplies Santiago's surroundings with human
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characteristics in order to highlight the respect that Santiago has for the awesome power
of nature. Santiago dreams of lions on the beach in Africa thrice. They represent youth,
freedom and strength. The lion imagery at the end of the novella represents hope of
eternal life. Santiago's friend represents true love and hope. The sharks in the story
represent destructive forces in life that serve no purpose. The marlin is the ultimate
opponent, one that brings out the best in Santiago.
One more thing should be mentioned here. According to Hemingway, man was
most able to prove himself worthy in isolation.The sea, in the novella, represents the
Universe and the old man's isolation in that Universe. It is at sea, with no help and no
sign that Santiago faces his ultimate challenge.
"Stream of consciousness" is another literary device in the novella. Deep
psychological as well as philosophical ideas accompany the old man throughout the
story. Here is a vivid example: "Every day is a new day. It is better to be lucky. But I
would rather be exact. Then when luck comes, you are ready". Another example of deep
psychological aspect is as follows: "Then he was sorry for the great fish that had nothing
to eat and his determination to kill him never relaxed in his sorrow for him. How many
people will he feed, he thought. But are they worth to eat him? No, of course, not. There
is no one worthy of eating him from the manner of his behaviour and his great dignity"
[7].
Ernest Hemingway left behind an impressive body of work and an iconic style that
still influences writers today. His personality and constant pursuit of adventure loomed
almost as large as his great talent.
While talking about the author's language style we should as well pay much
attention to the writing techniques used in this story. A very curious one is the way to
use facts in the novella. The narration is full of facts, such as the habit of fish, the
technique of the story lies in the way to use these facts. The facts are used as a device the
fictional world accepted. The author tries to implicate people's imagination in what is
happening by appealing to our love towards practical knowledge. The language of the
author is rarely emotional. Rather, it tries to control emotions: it holds them in. It is
really unique.
David Wyatt states that "The work of Ernest Hemingway is marked more by
vulnerablility and deep feeling than by the stoic composure and ironic remove for which
it is widely known. This major reassessment of the shape of Hemingway's career
recovers the soul of the author's work, revealing him as a multifaceted writer rather than
a cold, static icon"(9). Wyatt claims that Hemingway's famous early style does not
embrace emotional reticence but works instead to measure the cost of keeping thoughts
and feelings under the surface.
Ernest Hemingway being one of the outstanding figures of the 20th century has
had an immense contribution to American literature creating a new, really fresh, unique
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and inimitable literary style. Many great men of his time have valued the simplicity and
directness of the writer's speech. Ernest Hemingway has created an independent and
pure individual style representing on the surface simple natural thoughts while in the
depth thought-provoking ideas.
Ernest Hemingway's prose style was probably the most widely imitated of any in
the 20th century. In striving to be as objective and honest as possible, the author hit
upon the device of describing a series of actions by using short, simple sentences from
which all comment or emotional rhetoric has been eliminated. The concentrated prose is
concrete and unemotional yet is often capable of conveying great irony through
understatement. The true nature of his writing, which attempted to recreate the exact
physical sensations he experienced in all his life, in fact masked an aesthetic sensibility
of great delicacy.
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Էռնեստ Հեմինգուեյի անհատական ոճի
առանձնահատկությունները
Ջաղինյան Նինա
Ամփոփում

բառեր.. պատմվածք, լեզվաոճ, անօրինակ ոճ, գրական-գեՀանգուցային բառեր
ղարվեստական ոճ, հուզական երանգ, միայնություն, արժանապատվություն,
«այսբերգյան տեսության» սկզբունք:
Հոդվածում դիտարկվում են Էռնեստ Հեմինգուեյի անհատական ոճի մի շարք
ուշագրավ կողմեր և բնորոշ առանձնահատկություններ: Նրա ոճը հստակ է,
համոզիչ, կանխամտածված և նրբանկատ՝ հենված «այսբերգյան տեսությունսկզբունքի» վրա: Հեղինակի անհատական ոճի թողած ազդեցությունը հսկայական
է ժամանակակից գրականության վրա, նրա լեզուն զերծ է ավելորդ հուզական
երանգից, այն հատկանշական է բազմատեսակ ոճական հնարների, պարադոքսների, «գիտակցական հոսքի» և հակասությունների առկայությամբ: Ներկայացված
աշխատանքում ներառված են մի շարք հայտնի տեսաբանների կարծիք-տեսակետներ Էռնեստ Հեմինգուեյի գրական գործունեության, նրա ուրույն անհատական ոճի, ինչպես նաև հեղինակի գրչակից ընկերների պատկերացումները նրա
գրողական արվեստի վերաբերյալ:
Է.Հեմինգուեյը իր պատմվածքների սյուժեն, հիմնական ասելիքը ներկայացնում է պատումի «ձայնով», խորհրդանիշերով և անձնավորումներով: Այս ոճական միջոցները միահյուսված են պատումին՝ այն ավարտուն դարձնելու միտումով, մի բան, որ, հնարավոր է, դասական չի համարվել մինչ այսպիսի գրական
ոճի գործածումը: Հեմինգուեյի արձակի ոճը, ամենայն հավանականությամբ, 20րդ դարի համաշխարհային գրականության մեջ ամենալայն ընդօրինակում գտած
գրական հնարքն է: Ջանալով լինել որքան հնարավոր է օբյեկտիվ և ազնիվ, հեղինակը պարզում-հայտնաբերում է մի յուրահատուկ ոճական միջոց` պատկերելու
մի շարք գործողություններ կարճ նախադասությունների միջոցով, որոնցում բոլոր տեսակի մեկնաբանությունները կամ հուզական խոսքը բաց է թողնված: Գրողի ստեղծագործության իրական բնույթն այն է, որ նա իր ողջ գործունեության ընթացքում փորձ է արել վերստեղծել ճշգրիտ ֆիզիկական զգացողություններ՝ իրականում քողարկելով գեղագիտական զգացողության նրբությունը:
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Индивидуальные особенности стиля
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ова: рассказ, языковой стиль, непревзойденный стиль,
литературно-художественный стиль, эмоциональный оттенок, одиночество,
достоинство, принцип «теории айсберга»
В статье рассматривается ряд замечательных аспектов и характерных особенностей индивидуального стиля Эрнеста Хемингуэя. Его стиль ясен, убедителен,
преднамерен и тактичен, основывается на принципе эмбриональной теории. Влияние индивидуального стиля автора на современную литературу колоссальное, оно
выражается характерным разнообразием стилистических приемов, парадоксов, наличием «сознательных потоков» и противоречий. В указанной работе представлен
ряд отзывов и точек зрений известных теоретиков по поводу литературной деятельности и специфического индивидуального стиля Эрнеста Хемингуэя, а также
разъяснения его собратьев по перу о его писательском искусстве.
Э. Хемингуэй сюжет и главный смысл своих рассказов представляет в виде
«отзвука» минувших событий, символов и персонализации. Эти стилистические
средства, переплетаясь с летописью исторических событий, имеют тенденцию завершенности, что не считалось классическим до использования такого литературного стиля. Стиль прозы Хемингуэйя, вероятно, является наиболее широко подражаемым литературным приемом в мировой литературе 20-го века. Стараясь быть
как можно более объективным и честным, автор раскрыл и обнаружил уникальное
стилистическое средство: описывать ряд действий короткими предложениями, в
которых отсутствуют все виды комментариев или эмоциональных фраз. Истинная
суть работ писателя заключается в том, что он на протяжении всей работы пытался
воссоздать точные физические ощущения, фактически скрывая нежность эстетического чувства.
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Структурный анализ сказки А. Ремизова «Под павлином»:
мотив безрукости
Саакян Эгине
Ключевые слова: девушка-безручка, мотивы подмены, фольклорные
параллели, авторская обработка фольклорного сюжета, братья Гримм, О. Туманян
Мотив безрукой благочестивой девушки, которая выходит замуж за царя
(князя), рожает волшебных (золотых) детей, затем, будучи оклеветанной, покидает
дом мужа, а в конце, пройдя через ряд испытаний, излечивается чудесным образом
и возвращается к мужу, весьма распространен в мировой фольклорной традиции.
Одна из самых известных авторских обработок, в которой отражена данная
сюжетная линия, – сказка братьев Гримм «Девушка-безручка» («Das Mädchen ohne
Hände») (1812). Сказка восходит к итальянской народной христианской легенде,
возникшей в середине XVII века [13, 141].
Согласно сюжетной линии сказки братьев Гримм, руки девушке отрубает
родной отец. Взамен на богатство, последний обещает дьяволу «все, что стоит за
мельницей», думая, что речь идет о яблоне и, не зная, что там в это время подметает
его набожная дочь. В условленный срок – через три года – девушка, умывшись,
мелом чертит вокруг себя круг, чтобы нечестивый не смог к ней приблизиться.
Дьявол требует от мельника убрать возле дочери всю воду, чтобы та не могла больше
мыться. Она умывает руки слезами. Дьявол требует от мельника отрубить руки
дочери. Дочь омывает обрубки слезами и опять остается чистой. Дьявол терпит
неудачу и во времятретьей последней попытки. Девушка покидает отчий дом, не
желая больше жить там. Девушка с привязанными за спиной обрубленными руками
приходит к королевскому саду, с помощью ангела переходит ров с водой и съедает
одну грушу, чтобы утолить голод. Король обнаруживает пропажу груши, устраивает
засаду и, увидев девушку без рук, влюбляется, затем женится на ней и велит
изготовить для нее руки из серебра. После этого король отправляется на войну. Он
наказывает известить его письмом, когда жена родит ребенка. После рождения сына,
королева-мать отправляет ему письмо с радостной вестью. По дороге дьявол
подменивает письмо на другое письмо, в котором сообщается о рождении у него
оборотня. Однако король пишет письмо, чтобы жену с ребенком берегли до его
приезда. По дороге дьявол снова подменивает письмо на приказ умертвить королеву
и ребенка. Однако королева-мать отпускает невестку с ребенком, а вместо них
убивает лань, вырезает у лани язык и глаза. По возвращении с войны, король
отправляется искать свою супругу-безручку. После семи лет странствий он находит
ее: к тому времени у нее по милости Божией отрасли руки. А за все время за ней и
ребенком ухаживал ангел в облике белоснежной девы [6, 153-153].
Сказка была включена в первое издание сказок 1812 года с пометой, что записана в Гессене от «старой Марии». В окончательную редакцию из этой версии были
внесены экспозиция и сюжет подмены писем дьяволом. В первоначальном
варианте девушка перед замужеством с королем некоторое время стережет кур, а
отрубленные руки отрастают после того, как деревья в лесу вырастают настолько,
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что их стволы можно целиком обхватить руками [21, 1375 -1387].
Второй вариант текста основывается на версии из Цверена (записана от Доротеи Фиман). Он начинается с того, что отец хотел жениться на собственной дочери,
а когда та отказала, отрезал ей руки и груди, прогнав прочь в белой рубашке.
Письма здесь подменивает теща. Ее опять направляет ангел [22, 22 - 29].
Третий вариант, записанный в Падерборне, аналогичен варианту из Цверена.
Но вместо ангела девушку направляет свет, сходящий с неба. Она видит в лесу
слепую мышь, которая опускает голову в воду и становится зрячей. Сходным
способом девушка отращивает себе руки.
В четвертом варианте, записанном в Мекленбурге, отец сначала отрезает дочери язык, затем последовательно обе руки, потому что она всегда молится и крестится. По совету одного человека, девушка уходит прочь, и устраивается в сарае с
егерем, который содержит графских собак. Когда она входит в реку, то к ней приплывают ее отрезанные руки и язык, которые прирастают обратно. Девушка возвращается и выходит замуж за графа.
Фольклорный сюжет о безрукой девушке представлен и в русской литературной традиции. Перу А. Ремизова принадлежит авторская обработка сюжетной
линии об оклеветанной безрукой девушке в рамках «кавказского цикла» в сказке
«Под павлином».
Большинство «кавказских сказок», как и указанная сказка, написаны А. Ремизовым в 1915-ом году. В 1915-16 годах отдельные тексты публиковались в журналах
«Аргус», «Огонек», «Невский альманах». Впервые полностью цикл был опубликован
под названием «Кавказские сказки» в книге «Среди мурья»(1917). Сказки представлены в алфавитном порядке (армянские, грузинские и татарская сказки). Впоследствии
писатель предполагал включить цикл «Лалазар. Кавказский сказ» в книгу «Сказки нерусские». Что касается сказки «Под павлином», то первоначальный записанный
фольклорный сюжет А. Ремизову передал Н. Чернявский.1 Сказку со слов бывшего
псаломщика тифлисского Сионского собора Левана Пхавадзе записал гардемарин
Иван Степанович Исаков.2 Как сообщает А. Ремизов, сказка была записана в Крестовом монастыре (Джварис Сагдари), «где жил и помер Мцыри Лермонтова» [17, 603].
В других вариантах сказки о безрукой девушке возникает линия конфликта
между сестрами; ведьмой-мачехой и падчерицей (падчерицами); злыми невестками
(невесткой) и доброй золовкой.
В сказке А. Ремизова «Под павлином» жены братьев недовольны тем, что
братья любят свою сестру «пуще жен»: идо женитьбы братья приходили к сестре за
1 Николай (Колау) Андреевич Чернявский (1892? – 1942? или 1947?) – поэт, собиратель
русского и кавказского фольклора, переводчик с грузинского. Познакомился с А. Ремизовым в
1912 году, снабжал фольклорным материалом и принимал непосредственное участие в создании «кавказских сказок».
2 Иван Степанович Исаков (Ованес Тер-Исаакян) – (1894 – 1967) – советский военачальник, Адмирал Флота Советского Союза. Родился в семье дорожного техника Степана Егоровича Исаакяна, русифицировавшего фамилию на «Исаков», и Иды Антоновны Лауэр. Знакомый А. Н. Чернявского. И. С. Исаков учился в реальном училище в Тифлисе до 1913 года.
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советом, и после. Чтобы избавиться от золовки, завистливые невестки готовы были
убить даже собственных детей и подкинуть ей в карман окровавленный нож.
Кинули жребий, кому выпала метка, ребенка той золовки ночью зарезали. Братья,
узнав о случившемся и, обнаружив у сестры «кровяной нож», раздели ее донага, отрубили руки и, привязав к спине [курсив наш – Э. С.] убитого ребенка, прогнали со
двора. Девушка оказывается у царского сада, питается фруктами и арбузами, спит в
ежевичных кустах. Ср.: в армянской народной сказке «Хулида ханум» («Հուլիդա
խանում») безручка спит в мельнице, ест арбуз и дыню.
Так несколько дней, пока садовник не сообщает царю о странном животном,
портившем грядки: «Укус зверя, а след человеческий» [16, 593]. Царь хочет поймать
зверя, который вытаптывает сад. Работники устраивают засаду, приводят ее к царю.
Смотрит царь, это вовсе не зверь, а девушка-красавица, вот только руки обрублены.
Царевич влюбляется в безрукую девушку, женится на ней и у них рождается
чудесный ребенок с золотыми волосами.
В некоторых вариантах фольклорного сюжета у девушки отрублены не руки, а
ноги (например, в армянской сказке «Хромая жена» – «Չոլախ կնիկը»). Как известно,
безрукость и безногость тесно связаны с змеиной (хтонической) сущностью.
В армянской народной сказке «Хулида ханум» безручка днем пряталась в
мельнице. Ночью приползала на животе [курсив наш – Э. С.] к царскому саду,
ложилась и грызла зубами арбуз [3, 89]. В данном фрагменте также проявляются
змеиные мотивы.
Действие сказки имеет две сюжетные линии, в основе которых лежат клевета
на добрую невинную девушку и подмена чудесных детей на щенка (либо подмена
письма, в том числе и ответного).
Выбрасывание чудесных детей в водоем (унесение течением реки) – характерная черта сказочного сюжета о чудесных детях (AaTh706, AaTh707), причем, во всех
национальных версиях. Ритуальные убийства младенцев (позже – имитация
убийства) были распространены среди многих народов. Возможно, что инфантицид существовал также в форме ритуального потопления. С. Дмитриев констатирует «полное структурное совпадение» подобных ритуалов и сюжетного мотива
сказок «Чудесные дети» [10].
Обычаи и обряды, связанные с рождением близнецов, могли породить фольклорный мотив изгнания (убийства, подмены) младенцев-близнецов. Наделенные
сверхъестественным началом близнецы должны были вернуться к своей нечеловеческой природе. В более поздних родильных обрядах известна имитация смерти
младенцев, его подмена, называние ложным именем и т.д. [12, 92].
Интересно, что змей, связанный с нижним водным миром и враждебной человеку стихией леса, ассоциируется с близнецами, которые на ранних этапах развития близнечных мифов представлялись как существа, опасные для человека.
Среди славян также существовало негативное отношение к некрещеным
умершим младенцам, так как считалось, что они могли навредить живым. Их называли маками, навками и т.д. и считалось, что эти враждебные людям существа, обитают в водоемах, реках.
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Очевидно, что мотивы подмены в сказках о чудесных детях возникли в
результате дальнейшего фольклорного развития близнечной темы. В большинстве
сказок этого типа царица рожает двух золотых детей-близнецов.
А. Золотарев считал, что в древнем фольклоре тема близнечности была порождена дуальной общественной организацией, а на протяжении долгого исторического времени претерпела разнообразные трансформации, в том числе эволюционировала в сказочный тип о двух братьях: «добром и злом, удачливом и неудачливом, умном и глупом» [11, 297].
По мнению Н. Толстого, явление близнечности связывалось в народе «с отрицательной семантикой числа два» [19, 191].
Однако с течением времени близнечная тема ослабевает, в сказочных сюжетах
чаще встречается мотив рождения «чудесного», «светящегося» ребенка.
В ремизовской сказке старик везет письмо царевичу и ночует в доме ее
братьев. Невестки подменивают письмо и сообщают царевичу, что родился щенок.
Царевич просит подождать его возвращения: мол, приедет – рассудит. На обратном
пути старик опять ночует в том же доме. Невестки опять подменивают письмо:
якобы царевич приказывает выгнать жену. Безручку выгоняют из дома мужа,
привязав ребенка к груди [курсив наш – Э. С.]. Она бродит целый день, пока непопадается ей навстречу некий татарин. Он отвязывает ребенка, бросает на дорогу, а
ее берет с собой. Приходят они к Куре, безручка просит напиться воды. Татарин
нагибается, чтобы набрать воду, но она его сзади ногой толкает в реку и он тонет.
Внезапно появившийся святой старец в белой одежде советует ей выпить горсть
воды из Куры. Она прислушивается к совету старца, после чего у нее появляются
руки [16, 591-598].
В аналогичных сюжетах безручка должна преодолеть водное пространство, во
время чего роняет ребенка, но чудом вновь обретает руки и подбирает его. В этом
плане представляет интерес наличие водной преграды, реки, колодца. В случае
ремизовской сказки эту функцию выполняет мифогидроним «Кура» – сакральный
целебный источник.
Сакральная география – это система знаний о соотнесении тех или иных
объектов на земной поверхности с категориями священного. Причем, сакральными
могут быть как объекты непосредственно связанные с религией, так и государственные, национальные и географические объекты. Священная территория, в силу
своего высокого «божественного» статуса, обычно рассматривается как пространство с особенными, «божественными» свойствами. Здесь может проявляться
воля высших сил, осуществляться высшая справедливость.
Мифологема «Кура» – это местность, связанная с многочисленными преданиями о самой реке, о его многочисленных мостах, о многочисленных притоках (например, Белая и Черная Арагвы, воды которых никогда не смешиваются), междуречьях.
Бог (старец, святой) исцеляет безручку – вынув из воды обрубленные конечности, она видит, что вновь ее белые руки на месте. В сказке А. Ремизова содержится намек на то, кем может быть этот святой «весь в белом на белом коне» [16,
596], который исцелил с помощью водного источника. Мы можем предложить, что
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А. Ремизов имеет ввиду св. Георгия. Здесь уместно указать, что в одной из четырех
сказок А. Афанасьева под заглавием «Косоручка» [№ 282, 279-282] упоминается имя
святого Николая. Но, на наш взгляд, характеристика, приводимая А. Ремизовым,
больше подходит св. Георгию. Отметим также, что и среди армян было распространено поверье об исцелении от болезней при содействии св. Саркиса – функционального «двойника» св. Георгия [14, 371].
Связь св. Георгия с водной стихией прослеживается и в распространенном
агиографическом и фольклорном сюжете о том, как святой одолел змея-дракона,
запиравшего водные источники.
Можно констатировать, что функция исцеления, связь с водой, белое одеяние
и конь – все это атрибуты св. Георгия. Не надо забывать и о том, что действие сказки А. Ремизова происходит в Грузии и то, что сам автор считает сказку грузинской.
Таким образом, добавляется еще один аргумент в пользу предположения о том, что
в сказке выступает именно св. Георгий. Ведь Георгий Победоносец считается покровителем Грузии. В его честь в стране установлен церковный и государственный
праздник Гиоргоба. Праздник отмечается дважды: 23 апреля (6 мая) и 10 ноября (23
ноября), первый раз – в память его кончины, второй раз – в память колесования
святого. Праздник в память колесования великомученика Георгия отмечается
только грузинской церковью. Георгий самый почитаемый святой Грузии, что подтверждается и названием страны в его честь. На государственном флаге Грузии
также присутствует георгиевский крест.
Грузинский след обнаруживается и в армянской сказке «Хулида ханум». В
последнем подмененном невесткой письме царевич (вероятно, армянский), возвращается с войны и якобы пишет, чтобы жену вместе с тем, кого она родила, выгнали,
потому что он из Тифлиса привозит с собой сына [3, 95-104].
Сказки этого типа объединены под общим заглавием «Безручка» (AaTh 706):
брат (отец) отрубает девушке руки, она становится женой царя; изгоняется вследствие клеветы; исцеляется и вновь принимается мужем [1, 50].
Определение данного типа в дальнейшем было дополнено Л. Багаром и коллективом аеторов и больше соответствует сюжету интересующей нас сказки – «Безручка» (AaTh 706): по навету жены-ведьмы брат изгоняет из дома сестру, отрубает
ей руки; она выходит замуж за царя; на нее вновь наговаривают, и царь изгоняет ее
с ребенком; чудесным образом она исцеляется и принимается мужем. Когда истина
выясняется, ведьму наказывают [18, 176].
Стоит обратить внимание и на окказиональные линии в сюжете сказки А. Ремизова. Например, появление татарина, который, собственно, и приводит Безручку
к реке, предварительно развязав и отбросив в сторону привязанного к груди ребенка. Окказиональной является и сюжетная линия выбора девушки старостой деревни с помощью птицы-павлина, которая будет рассмотренанами отдельно.
Почти параллельно с «Кавказским» циклом» А. Ремизов работает и над сказками, которые впоследствии были объединены в книгу «Русские женщины». Цикл
создавался с 1809-ого по 1918-ый год. В составе книги «Среди мурья» цикл назывался «Женская доля». Окончательное название дополненного сборника – «Русские
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женщины» является отсылкой к поэме Некрасова. Как в дарственной надписи к С.
П. Ремизовой-Довгелло объясняет сам автор содержание книги: «Тут все, что русским народом сказано. О матери, сестре, жене. От желанного до злого» [8, 20].
Сюжетная линия сказки «Оклеветанная» (1911) из цикла «Русские женщины»
обнаруживает явные параллели с фабулой сказки «Под павлином», хотя есть
определенные смысловые разночтения.
В сказке «Оклеветанная» автор наделяет именами как саму героиню (Палагея),
так и ее брата и невестку (Михайла и Варвара): «Отец, умирая, наказывает сыну из
своей деревни не брать жену. Брат нарушает завет отца. Брат сестру очень любит,
во всем советуется, вот и стало жене завидно. Жена убивает собаку мужа, коня, а
потом и собственного ребенка, а вину каждый раз сваливает на золовку.
Важным разночтением является то, что брат сестру раздевает донага, но не
отрубает руки, а оставляет в лесу у сосны, видимо, на съедение животным. Влезла
на сосну, сидит, как птица. Царевичи охотятся в лесу, видят ее на дереве, приводят
во дворец, старший из них женится на ней. Муж по делам уехал, а Палагея родила
чудесного сына: «по колено ноги в золоте, по локоток руки в серебре, позади светел
месяц, посреди красно солнце, в каждом волоске по сканой жемчужинке» [16, 201].
Письмо мужу отправляют с гонцом, который останавливается в доме Михайлы.
Варвара подменила письмо. Написала, что «Кутенка твоя жена родила, Палагея!»
[16, 202]. Ответное письмо тоже подменила невестка, потребовав выгнать Палагею.
Получив письмо, свекор-царь ее выгоняет, а ребенка оставляет во дворце – это
очередное смысловое разночтение с сюжетной линией сказки «Под павлином».
Она идет в работницы в чужую деревню, а через три года, переодевшись в
парня, возвращается во дворец повидать своего ребенка.
В этой сказке свекор помогает оклеветанной восстановить справедливость. Собирают всех на большой пир. Приходят и Михайла с Варварой. Во время пира, переодевшись в одежду парня-истопника, Палагея рассказывает свою историю как вымысел. Варвара все подтверждает. Ее ведут к воротам и застреливают» [16, 197-205].
Стоит обратить внимание и на наличие космических объектов в описании
«светящегося» новорожденного (новорожденных), которое с незначительными отличиями повторяется в сказках разных народов и авторских обработках. А. Веселовский отметил, что формула красоты в сказочных сюжетах могли быть остатками
мифов, например, у славян – миф о человекоподобном солнце, следы которого обнаруживаются в духовном стихе о Егории Храбром, сказках, заклятиях [7, 297-298].
Исследователь Т. Зуева просматривает генезис этой темы в индоевропейском
мифе о сотворении мира из тела первочеловека, принесенного в жертву богам
путем расчленения его на части, которые отождествлялись с элементами космоса.
Следы этого мифа содержит ведийский сюжет о космическом гиганте Пруше. У
восточных славян тема представлена в духовном стихе «Голубиная книга», где
вместо Пруши выступает Христос [12, 94-95].
Формула красоты, а также ее отдельные элементы (солнце, месяц, звезды,
заря, «золотые» и «серебряные» руки и ноги) широко представлены в славянском
фольклоре: в обиходных и календарных песнях, причитаниях, заговорах.
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Изображение небесных светил и их отдельных образов на теле встречаются
как в сказочном сюжете о безрукой девушке («Безручка» – AaTh 706), так и в сюжетах типа «Чудесные дети» (AaTh 707), «Незнайка» (AaTh 532), «Крестница Богоматери» (AaTh 710), «Говорящая лошадиная голова» (AaTh 533) (тот же сюжет в других
указателях носит название «Подмененная царевна» (СУС 533)).
Армянская традиционная культура не является исключением: здесь также
достаточно широко представлен фольклорный сюжет безрукой девушки. Одна из
самых известных литературных обработок принадлежит перу выдающегося
армянского поэта и писателя-прозаика О. Туманяна. Издание сказки О. Туманяна
«Безрукая девушка» датируется 1908 годом, что предшествовало изданию сказки А.
Ремизова. Отметим, что О. Туманян долгие годы жил в Тифлисе, источником для
сказки послужили армянские народные предания, распространенные, в том числе,
и среди грузинских армян. Сюжет сказки О. Туманяна «Безрукая девушка» обнаруживает фольклорные параллели с сюжетом сказки А. Ремизова «Под павлином»:
«Брат очень любит свою красавицу сестру Лусик. Злая невестка от зависти
всячески хочет извести золовку. Однажды ночью убивает собственного ребенка, а
окровавленный нож подбрасывает в карман золовки. Лусик судят, отрубают ей обе
руки, увозят далеко и оставляют в лесу. Царский сын во время охоты находит в
лесу безрукую красавицу, везет домой, женится на ней. Отправляясь по делам в
далекую страну, царевич просит известить его письмом о рождении ребенка. Лусик
рожает красивого златокудрого мальчика. Гонец ночует в доме брата Лусик. Злая
невестка подменивает письмо, будто родила Лусик щенка. Царевич просит ребенка
беречь, а жену не попрекать. И это письмо на обратном пути подменивает невестка.
Пишет, чтобы кого бы не родила жена, привязали к ее груди, и выгнали бы обоих.
Царь с царицей выполняют приказ сына. Бродит Лусик по лесам и полям, хочет
напиться, роняет ребенка в колодец. Седобородый старец советует протянуть руки,
если их нет то появятся и она сможет достать ребенка.
Лусик и вправду вытягивает руки и выхватывает ребенка из воды. Лусик ищут
муж и брат. Царевич открывает на большой дороге караван-сарай, в надежде, что
кто-то из странников что-нибудь может о ней знать. Как-то раз появляется у дверей
этого караван-сарая нищая женщина с маленьким мальчиком. Ее приглашают
поесть и просят рассказать какую-нибудь сказку. Она рассказывает свою историю.
Невестка злиться. Брат и муж ее узнают, радуются. А невестку привязывают к
хвосту бешеной лошади. Там, где капала кровь, выросли терновник и волчец, там,
где пролились слезы, образовалось озеро. В глубине этого озера видна колыбель со
спящим младенцем, в изголовье у младенца нож. Сказывают, будто виден там еще и
монастырь, а в нем – коленопреклоненная женщина: она плачет и плачет, и нет ее
слезам ни конца ни края» [20, 775-778].
О. Туманян был знаком также со сказками А. Афанасьева («Косоручка»), Н.
Ончукова («Оклеветанная сестра» (1918)), братьев Гримм («Девушка-безручка»
(1812)), пушкинской обработкой сербской песни «Брат и сестра» (1824), грузинской
(«Три сестры») и татарских сказок («Немая царевна», «Гулчи Ханум», «Чиплаг»). Из
армянских сказок в перечне О. Туманяна представлены такие сказки как: «Злые
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ятровки» («Մուխաննաթ ախպերակնանիք»), «Девушка из рода Наапета»
(«Նահապետենց աղջիկը»), «Гусятница» («Սագարած աղջիկ»), «Три падчерицы»
(«Իրիք խորթ աղջիկը»), «Снохи и золовка» («Հարսներն ու տալը»), «Братья ягнята»
(«Աղբեր գառներ»), «Благочестивая Лусик», «Бедная Мариам», «Дети купца
Арутюна», «Алихан», «Назлу и ее семь братьев».3
Подробный список сказок, содержащих интересующие нас фольклорные
параллелии записанных рукой самого О. Туманяна, представлен в автографе сказки
«Безрукая девушка» О. Туманяна (НМН Тбилиси, 125). Библиографический список
сказки из автографа представлен в примечаниях к сказкам [20, 775-778].
Первое издание сказки «Под павлином» в составе книги «Среди мурья» обнаруживает незначительные смысловые отличия. В дальнейших изданиях автор
пересмотрел необходимость русских диалектизмов в грузинской сказке: «Иди,
старче, с миром, передай письмо царевичу и, что знаешь, все расскажи» [17, 174]. /
«Иди, дедушка, с миром…» [16, 594]; «В этой деревне на утро собрался большой
сход – выбирать старшину»[17, 176]. / «В этой деревне на утро собралось большое
собрание…» [16, 596].
Однако в тексте сказки все же представлены просторечия и диалектизмы, что,
на наш взгляд, обусловлено использованием русского фольклорного материала:
«родился щенок чего с ём делать» [16, 594]. [курсив наш – Э. С.]. / «гоните взашей не
подходяча» [16, 595]. [курсив наш – Э. С.]. / «Любили братья своих жен, верили им,
а сестру любили пуще [курсив наш – Э. С.] и вера ей была крепче: с ней они
выросли, первуюдуму думали – она от них никогда не отступит, и они ее не
покинут [16, 591-592]. / И любил ее народ, и такая ей была вера, пуще всех» [16,
597]. [курсив наш – Э. С.].
Для подчеркивания национального колорита сказки «Под павлином» А. Ремизов вводит лексические грузинизмы. Например, междометное восклицание
«вайме», выражающее неодобрение, несогласие, горечь и т.п.: «Вайме! Вайме! Кто
убил?» [16, 591]
Автор использует также грузинские наименования птиц – горной курочки и
петуха – «какаби и хохоби» [16, 597].
Эмоциональность сказки усиливается многочисленными повторами-рефренами, что также указывает на народную основу текста. Например: «А какая была она
красавица, – ты все горы пройди, немало встретишь, а такой не найдешь!» [16, 592,
593, 595] / «И плачет, и так она плачет – из слез ручей течет. Куда ей дорога и кто ее
примет, невинную, с виновной судьбой? Идет она – и так она плачет – из слез
ручей течет» [16, 592, 595].
Интересны также образные сравнения«вина-камень», «ребенок как камень»:
«Идет она, – мертвый ребенок за плечами, как камень, и рук у ней нет, – идет
она – свою судьбу приняла, да с сердцем не сладишь! – и плачет, и так она плачет –
из слез ручей течет» [16, 591]. Ср. со сказкой А. Ремизова «Оклеветанная»: «Сердце
3
Названия некоторых сказок («Благочестивая Лусик», «Бедная Мариам», «Дети купца
Арутюна», «Алихан», «Назлу и ее семь братьев») в списке Туманяна приведены только порусски.
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у нее тяжелое, как камень тяжелый, обида, напраслина, клевета камнем легла ей на
сердце» [16, 200].
«Идет она – родной ребенок на груди, как камень, и жалко – идет она, и за что
ее гонят? – и плачет, и так она плачет – из слез ручей течет.
Куда ей дорога и кто ее примет, невинную, с виновной судьбой?
Идет она – и так она плачет – из слез ручей течет» [16, 594].
«Целый день она шла, и попадается ей навстречу татарин. Посмотрел, посмотрел на нее, отвязал ребенка, швырнул на дорогу.
– Иди за мной!
И пошла – куда ж ей безрукой? – пошла она за татарином.
А сама все оглядывается, жаль ей ребенка: на дороге один валяется, как
голышок-камушек придорожный» [16, 594]. [курсив наш – Э. С.].
Как уже было отмечено, данный сказочный сюжет имеет широкое фольклорное распространение. Некоторые фольклорные материалы А. Ремизов использовал
в своем творчестве. В качестве источника для сказки «Оклеветанная» приводится
сказка «Оклеветанная сестра», записанная Н. Ончуковым.4 А для сказки «Под павлином» источником послужила также сказка из сборника А. Афанасьева «Косоручка».5
Таким образом, можем заключить, что мотивы безрукости и рождения чудесных (золотых) детей достаточно распространены в фольклоре грузинского,
армянского, славянских и других народов. Сказку А. Ремизова «Под павлином», а
также те сказки о невинной благочестивой девушке с отрубленными руками, которая исцеляется чудесным образом, считаем возможным отнести к группе сказок
AaTh 706 под общим заглавием «Безручка», в то время как сказку того же автора
«Оклеветанная» нецелесообразно относить к этой группе сказок, учитывая отсутствие основополагающего мотива безрукости. Сказка «Оклеветанная» проявляет
большее соответствие группе AaTh 883 «Оклеветанная девушка»: «во время отъезда
отца, дядя хочет соблазнить девушку; это не удается, он клевещет на нее; отец
поручает сыну убить сестру; она спасается, выходит замуж за царевича; слуга
(офицер и т.п.) пытается соблазнить ее, она убегает в мужском платье; благополучный конец» [1, 63].
В некоторых сказках у девушки вовсе нет увечий. Но происходит подмена
письма или золотых детей. Данные сказки относятся к типу «Чудесные дети» (AaTh
707) (например, «Царь Салтан»): царь выбирает себе невесту, царица рожает чудесных (золотых и т.п.) детей, их подменивают, царица изгнана, она живет с детьми на
острове (и т.п.), разные диковинки (кот-баюн, чудесное дерево и пр.) привлекают к
ним царя [1, 50]. К подтипу этих сказок относится и сказка о Бове королевиче
(AaTh 707 I «Бова-королевич»), анализ которой мы предложим в ближайшем
будущем.

4
См. Ончуков Н. Е. Северные сказки. // 3аписки Императорского Русского Географического Общества по Отделению Этнографии. Т. XXXIII. СПб., 1908.
5 См. Афанасьев А. Н. Русские народные сказки. М.: Изд. И. Д. Сытина, 1914. № 158.
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Ա. Ռեմիզովի «Սիրամարգի տակ»
տակ» հեքիաթի կառուցվածքը.
կռնատության մոտիվը
Սահակյան Հեղինե
Ամփոփում

բառեր.. կռնատ աղջիկ, խարդախորեն փոխելու մոտիվներ,
Հանգուցային բառեր
բանահյուսական զուգահեռներ, բանահյուսական սյուժեի հեղինակային մշակում,
Գրիմ եղբայրներ, Հովհ. Թումանյան
Հոդվածում ներկայացված է Ա. Ռեմիզովի «Սիրամարգի տակ» հեքիաթի տիպաբանական, կառուցվածքային վերլուծությունը` ազգային բանահյուսական
նյութերի, ինչպես նաև Գրիմ եղբայրների և Հովհ. Թումանյանի կողմից մշակված
«Կռնատ աղջիկը» հեքիաթների զուգադրմամբ։ Հեքիաթների գործողությունն ունի
երկու սյուժետային գիծ` բարի և անմեղ աղջկան զրպարտելը և հրաշամանուկներին խարդախորեն փոխելը։ Այս տիպին պատկանող հեքիաթները միավորված են
«Կռնատը» ընդհանուր վերնագրի ներքո (AaTh 706)։
Ա. Ռեմիզովի հեքիաթի յուրահատկությունը լրացուցիչ սյուժետային գծի
ներդրումն է՝ սիրամարգի միջոցով աղջկան գյուղի ավագ ընտրելը։ Առաջնորդների, այդ թվում թագավորների ընտրության նման սկզբունքը լայնորեն տարածված
է տարբեր առասպելական սյուժեներում։
Ա. Ռեմիզովի «Զրպարտվածը» հեքիաթի սյուժեն հստակ զուգահեռներ ունի
«Սիրամարգի տակ» հեքիաթի ֆաբուլայի հետ: Միևնույն ժամանակ կան որոշակի
իմաստային տարընթերցումներ, որոնցից գլխավորը կռնատության մոտիվի բացակայությունն է, ինչից ելնելով էլ հեքիաթն ավելի շատ համապատասխանում է
«Զրպարտված աղջիկը» տիպին (AaTh 883): «Զրպարտվածը» հեքիաթի հիմքում Ն.
Օնչուկովի կողմից գրի առնված «Զրպարտված քույրը» հեքիաթն է, իսկ «Սիրամարգի տակ» հեքիաթի բանահյուսական տեքստը Ա. Ռեմիզովին փոխանցել է Ն.
Չերնյավսկին։
Այն հեքիաթները, որոնցում աղջիկը արատներ չունի, սակայն տեղի է ունենում նամակի կամ հրաշամանուկների փոփոխում, միավորվում են «Հրաշամանուկներ» սյուժետային տիպի մեջ (AaTh 707)։ Այս հեքիաթների ենթատիպը ներառում է արքայազն Բովայի մասին հեքիաթները (AaTh 707 I)։
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The Structure of A.Remizov's Fairy
Fairy Tale "Under the Peacock":
Peacock":
the Motif of the Armlessnes
Armlessness
rmlessness
Sahakyan Heghine
Summary

words: the armless girl, motives for fraudulent change, folkloristic parallels,
Key words
autorial processing of folkloric plot, Brothers Grimm, Hovhannes Toumanyan
The article presents a typological and structural analysis of A.Remizov's fairy tale
"Under the peacock", juxtaposed with national folkloristic materials, as well as with the
fairy tale «The armless girl» by Brothers Grimm and the one adapted by Hovhannes
Toumanyan. The story of fairy tales has two plotlines – slander against a kind and
innocent girl and the fraudulent change of infant prodigies. Tales of this type are united
under the general title "Armless" (AaTh 706).
The peculiarity of A.Remizov's tale is the introduction of an additional
"framework" plotline – electing the girl the head of a village with the help of a peacock.
Such a principle of electing rulers, including kings, is widely represented in various
mythological plots.
The plotline of A.Remizov's fairy tale "Slandered" reveals distinct parallels with the
plot of the fairy tale "Under the Peacock". At the same time there are certain alternative
semantic misinterpretations, though, the main one being the lack of armlessnes motive,
according to which the fairy tale bears more resemblance to the type "Slandered Girl"
(AaTh 883). The fairy tale "Slandered Sister», written down by N. Onchukov, served as
the original source for the fairy tale «Slandered». And the original folkloristic text of the
fairy tale "Under the Peacock" was given to A. Remizov by N. Chernyavsky.
Those fairy tales in which the girl does not have any disabilities but there is a
substitution of letters or infant prodigies, fall into the category «Infant prodigies» (AaTh
707). The fairy tales about Prince Bova are included in this subtype. (AaTh 707 I).
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Сказка А. Ремизова «Под павлином» и птица,
дарующая власть

Саакян Эгине

слова: девушка-безручка, павлин, феникс, Гамаюн, Алконост,
Ключевые слова
Сирин, Симург, Жар-Птица, птица правды, птица удачи
В сказке А. Ремизова «Под павлином» специфичным является внедрение дополнительной «рамочной» сюжетной линии – избрания девушки старостой деревни. Причем выбор осуществляется с помощью птицы, в данном случае – павлина.
Подбрасывают птицу и кому она на голову сядет, тот и староста. Подобный принцип выбора правителей, в том числе и царей, широко представлен в различных мифологических сюжетах.
Исходя из того, что фрагмент избрания старостой посредством подбрасывания
павлина выведен в самом заглавии сказки А. Ремизова можем судить об исключительной важности этой сюжетной линии в рассматриваемом произведении.
Нужно отметить, что разные мифические райские птицы (павлин, феникс,
Гамаюн, Алконост, Сирин, Симург, Жар-Птица и др.) имели определенное символическое значение как в мусульманской, так и в христианской традициях, являя
собой знак монарха. Например, считалось, что персидская огненная птица Хумай
покровительствует монархам и приносит людям удачу.
«Птица Гамаюн, называется у татар «Гюмай», а в турецком языке «Гюма...»
считается среди мусульман особенно важной и многозначный, как для всякого
рядового правоверного, так и для мусульманских владык… над кем она пролетит
так близко, что крыльями своими повеет ему на голову, тот будет непременно владыкой. Отсюда в турецких языках создалось слово «гумаюн», что в первоначальном
своем значении равно слову «августейший»…» [12, 56]
Вставка А. Ремизовым сюжетной линии о выборе девушки старостой деревни
в сказках,относящихсятипу«Безручка» (AaTh 706), встречается нечасто, однако,
данный мотив выявляется в армянской народной сказке «Ягненка, которого хранит
Бог, и волк не съест» («Ասսու պահած գառը գելը չի ուտի»), которую относят к
типу AaTh 706: «Дарвиш (колдун) обманом отбирает у набожного короля царство –
дарвиш становится царем, царь – дарвишем; во время странствий похищают красавицу-жену последнего; переходя через реку, герой старшего сына оставляет на берегу, сначала хочет переправить на другой берег младшего. Когда видит, что волк
напал на старшего, хочет вернуться, чтобы спасти его, младшего роняет в реку. Герой думает, что дети погибли, но никогда не гневается на Бога. Его выбирают
царем в другой стране: «Дарвиш видит, что на площади собрались люди. Спросив,
узнает, что собираются выбрать царя. Дарвиш стоит в сторонке, смотрит. Подбрасывают птицу, кому на голову птица сядет, тот и должен стать царем. Птица летает,
летает и садится нашему дарвишу на голову.
– Это не считается, – говорят, – давайте сначала подбросим.
Подбрасывают, и снова садится дарвишу на голову… Три раза птицу
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подбрасывают, и три раза она садится ему на голову.
– Должно быть, этот дарвиш и есть наш царь, – кричат со всех сторон.
Тут же снимают его изношенную одежду, одевают в царские одежды и со
всеми почестями усаживают на царский трон» [3, 301].
Описание выбора правителя, царя с помощью птицы известны в фольклорной
традиции разных народов. Подобный способ выбора царя широко представлен в
армянских сказках типа «Чудесная птица» (AaTh 569): «Кто съест ее голову, станет
царем, кто съест сердце (и т.п.), – станет богачом (будет плевать золотом и.п.);
любовник одной женщины хочет съесть птицу, но съедают ее дети; один становится царем, другой – богачом; царевна перенимает у второго брата его чудесное
свойство, но он возвращает себе его» [2, 44].
К этому типу относится, например, «Сказка о красавице Дунье» («Դունիա
գյոզալի հեքիաթը»): «...Старший из братьев отправляется в город Чинумачина. А
там на его удачу выбирали царя. Подбрасывали птицу удачи (арм.– դավլաթ
(դովլաթ) ղուշ, дословно – птица, приносящая богатство1) и кому на голову птица
сядет, тот и должен был стать царем. Птицу подбросили, и она села прямо на
голову парню. Тогда люди его спрятали в каком-то углу, среди народа и снова
подбросили птицу. Она снова села ему на голову. И тогда больше ничего не
сказали и сделали его царем» [4, 297].
Ср. со сказкой «Под павлином»: «Стал народ в круг, достали павлина, подкинули: на кого павлин сядет, тому и быть старшиной.
Летал, летал павлин и сел ей на голову.
– Это не считается! – загалдел народ, – чужая! Кидай еще раз.
И снова кинули.
И снова павлин сел ей на голову.
– Гони ее, что она тут мешает! – пуще загалдели.
Она и пошла, в дом пошла к старухе, где оставила сына: крепко спал ее сынок
с дороги.
Стала она его люлюкать, стала его голубить.
А в доме в крыше сделано было окно, чтобы свет в доме был. И в это светлое
окно залетел павлин и сел ей на голову.
И слышит она, бежит народ. Растворили дверь, вошли старики, и как увидели
ее с павлином, поклонились.
– Твоя судьба. Быть тебе старшиной.
Вывели к народу. Окружил народ.
– Быть тебе старшиной! – сказали враз.
– Грамотная?
– Грамотная.
– Ну, и с Богом!
Так она старшиной и сделалась.
1 См. Армянские народные сказки. Т. 3. Ереван: Издательство АН Армянской ССР. 1962.
С. 585. (на арм. яз.).
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И любил ее народ, и такая ей была вера, пуще всех» [6, 596-597].
Павлин действительно приносит ей удачу: «Стала она старшиной и большие
пошли урожаи, такие большие, что последний бедняк не знал куда девать хлеба» [6,
597].
Можно провести параллели между «птицей удачи» и германской Синей
птицей счастья, а также с Жар-Птицей. Своей расцветкой, формой и напыщенностью хвост Жар-Птицы / Феникса напоминают хвост павлина.
У ранних христиан павлин и тождественный ему феникс были символом бессмертия [10, 36]. В то же время, павлин стал воплощением святости, так как его
хвост напоминает нимб на голове святых [10, 37].
Райские птицы ассоциируются с богатством еще и потому, что существует
поверье, согласно которому выпавшее перо Жар-Птицы со временем превращается
в золото. Ср.: в осетинском нартском эпосе перо и пух чудесной золотой птицы не
просто превращаются в золото, но и сама птица превращается в девушку небывалой
красоты – в дочь владыки подводного царства, которая в облике птицы прилетает в
сад нартов за золотыми яблоками [8, 52-55].
Кроме того, павлиньи перья использовались в качестве атрибута власти.
Ближневосточные христиане несторианского толка носят перо павлина на головном уборе, а Парцифаль в поисках святого Грааля встречает Короля-Рыбака Анфортаса в короне из павлиньих перьев [10, 46]. А у персов престол шахов назывался
«павлиньим троном» [10, 37].
Что касается тайных знаний и гадания, то нужно было использовать перья Симурга, кроме того, считалось, что Симург обладает мудростью, всезнанием и даром
пророчества. Симург (дословно «вершинник», «птица с вершины дерева/горы»),
крылатый пес (птица-собака), фантастическое существо в иранской мифологии,
царь всех птиц. По Б. Рыбакову, Семаргл (Симург) – «священный крылатый пес,
охраняющий семена и посевы» [7, 115].
Симург обладал функцией благого покровителя отдельных людей и особенно
человеческих коллективов. Эта функция ярко отразилась в «Шахнаме» Фирдоуси,
где Симург выступает как охранитель рода эпических героев Сама – Заля – Рустама.
Исходя из функции благого покровителя, Симурга часто изображали на талисманах. Сенмурв (Симург) был династийным символом Сасанидов.
По Т. Авдоеву, для курдов-езидов «Птица-павлин является эманацией авестийского «царя птиц» Сэнмурва» [1, 226].
Н. Марр указывал на связь армянского «margare» (пророк), грузинского
«memargey» (звездочет) и птицы Симург (арм. – «siramarg» – павлин) [11, 127].
На традиционных русских орнаментах Жар-Птица («Пава») имеет длинные
перья хвоста, символизирующие лучи солнца. Иногда добавляли хохолок в виде
солнечного диска, что сближает его с петухом.
В сказке А. Ремизова символика священной мудрой птицы фигурирует так же
в образах горной курочки и петуха – «какаби и хохоби», в этом случае они подтверждают правдивость рассказа Безручки:
«– Глазынько лопни, правду я говорю, – поднялась она, – правду я говорю?
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– Правду! – пропищали какаби и хохоби, жареные, и без голов, совсем уж
готовые» [6, 597].
Подтверждение истины с помощью «птицы правды» достаточно распространено в сказочных сюжетах подобного типа. Иногда функция отводится неодушевленным предметам. В случае армянской сказки «Хулида ханум» в подтверждение
правды слов сестры зеленеет миндаль, после того как она трижды повторяет, что
невиновна: «Брат, Бог свидетель, я невиновна, пусть миндаль зазеленеет (покроется
зеленью) на столе» [4, 98].
В грузинской народной сказке «О златокудрых юноше и девушке» истину
отцу открывают дети, после чего гроздь винограда зеленеет, а жареный фазан
(ипостась павлина-гамаюна) оживает и машет крыльями. В данной грузинской
сказке отсутствует конфликт между невестками и золовкой. В роли недоброжелателей, подменивших письмо и бросивших детей в мельницу, выступают сестры Безручки: «Сестры от зависти подменивают детей на щенят, а мальчика и девочку
бросают в мельницу. Разгневанный царь велит привязать жену к воротам, чтобы все
плевали ей в лицо и мазали грудь сажей. Детей усыновляет мельник. Вырастив,
дети приходят на царский пир, рассказывают царю, что та женщина их мать, а он
отец: «Взял юноша со стола сухую виноградную ветвь и сказал:
– Если все это правда и она – моя мать, зазеленеет эта ветвь и повиснет на ней
гроздь винограда.
Потом взял жареного фазана и сказал:
– Если это правд и ты, царь, – мой отец, оживет этот фазан, прыгнет на эту
ветвь и крыльями поведет.
Только он это произнес, зазеленела в его руках ветка, повисли на ней сочные
ягоды винограда, а фазан ожил, взлетел на ветку и встряхнул своим красивыми
крыльями. Обрадовался царь, привели его жену, оказали царские почести, а злых
сестер привязали к конским хвостам и разорвали на куски» [5, 147-150].
Другая грузинская народная сказка «Златокудрый сын» в большей мере
соответствует сказке А. Ремизова «Под павлином»: «Ведьма-невестка перебивает
посуду, сжигает одежду, наконец – убивает своего ребенка, обвиняя золовку.
Золовку судят, отрубают ей обе руки. Девушка бродит в лесу. Во время охоты
безрукую красавицу видит царевич, берет с собой домой, женится на ней. Царевич
уезжает по делам в другую страну. Письмо о рождении златовласого мальчика
подменивает служанка, хотевшая выдать свою дочь за царевича. Она пишет, что
жена родила щенка. Муж просит подождать его возвращения, служанка подменивает письмо, пишет, чтобы убили женщину, утопили ребенка. Ребенка опускают в
мешок, взваливают на спину матери, выгоняют со двора. Приходит безручка к реке,
хочет выпить воды. Ребенка уносит течением. Она слышит голос Бога, который
велит ей сунуть руки в реку, даже если нет рук, они прирастут и сможет она
достать ребенка. Женщина излечивается, подбирает ребенка. Как-то проходит эта
женщина с ребенком мимо дома своего брата. Просит милостыню. Царевич в это
время был у брата в гостях. Сели ужинать. Пригласили ее тоже поесть. И попросили что-нибудь интересное рассказать. За обедом женщина-бродяга рассказывает
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правду как сказку про невестку и про старуху, которая подменила письмо. Муж с
братом узнают ее, радуются встрече, а виновных привязывают к хвосту лошади и
разрывают на части [6, 137-140].
В сказке «Златовласый мальчик» в роли недоброжелателя – отец девушки: «Ее
мать умерла, отец хочет жениться на ней. Девушка убегает, оказывается в царском
доме, на ней женится царевич. Отец проникает во дворец в виде нищего и,
перерезав горло младенцу, подкидывает дочери нож. Ей выкололи глаза, отрезали
соски, подвесили на шею мертвого ребенка, отвели в пустыню, там и оставили.
Господь посылает с голубем исцеляющую салфетку и волшебную щепочку, которая
исполняет все о чем просят. С помощью щепки женщина с ребенком оказалась
вблизи города, где живет ее муж. Попросилась к старухе на ночлег. Попросила у
щепочки добротный дом для них со старушкой и пригласила в гости царевича. А
царский повар засмотрелся на красивую женщину и пережарил фазан для царского
ужина. Царевич собирался уходить, а мать научила сына сунуть прутик в стремя
царского коня и прокричать, что царевич прутик украл. В ответ на то, что он не
знает кто прутик сунул в стремя, мальчик сказал, что так и его мать не знала кто
ему горло перерезал. Все выяснилось. Обрадовался царевич, послал родителям
гонца. Женщина таким образом показала как можно обвинять невинного» [6, 140147]. Ср.: Хулида ханум с той же целью подкидывает своему брату серебряные
ложки, а героиня татарской сказки «Немая царевна» – золотые игрушки своего
ребенка.
Однако в грузинской сказке «Златовласый мальчик» отсутствует одна важная
смысловая деталь – руки героини не были отрублены. Сказка выделяется в
отдельный подтип – «Терпеливая Елена» (AaTh 706 c): дочь священника-вдовца
противится желанию отца жениться на ней и убегает в лес, становится женой королевича; отец проникает во дворец, убивает ее ребенка и подбрасывает ей нож, обвиненная в убийстве и изгнанная, она чудесным образом оживляет мертвого ребенка;
муж вновь принимает ее [9, 177].
Таким образом, можем заключить, что мотивы избрания старостой деревни,
королем, правителем с помощью подбрасывания птицы редко встречаются в
сказках типа AaTh 706, зато имеют повсеместное распространение вообще в фольклорнойтрадиции, в частности – в армянской. Кроме того, в фольклорных сюжетах
армянского грузинского народов также выявляются мотивы подтверждения правды
с помощью «птицы правды», в роли которой выступают павлин или разные его
функциональные «двойники» – курица, петух, фазан, часто зажаренные и без голов,
что имеет усилительное значение. В некоторых сказках выявляется отсылка к библейским мотивам – подтверждение истины отводится неодушевленным предметам,
таким как миндаль или гроздь винограда.
Сказки, в которых фигурирует волшебнаяптица чаще всего объединены
подтипами«Безручка» (AaTh 706), «Чудесные дети» (AaTh 707) или«Чудесная
птица» (AaTh569).
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Ա. Ռեմիզովի «Սիրամարգի տակ»
տակ» հեքիաթը
հեքիաթը և
իշխանությամբ օժտող թռչունը
Սահակյան Հեղինե
Ամփոփում

բառեր.. կռնատ աղջիկ, սիրամարգ, փյունիկ, Գամայուն,
Հանգուցային բառեր
Ալկոնոստ, Սիրին, Սիմուրգ, Հրեղեն թռչուն, ճշմարտության թռչուն, հաջողություն բերող թռչուն (դովլաթ ղուշ)
Հոդվածում ներկայացված է Ա. Ռեմիզովի «Սիրամարգի տակ» հեքիաթի մի
հատվածի տիպաբանական ու կառուցվածքային վերլուծությունը` ազգային բանահյուսական նյութերի զուգադրմամբ։
Ա. Ռեմիզովի հեքիաթի յուրահատկությունը լրացուցիչ սյուժետային գծի
ներդրումն է՝ սիրամարգի միջոցով աղջկան գյուղի ավագ ընտրելը։ Առաջնորդների, այդ թվում թագավորների ընտրության նման սկզբունքը լայնորեն տարածված է տարբեր առասպելական սյուժեներում։
Ելնելով նրանից, որ սիրամարգին նետելու միջոցով աղջկան գյուղի ավագ
ընտրելու հատվածը Ա. Ռեմիզովի հեղինակային մշակման վերնագրի հիմք է
հանդիսացել, կարող ենք ենթադրել, որ այս սյուժետային գիծը բացառիկ կարևորություն ունի դիտարկվող հեքիաթում։
Նշվում է, որ դրախտային առասպելական տարբեր թռչուններ ունեցել են
խորհրդանշական իմաստ ինչպես մահմեդական, այնպես էլ քրիստոնեական
ավանդություններում` հանդիսանալով միապետի նշան։
«Ճշմարտության թռչնի» միջոցով իսկության հաստատումը բավականին
տարածված է այս տիպի հեքիաթային սյուժեներում։ Երբեմն այս գործառույթն
իրականացվում է անշունչ առարկաների միջոցով։ Հայկական «Հուլիդա խանում»
հեքիաթում քրոջ խոսքերի ճշմարտացիությունը հաստատվում է նուշի կանաչելով այն բանից հետո, երբ քույրը երեք անգամ կրկնում է, որ անմեղ է։
Հեքիաթները, որոնցում առկա է կախարդական թռչնի կերպարը, հիմնականում ընդգրկվում են «Կռնատը» (AaTh 706), «Հրաշամանուկները» (AaTh 707) կամ
«Կախարդական թռչունը» (AaTh 569) հեքիաթային տիպերի մեջ:
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Power
ower
A.Remizov's Fairy Tale "Under the Peacock" and the Bird Granting P
Sahakyan Heghine
Summary

words: armless girl, peacock, phoenix, Gamayun, Alkonost, Sirin, Simurg,
Key words
Flame-Bird, Truth-Bird, Success-Bird
The article presents typological and structural analysis part of A.Remizov's fairy
tale "Under the peacock", in comparison with the national folklore materials.
In A. Remizov's tale, the introduction of an additional "framework" story line – the
election of a village elder girl with the help of a peacock – is septic. This principle of
choosing rulers, including kings, is widely represented in various mythological subjects.
Proceeding from the fact that the fragment of the election of the village headman
by throwing a peacock reflected in the title of the author's processing by A. Remizov, we
can judge the exceptional importance of this story line in the fairy tale in question.
It is noted that various mythical birds of paradise had a certain symbolic value in
both the Muslim and Christian traditions, representing a sign of the monarch.
Confirmation of the truth with the help of the “bird of truth” is quite common in
fairy tales of this type. Sometimes this function is assigned to inanimate objects. In the
case of the Armenian fairy tale “Hulida Xanum”, in confirmation of the truth of the
sister’s words, the almond is turning green after she repeats three times that she is
innocent.
The fairy tales, in which the magic bird appears, are most often combined under
the types of “Handless” (AaTh 706), “Wonderful Children” (AaTh 707) or “Wonderful
Bird” (AaTh 569).
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Հայ հին մի քանի մատենագ
մատենագիրների կենսաբանական
պատկերացումների
պատկերացումների մասին

Վարդանյան Զարուհի
Կիրակոսյան Քրիստինե

բառեր.. մատենագիրներ, բնություն, բժշկական գրառումներ,
Հանգուցային բառեր
չորս տարրեր, բիոլոգ, բնափիլիսոփա
Հայ մատենագիրների աշխատանքներում հանդիպում են ոչ միայն փիլիսոփայական, տվյալ ժամանակաշրջանի աշխարհաքաղաքական, այլև կենսաբանական, մասնավորապես՝ բուսաբանական, կենդանաբանական, կառուցվածքաբանական վերլուծություններ:
Քիչ չեն հայ մատենագիրների այնպիսի աշխատանքները, որոնցում հանդիպում են կենսաբանական վերլուծություններ և բժշկական գրառումներ: Մեր
ուսումնասիրման առարկան եղել են հայ հին մի քանի մատենագիրների՝ Ագաթանգեղոսի, Եզնիկ Կողբացու, Ղազար Փարպեցու աշխատանքները:
Ա.Տեր-Պողոսյանը, մատնանշելով Եզնիկ Կողբացու գրառումները, նրան համարում է բնափիլիսոփա, բնագետ-բիոլոգ [6, 74]:
Եզնիկ Կողբացին հայտնի է իր «Եղծ աղանդոց» աշխատությամբ:
Եզնիկ Կողբացին գրում է արարչագործության մասին. «Գերագույն գոյն
Աստված է՝ անսկիզբ, մշտնջենական, արարող և անտեսանելի, երևելի և
աներևույթ արարածների սկզբնավորման պատճառը: Ջրերի մեջ գտնվող «զեռունները», ինչպես և «բնական կենդանությունները» կազմված են հետևյալ 4
տարրերից՝ օդից, հողից, ջրից և հրից» [3, 217]: Նշենք, որ Կարլ Լիննեյը 17-րդ դարում կենդանիների կարգաբանության մեջ նշում է «Զեռուններ» որոնց մեջ նա
միավորում է սողուններին և երկկենցաղներին [6, 76]: Մինչդեռ 5-րդ դարում Կողբացին արդեն իսկ գրում էր դրանց մասին: Լինելով չորս տարրերի ուսմունքի
պաշտպանը՝ հեղինակը գրում է. «Արեգակը թեև բարի է, սակայն առանց օդի զուգակցության այրող ու չորացնող է: Նույնպես և խոնավ բնույթի լուսինը՝ առանց
արեգակի ջերմության խառնուրդի՝ վնասակար ու ապականիչ է: Եվ օդը՝ առանց
ցողի խոնավության ու արեգակի ջերմության՝ վնասակար և փչացնող է: Ջրերը ևս
երկրի հողը ողողում ու փչացնում են, բայց հողն առանց ջրերի պատռվում ու
ճաքճքում է: Եվ այսպես չորս տարրերը, որոնցից կազմված է այս աշխարհը,
առանձնակի միմյանց խաթարող են, բայց զուգակցի հետ համադրված՝ օգտակար
ու շահավետ են դառնում: Սա, որ այսպես է, հայտնի է բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են սովորել» [2, 11]:
Եզնիկը հետաքրքիր բացատրություն է տալիս ժամանակակից կենսաբանության առանցքային հարցերից մեկին` կենդանի և անկենդան բնության համեմատությանը՝ կենդանի օրգանիզմների կարևոր հատկանիշը համարելով դատողական գործունեությունը, իսկ մարդկանց մոտ՝ նաև տրամաբանական մտածողությունը. «եթէ իցէ և եթէ չիցէ` զայն ոչ գիտէ… Եւ թէ ջուր, թե հուր, թէ երկիր, թէ օդ,
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թե իցէն և թէ չիցէն` զայն ոչ գիտէն»: Այսինքն, «անշունչ արարածները» անգիտակ
են, անզգա, զուրկ զգացողությունից, իմացական կարողությունից, բանականությունից [6,77]:
Մերժելով հեթանոսական տարապաշտությունը՝ Եզնիկը տրամաբանական
սուր դատողություններով հերքում է Արեգակի պաշտամունքը. «Ինչպես պաշտենք Արեգակը, որ մերթ կազմված է իբր սպասավոր՝ հասնելու այն ծառայությանը, որի համար նշանակվել է, և մերթ գնում-թաքնվում է ինչպես զարհուրած՝
տեղի տալով խավարին՝ լցնելով այս մեծ տունը. ժամանակ առ ժամանակ խավարում է՝ որպես հանդիմանություն և ամոթանք իրեն պաշտողներին հայտնելով, թե
«Ես պաշտանմունքի արժանի չեմ, այլ նա է, որը ինձ ևս ամբողջ ցերեկը լուսավոր
է պահում, իսկ գիշերը թաքցնում է, երբեմն-երբեմն խավարեցնում» [3, 217]:
Եզնիկ Կողբացին գրում է. «Նա և որ ընդ ճառագայթս արեգականն հայել
կամիցի, պարտի զպղտորութիւն աչացն՝ զաղտն և զբիժն ի բաց պարզել, զի մի´
մթարքն՝ որ զբբօք շողայցեն, արգել հայելոց ի յստակութիւն լուսոյն լիցին»[4, 6]:
Կենսաբանական տեսանկյունից այս արտահայտությունը կարելի է նմանեցնել
աչքի եղջերաթաղանթի մակերեսին թաղանթի (փառի) առաջացմանը, որն այսօր
որակավորում ենք որպես կատարակտ հիվանդություն:
Շարունակելով չարի և բարու խնդիրը՝ նա գրում է. «Չկա որևէ չար բան, որ
էությամբ չար լինի. և կա ոչ թե չար բաների, այլ՝ բարիների արարիչ»: Նա գրում է,
որ չարիքը միակ բանական էակին՝ մարդուն շնորհված ազատականության
հետևանք է. «Այժմ հարցնենք հենց մարդկային չարիքների մասին. այդ չարիքները
գոյակների արգասիք են, թե գոյակներ: Երբ շարժումներ և հուզումներ են տեղի
ունենում մարմնում և հոգում, չի կարելի ասել, թե դրանք մարդ են, այլ կամածին
շարժումներ են, որովհետև մարդը գոյակ է, իսկ բարքը գոյակ չէ, ինչպես օրինակ՝
սպանությունը և անառակությունը, որ բարքերից են բխում» [3, 218]:
Եզնիկի մոտ հանդիպում ենք կենսաբանական վերլուծությունների բազմացման և ժառանգական խնդիրների մասին: Նա ասում է, որ չարն ու բարին ձևավորվում են դեռևս մոր արգանդում: «Միևնույն արգանդում չարն ու բարին միասին
հղանալ չեն կարող, ինչպես գայլերն ու գառները մի արգանդից չեն ծնվում:
Կովերն էշեր չեն ծնում, գայլերը՝ մաքիներ, ձիերը՝ օձեր և այլն» [6,80]: Հետաքրքիր
մեկնաբանություն է տալիս «չարին» ու «բարուն», այսինքն՝ դոմինանտ և ռեցեսիվ
հատկանիշների դրսևորման հավանականությանը: Խոսելով ծնող-սերունդ հատկանիշների դրսևորման մասին՝ Եզնիկը վերլուծում է. «… միթե Զրուան հայրը և
բարի էր և չար, բարի երակից` բարի որդին եղավ, չար երակից` չարը» [6,80]:
Արդյոք այս դեպքում խոսքը չի գնում ծնողների հետերոզիգոտ գենոտիպի մասին,
որոնց սերնդում ծնվում են երեխաներ դոմինանտ և ռեցեսիվ հատկանիշներով,
այսինքն` դրսևորվում են ծնողների թաքնված հատկանիշները:
Մեր կարծիքով, նման արտահայտության տակ պետք է հասկանալ սերունդների անընդհատության շարքում գենետիկական տեղեկատվության փոխանցումը, տեսակին բնորոշ կարիոտիպի պահպանումը սերունդներում, տեսակի ամբողջականության պահպանումը: Այսպիսի վերլուծությունը քրոմոսոմների ան– 105 –

ընդհատության կանոնի հաստատում է, ինչի մասին այդ ժամանակաշրջանում
դեռևս գաղափար չեն ունեցել:
Հետաքրքիր են Եզնիկի վերլուծությունները երազների կենսաբանական
պատճառների վերաբերյալ: Երազների ֆիզիոլոգիական մեխանիզմը ժամանակակից կենսաբանության խնդիրներից մեկն է: Նա մտածում է, որ կան երազների
2 պատճառներ: Առաջինի դեպքում մարդիկ տեսնում են այն, ինչի մասին մտածել
են: Դա նման է հայելու մեջ ինքդ քեզ տեսնելուն, այսինքն՝ իրական է: Ներկայումս
այս փաստը ֆիզիոլոգները բացատրում են օրվա ընթացքում նյարդային որոշ
կենտրոնների դրդվածությամբ, որոնք դրդված են լինում նաև մարդու քնած ժամանակ:
Երկրորդի դեպքում Աստված ցանկանում է մարդուն ինչ-որ բան զգուշացնել,
և երազ է ուղարկում մարդուն թշնամու, հաճախ փերիների, չար կանանց կամ
սատանայի տեսքով: Արդյո՞ք սա հետաքրքիր բացատրություն չէ երազների կանխագուշակող դերի մասին: Այդ ուղղությամբ կան աշխատանքներ ժամանակակից
ֆիզիոլոգիական գրականության մեջ [5]:
Եզնիկի աշխատություններում տրվում են խորը բժշկական գիտելիքներ,
ինչը կասկածի տեղիք է տալիս՝ մտածելու, որ նա եղել է բժշկական գիտելիքների
գիտակ: Մարդու մարմնի մասին Եզնիկը գրում է. «Նրա վրայից մորթ և միս և
մեջը՝ արյան երակներ և խողովակներ և ներքուստ դարձյալ նույնպես մորթ և
միս…և է մարմին և ի վերոյ քան զերակս արեանն և ի ներքոյ քան զերական» [6,
84]: Այս մտքերը կարելի է դիտել որպես օրգանիզմում մաշկի և մկանների դասավորության, արյունատար անոթների` զարկերակների, երակների ճյուղավորման
բացատրության օրինակ:
Եզնիկը քննում է նաև նյութական ու ոչ նյութական գոյակները. «Ինչ որ մեր
զգայարաններով շոշափվում կամ զննվում է, այն նյութական է, իսկ ինչ որ զգայարանների վրա չի ազդում՝ ոչ նյութական: Լույսի տարրը նուրբ է, բայց որ աչքով
զննվում է, նյութական է: Ուրեմն, աշխարհում կան մարմնականն ու անմարմինը,
շնչավորն ու անշունչը, կենդանին ու անկենդանը» [3, 220]: Արդյոք այս խոսքերի
տակ չպետք է հասկանալ անկենդան ու կենդանի մարմինների տարբերությունները, որոնք հեղինակը փորձում է տարբերակել զգայությունների առաջացման և
զգայարանների միջոցով:
Հետաքրքիր վերլուծություններ ունի Եզնիկ Կողբացին կենդանիներից և բույսերից ստացվող թուրմերի օգտակարության և վնասակարության մասին:
Ահա թե ինչ է գրում Եզնիկը. «Վնասակար բան կա նաև տավարի մեջ, որի
մասին ասում են, թե բարի արարչից է ստեղծված: Ցուլի միսն ուտելը բուժիչ է
մարմնի համար, բայց եթե մեկը արյունը խմի, կմեռնի: Նույնպես և բանջարեղենների մեջ կա այնպիսին, որ առանձին սպանող է, բայց, ուրիշ բանջարեղենների
հետ խառնվելով, տեսակ-տեսակ ցավերի բուժիչ է լինում: Մանրագորն առանձնակի ուտելու դեպքում մահացու է, բայց, ուրիշ արմատների հետ խառնված,
քնաբեր է լինում քնատների համար: Հազարը, եթե մեկը տոթ ժամանակ ուտի,
քանի որ զովացուցիչ է, տապը փորից կհեռացնի, բայց եթե հով ժամանակ ուտի,
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կվնասի, եթե ջուրն քամելով անխառն խմի, կմեռնի, իսկ եթե սերմն աղալով ջրի
հետ խմի, ցանկութjունից կգցի: Կանեփուկը մի թուփ է, որի սերմը դեղ է և նույնն
էլ դարձյալ ցանկությունից գցող է: Մոլախինդը, որ առանձին մի որոշակի ժամանակում սպանիչ է, բժիշկները նրանով կարողանում են հնացած մաղձերը վերացնել: Կաղանչանի մի տեսակը առանձնակի՝ մահացու է, բայց ուրիշ բույսերի հետ
խառնված, մաղձադեղ է և մահից փրկող» [2, 55]:
Նա նշում է, որ մոգերի հոգեկան դրությունը և նրանց ուշագնացություններն
այնքան լուրջ պատճառներ ունեն, որ դրանք կարելի է համարել հիվանդություն՝
ընկնավորություն:
Եզնիկից բացի իր կենսաբանական և հատկապես բուսաբանական գիտելիքներով աչքի է ընկնում 5-րդ դարի պատմիչ Ագաթանգեղոսը: Նա հետաքրքիր
ձևով է բացատրում բույսերի գարնանային զարթոնքը՝ նշելով որ բոլոր բույսերն
աճում են գարնանը, կենդանություն ստանում, մեծանում, բողբոջում և պտուղներ
են տալիս [6, 90]: Բույսերը գարնանն աճում են, ծաղկում, գեղեցկացնում իրենց
շրջակայքը, բայց ոչ մի բույս չի կարող աշնանը վերապրել իր նախկին գեղեցկությունը: Դա նման է մարդու մահանալուն և վերստին հարություն առնելուն, որն,
իհարկե, անհնար է: Սա ֆենոլոգիական դիտումների արդյունքում արված սեզոնային երևույթների վերլուծություն է, որը խոսում է հեղինակի՝ բույսի օրգանիզմում ընթացող ֆիզիոլոգիական երևույթների իմացության մասին:
«Վարդապետութիւն ս. Գրիգորի» աշխատանքում նա տվել է 67 բույսի
անուն՝ յուրաքանչյուրն իր բնորոշ առանձնահատկությամբ: Դա ցույց է տալիս, որ
նա ճանաչել է այդ ժամանակի բույսերը և իմացել է դրանց կարգաբանությունը:
Կենսաբանության պատմության մեջ կրկնակի անվանակարգումը տրվել է
Կ. Լիննեյի կողմից 17-րդ դարում, բայց դեռևս 5-րդ դարում Ագաթանգեղոսը տալիս է մի շարք բույսերի կրկնակի լատիներեն անվանումներ: Օրինակ, նա տալիս
է թզի Ficus carica, կարմրախնձորի Pirus malus, դափնու Laurus, ձիթենու Olea,
սերկևիլի Cydonia, սոճու Pinus nigriqans, ուռենու Salix, կաղամախու Populus, մանուշակի Viola, նուշի Amigdalus communis, ցորենի Triticum vulgare, գարու
Hordeum vulgare լատիներեն անվանումները [6, 90]:
Բուսաբանական գրառումներից բացի՝ Ագաթանգեղոսն ունի մի շարք դիտարկումներ կենդանիների մասին: Նա տեղյակ էր օձի «շապիկ փոխելու», այսինքն՝ մաշկափոխվելու մասին: Գիտեր արժեքավոր տեղեկություններ թռչունների, նրանց կյանքի և սեզոնային երևույթների մասին: Օրինակ՝ նա նշում է աղավնու մասին. «Մի՝ վասն զի մարդասէր է և մարդընդելև ի մարդամօտի և եթ կամի
կեալ աղաւվնի…: Եւ միւս՝ եթէ բազում անգամ բարձցէ ոք զձուս կամ զձագս
աղավնոյ՝ ոչ երբեք երկմտեալ թողու զտեղի բունոյ իւրոյ» [6, 94]:
Ագաթանգեղոսը գիտեր նաև Նոյի մասին: Նա գրում է. «Դու որ փրկեցիր Նոյին
ջրհեղեղից, փրկիր և մեզ շրջապատող անօրինության հեղեղից, քանզի եթե գազաններին ու անասուններին ապրեցրիր տապանում, առավել ևս կխնայես քո
պատկերը կրողներին, որոնք քեզ են փառավորում և եթե սողուններին ու թռչուններին խնայեցիր, որչափ ևս կխնայես մեզ, որ անվանեցիր քո կամքի տաճարը» [1, 77]:
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Հայ հին մատենագիրներից իր աշխատանքներով առանձնանում է նաև Ղազար Փարպեցին: Նա տալիս է Արարատյան դաշտավայրի նկարագրությունը, որը
ցույց է տալիս, որ հեղինակը լավ ծանոթ է հայրենի բնությանը, բուսական ու կենդանական աշխարհին: Արարատյան դաշտավայրի ճոխ նկարագրությամբ Փարպեցին միակն է հայ գրականության մեջ: Նա գրում է. «…զգաւառն Այրարատու,
զհոյակապն և զհռչակաւորն և զականաւորն. Զամենաբոյսն, զամենաբուզխն,
զամենալին, զամենագիւտն ի շահս և ի դարմանս մարդկային պիտոյիցս կենաց և
վայելչութեան և սթափութեան. Զդաշտս մեծատարածս և որսալիցս. Զլերինս
շուրջանակի գեղեցկանիստս և պարաչտարօտս, զհոծեալս էրէրովքն կճղակաբաժինիւք և որոճայնովքն, և այլովք ևս բազմօք ընդ նոսին: Յորոց ի վերուստ ի կատարացն ջրոց հոսմունք, անկարօտ ոռոգման արբուցանելով զդաշտս՝ մատակարարէ անբաւ բազմութեամբ յոստանն, կանամբք, արամբք և ընտանեօք, զանպակասութիւվ հացի և գինւոյ, զանուշահոտ զմեղրահամ քաղցրութիւն բանջարացն և
զզանազանումն, իւզաբուզխ սերմանցն»[4, 20]: Այդ վերլուծություններին հանդիպում ենք «Հաճախապատում» աշխատության մեջ, որն ըստ որոշ վարկածների
վերագրվում է Մեսրոպ Մաշտոցին, սակայն գրականության տվյալներով աշխատության հեղինակը Ղազար Փարպեցին է: Ըստ «Հաճախապատումի»՝ Աստված է
սկզբնապատճառը աշխարհիս և ամեն ինչի: Նա արարիչն է երկնքի, երկրի և այն
ամենի, ինչ որ գտնվում է երկնքում, երկրի վրա և ջրի մեջ [6, 96]:
Փարպեցու գիտելիքները ժամանակի «ստուգահմուտ» բժիշկների, նրանց
պատրաստած «ախտահալած սպեղանիների» մասին վկայում են, որ Փարպեցին
բժշկական խոր գիտելիքներ և կենսաբանական բազմաթիվ տվյալներ ունեցող
անձնավորություն է, ով եղել է իր ժամանակի այդ գիտությունների տերը [6, 9495]: Նա գրում է «Անդ գտանին և ազգի արմատք բուսոց ի պէտս օգտակարութեան
դեղոց, ըստ ճարտարագէտ ճանաչողութեան ստուգահմուտ բժշկացն յօրինուածոցն, երագահաս ախտահալած սպեղանիք, և կամ արբմամբ՝ յերկարելոցն ի ցաւս
պատահացուցանեն առողջութիւն» [4, 22]: Ահա թե ինչ է գրում Փարպեցին կենդանիների ընտելացման մասին. «Բույսերի և տունկերի մեծ մասը «ի վայելս կենդանեաց». նմանապես և անասունների նախիրները կերակուր են գազանների ու
թռչունների համար, ջրում և ցամաքում ապրողներից շատերը՝ մարդկանց որսի
համար և կամ ընտելացվել են՝ «ի հնազանդութեան են անկեալ»»: Կան և այնպիսիները, որ ծառայում են հանդերձների գեղեցկության և վայելչության համար» [6,
97]: Ասվածից հասկացվում է, որ հեղինակը քաջատեղյակ է կենդանիների մորթուց և կաշվից ստացվող հումքի մասին:
Փարպեցու աշխատանքներում կան նաև սաղմնաբանական վերլուծություններ: Բոլոր էակներն ու մարմինները Աստված «ի չորից նիւթոց արար… և
յօրինեաց կարգաւ…»: Նույն նյութերից է ստեղծված և մարդը: Բայց այնուհետև
նոր մարդու առաջացումը տեղի է ունենում «մութը և աղջամուղջը արգանդում ի
սաղմնէն ի հավանութենէ արուին և էգին ըստ օրինաւոր ամուսնութեան…»: Եվ իր
ասածը պարզաբանելով՝ նա նշում է, որ մարդը ծնվում է փոքրիկ մարմնով, ապա
մեծանում, զարգանում և նորից փոքրանում է ու մահանում [6, 99]: Այստեղ արդեն
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խոսքը վերաբերում է օրգանիզմների անհատական զարգացմանը, երբ մոր
օրգանիզմում բեղմնավորման արդյունքում առաջացած սաղմը, անհատական
զարգացման հաջորդական փուլերն անցնելով, զարգանում է և ձևավորվում
որպես ինքնուրույն օրգանիզմ [5]:
Օրգան-համակարգերի մասին հեղինակը նշում է, որ օրգանիզմը բաղկացած
է մի ամբողջություն ներկայացնող «անդամներից», «անդամք մարմնոյն մի մարմին են յօդեալ և պատշաճեալ», որոնցից յուրաքանչյուրը սակայն իր առանձին
գործառությունը, իր առանձին «ներգործությունն» ունի [6, 99]:
Վերջին արտահայտությունը կարելի է նույնացնել ժամանակակից մարդակազմաբանության մեջ հայտնի գործառական համակարգի հետ [5]:
Այսպիսով, գրականության ուսումնասիրությունը մեզ թույլ է տալիս եզրակացնել, որ հայ հին մատենագիրները՝ Ագաթանգեղոսը, Եզնիկ Կողբացին, Ղազար Փարպեցին, դարաշրջանի աշխարհաքաղաքական վերլուծությունից բացի,
կատարել են այդ շրջանի բուսական և կենդանական աշխարհի նկարագրություններ, որոնք թույլ են տալիս նրանց դասել այնպիսի գիտնականների շարքին, ինչպիսիք են Թեոֆրաստեսը, Պլինիոս Ավագը և, թող վերամբարձ չհնչի, Կարլ
Լիննեյը:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Ագաթանգեղոս, Պատմություն հայոց, «Սովետական գրող» հրատարակչություն, Երևան, 1997, 191 էջ:
2. Եզնիկ Կողբացի, Եղծ աղանդոց, Երևան, 1994, Երևանի համալսարանի
հրատարակչություն, 343 էջ:
3. Եղիազարյան Վ. Ա., Հայ հին գրականության պատմություն, Երևան, «Արմավ» 2014, 488 էջ:
4. Ղազար Փարպեցի, Պատմութիւն հայոց Թուղթ առ Վահան Մամիկոնեան,
Երևան, 1982, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 537 էջ:
5. Մինասյան Ս. Մ. և ուրիշներ, Մարդու և կենդանիների ֆիզիոլոգիա, դասագիրք ԲՈՒՀ-ի ուսանողների համար, Երևան, Երևանի համալսարանի
հրատարակչություն, 2006, 480 էջ:
6. Տեր-Պողոսյան Ավ. Գ., Բիոլոգիական մտքի զարգացումը Հայաստանում.
հնագույն ժամանակներից մինչև 18-րդ դարը, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 571 էջ:

– 109 –

О биологических восприятиях некоторых
древнеармянских библиографов
Варданян Заруи
Киракосян Кристине
Резюме

Ключевые слова: летописцы, природа, медицинские сообщения, четыре
элемента, биолог, натурфилософ
Среди трудов армянских летописцев встречаются не только философские,
геополитические, но и биологические, особенно ботанические, зоологические,
структурные анализы. Не мало таких работ армянских летописцев, в которых мы
находим биологические анализы и медицинские сообщения. Предметом нашего
исследования были работы нескольких древних армянских летописцев: Езника
Кохбаци, Агатангехоса, Казара Парпеци. Интересны анализы Езника о биологических причинах сновидений. Езник дает интересное объяснение одного из ключевых
вопросов современной биологии: сравнение живой и индифферентной природы,
учитывая главную особенность мыслительной деятельности живых организмов, а у
людей логическое мышление. Кроме Езника, своими биологическими, особенно
ботаническими знаниями выделяется летописец 5-ого века Агатангехос.
Агатангехос проводит анализ сезонных явлений в результате фенологических наблюдений, что подтверждает знания автора о физиологических явлениях, происхо
дящих в организмах растений. Он первым дал двойные названия растениям,
которое впервые было осуществлено натуралистом 17-ого века К. Линнеем. Своими
работами выделяется из армянских летописцев Казар Парпеци. Он описал растительность и животный мир Араратской долины, как доказательство того, что автор
хорошо знаком с флорой и фауной родной природы.
Таким образом, исследование литературы позволяет сделать вывод, что
древние армянские летописцы Езник Кохбаци, Агатангехос, Казар Парпеци кроме
анализа космополитизации, описали растительный и животный мир того времени,
что позволяет причислить их к ряду таких ученых, как Теофраст, Плиний-старший,
и пусть не звучит высокопарно - Карл Линней.
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About the Biological
Biological Perception of Several
Several Ancient Armenian Bibliographers
bliographers
Vardanyan Zaruhi
Kirakosyan Qristine
Summary

words:: bibliographers, nature, medical records, four elements, biologist,
Key words
natural philosopher
Not only philosophical, geopolitical, but also biological, particularly botanical,
zoological, structural analyses of the period are among the works of Armenian
biographers. There are a lot of works of Armenian biographers, in which we find
biological analyses and medical records. The subject of our study was the works of
several ancient Armenian biographers - Yeznik Koghbatsi, Agatangeghos, and Ghazar
Parpetsi. Interestingly, Yeznik Koghbatsi analyzes the biological causes of dreams.
Yeznik Koghbatsi gives an interesting explanation of one of the key issues of
contemporary biology, i.e. the comparison of living and dead nature, as an important
attribute of living organisms, as well as logical reasoning skills of people. Besides Yeznik
Koghbatsi, Agatangeghos, the 5th century historian, is distinguished by his biological and
botanical knowledge. Agatangeghos performs the analysis of seasonal phenomena, as a
result of phenological views, which speaks of the author’s knowledge of physiological
phenomena, taking place in plants. For the first time, he gave the herbs double Latin
names, which was in the history of biology by K. Linne, the 17th century naturalist.
Among the Armenian ancient biographers Ghazar Parpetsi is distinguished by his works:
He gives the description of Ararat valley, which indicates the fact that the author is well
aware of the flora and fauna of mother nature.
Consequently, by studying literature, we have concluded that the ancient
Armenian biographers, like Yeznik Koghbatsi, Agatangeghos, and Ghazar Parpetsi,
besides geopolitical analysis, have described the flora and fauna of that century, which
allows us to rank them among such scientists as Theofrat, Plinios the senior and K.
Linne.
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Ավարտը Հրանտ Մաթև
աթևոսյանի
ստեղծագործություններում

Փիլոյան Վալերի

բառեր.. ավարտ, էպիլոգ, անավարտություն, շարունակաՀանգուցային բառեր
կանություն, ժամանակ
Այս շարադրանքում ավարտը նույնական չէ էպիլոգի (վերջերգի) հետ,
չնայած կարող են լինել նաև համընկնումներ: Ավարտն ավելի շուտ ասելիքի
բովանդակային վերջակետն է, զտվածքը, որ ունի նաև համակարգող,
ընդհանրացնող և ուղղորդող ուժ: Արդյունքում ձգվող, երկարող, շարունակական
պատումը կարող է ըստ էության երկարել նորից ու նորից, սակայն հեղինակի
արվեստի յուրահատկությունն է բացահայտում վերջակետելու կարողությունը,
իր ստեղծածի essentia–ն: Էպիլոգի գրականագիտական բազմաթիվ ձևակերպումներ կան` «գեղարվեստական ստեղծագործության եզրափակիչ մաս, որտեղ սովորաբար խոսվում է հերոսների հետագա ճակատագրի մասին կամ ընդհանրացվում է ստեղծագործության գաղափարական բովանդակությունը» [1, 296], «ստեղծագործության եզրափակիչ` ֆինալ, որտեղ հաղորդվում է վեպում, դրամայում,
պոեմում պատկերված հերոսների հետագա ճակատագրի մասին» [2, 230], «էպիլոգը չի գիտակցվում, մասնավորապես, այն պատումի զարգացում, որ ընթանում
է սյուժեում: Էպիլոգում չկա իրադարձությունների դինամիկա, այն ուղղակի կապ
չունի երկի գլխավոր կոնֆլիկտի հետ, և իրենից ստատիկ պատկեր է ներկայացնում: Էպիլոգը հաղորդում է, ստեղծագործության հիմնական գործողություններից
հետո, հերոսների հետագա ճակատագրի մասին: Էպիլոգն ավելի շուտ հարկ է գիտակցել որպես ստեղծագործության կոմպոզիցիայի արտասյուժետային միավոր,
քանի որ էպիլոգի միջոցով արվեստագետը ձգտում է սյուժեում դրսևորվող
իրադարձությունների ընթացքին զուգահեռ և որպես լրացում դրան` ապացուցել
իր գաղափարական ու կենսական դիրքորոշումների ճշմարտացիությունը» [3,
126-127], «ստեղծագործության ավարտական մասը: Այստեղ հեղինակը (դրամայում` որևէ կերպարի շուրթերով) անմիջականորեն դիմում է հանդիսականին. արտահայտում է ինչ-որ ընդհանրացնող դատողություններ <...>: Օգտագործվում են,
հատկապես վիպակներում ու վեպերում, նաև ընդարձակվող, «իրադարձային»
էպիլոգներ» [4, 108]: Սրանք չեն տարբերակում էպիլոգի և ավարտի տարբերությունները, սակայն ըստ էության դրանք կան: Ավարտը արդյունք է սյուժեի և ֆաբուլայի տարբերության: Այն ֆաբուլայի բաղկացուցիչ չէ և տեղ է գտնում սյուժեի
հյուսվածքում` որպես պարտադիր սյուժետային իրողություն: Հենց սրանով էլ
ավարտը և էպիլոգը նույնական չեն:
Փորձենք դիտարկել Հր. Մաթևոսյանի առանձին ստեղծագործությունների
ավարտներ և էպիլոգներ` հաշվառելով դրանց յուրահատկություններն ու մասնակի համընկնումները:
«Ալխո
Ալխո»:
Ալխո «Ալխո»պատմվածքի ֆաբուլան ըստ էության ավարտվում է հովա– 112 –

տակի և Ալխոյի (ու Գիքորի) հակառակությամբ: Սակայն այս ավարտված ֆաբուլան շարունակվում է սյուժեի լրացական հավելմամբ. «<...> Ալխոն դարձյալ ելել
էր, գնում էր Գիքորի ետևից ուրթ, ուր բեռներն էին և գյուղ ու գյուղով կայարան
տանող ճանապարհի սկիզբը:
– Հենց ապրես,– ասացին Անդրոյին, երբ Գիքորը ձին ձորում կապել էր,
թամբը տարել Անդրոյի դուռը,– հենց ապրես, երեխան եկել է, կայարանում է…
Երկու օր է կայարանում է, հենց ապրես …
– Անդրանի՜կ… – կանչեց պառավը:
– Քե՛զ ինչ է եղել, այ մեր:
– Ախպորդ երեխան կայարանում է, Անդրանիկ:
– Բա էս ձին մեղավո՞ր է, որ կայարանում է, այ մեր…
– Հա ջա՞ն…» [5, 74] (ընդգծումն իմն է` Վ.Փ.):
Պատմվածքի ավարտն արդեն իսկ ենթադրում է Ալխոյի ճակատագրի
անընդհատությունն ու կրկնելիությունը: Նոր ավարտված ճամփորդությունը նոր
ճանապարհի սկզբնավորություն է (այնտեղ «բեռներն էին և գյուղ ու գյուղով
կայարան տանող ճանապարհի սկիզբը»): Եվ ձին մեղավոր է, որ եղբոր երեխան
կայարանում է, որ աշխարհում ինչ-որ բան կիսատ է մնացել, ինչը լրումին պիտի
հասցնի Ալխոն: Ավարտը վերջ չէ, այլ շարունակության նախերգ:
«Մեսրոպ
Մեսրոպ»:
Մեսրոպ Պատմվածքի ֆաբուլային ընթացքը ավարտվում է Մեսրոպի`
արջի հետ մենամարտով, ապա և նրա ընդհանրացմամբ, «<...> ով արջ է` ուժեղ է:
Այսինքն սեփական ծմակ պիտի ունենաս: Լևոնն, օրինակ, ունի ու ուժեղ է: Ծմակ
միայն ես չունեմ» [5, 223]: Բայց պատմվածքը շարունակվում է, ինչը կարող ենք
էպիլոգ համարել, բայց և ավարտ է` մեր պատկերացմամբ: Ու պարզվում է, որ
միակ ծմակ (Ագռավաքար) ունեցողը հենց Մեսրոպն է, իսկ Լևոնինը ապրելու
սկզբունք է, ոչ ապրելու տարածք: Այս պատճառով էլ «Նա <Մեսրոպը> մտել էր
երբեք էլ մայրուղի չհանող մի արահետ, որ նրան տանում ու տանում, խորացնում
ու խորացնում էր անտառի վայրենության մեջ` արջի ու հաճարենու, քարարծվի
ու բվեճի, եղնիկի ու քամու աշխարհ: Այնտեղ ժայռերը ծերունու նման խոժոռվում
են, արջը, իբր, ճղճղված կոճղով նվագում է չգիտես ինչ, կայծակները հրդեհում ու
անձրևները մարում են կաղնիների հրդեհը: Առվակը թաքցնում է գայլի փափուկ
ոտնափոխը և գայլը մոտենում է եղնիկին, իսկ կեչու չոր ճյուղը տեսնում է այդ
դավը և կոտրվում ու զգուշացնում է եղնիկին: Եվ խոր ձյուն է լինում և նիրհող
անտառը հորինում է գալ ամառվա իր հեքիաթը, որ սկսվելու է կկվականչով և
ավարտվելու է վերջին մոշերը հավաքող արջի ինքնամոռացմամբ և նապաստակի
միաչքանի քնով:
Կացինը ձեռքին` ամիսներով նա անտառներում է լինում: Աղբյուրներին
գուռեր է գցում, լոբու կեղևից բաժակներ է թողնում աղբյուրների մոտ և
աղբրագլխի քարերին, մամուռի մեջ, թողնում է իր անունը` Մեսրոպ Ղ. XX դ, իբր`
Մեսրոպ Ղազարյան, քսաներորդ դար: Թե քո լորու բաժակները քանի՜ շաբաթ են
դիմանալու, թե քո կաղնու գռերը քանի՜ տարի են դիմանալու, թե քո գիրը քանի
ամիս է մնալու մամուռին:
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Լևոնը կա: Գյուղ եկած լրագրողներին ասում է. «Շատ մեծ գործունեություն
ունեցա քսան-երեսունական թվականներին, շա՜տ: Որ հիշում եմ` էդքանն
ուղղակի մի մարդու բան չէր»: Մեսրոպի մասին ասում է. «Լավ մարդ է, բայց իր
օգուտն ու վնասը չի ջոկում, ձին քացի է տալիս նրան, եզը` հարու: Անխելք է, ձին
պոզ չունի` կանգնիր առջևը, եզը քացի չունի` կանգնիր ետևը: Օրենք է, պիտի
ենթարկվես»» [5, 223-224]:
Մեջբերված հատվածն իր մեջ անընդհատության ներուժ ունի, տեսակի ու
կեցության շարունակականություն, որ փաստում է ոչ միայն երկի ավարտունությունը, այլև կյանքի անընդհատություն-անավարտությունը:
«Նարինջ
Նարինջ զամբիկը»:
զամբիկը Պատմվածքի ավարտամասը հեղինակի սկզբունքային
վերաբերմունքի արտահայտությունն է փաստում: Պատմվածքը ներառված է
«Բեռնաձիեր» շարքում և հրատարակվել է «Օգոստոս» ժողովածուում [6, 279-290],
ապա` Երկերի առաջին հատորում [7, 327-336]: Այս հրատարակություններում
բնագիրը փոքրիկ տարբերություն է դրսևորում: Երկրորդ հրատարակության մեջ
հեղինակը բացառել է «Երեխայիս հետ մի տարի առաջ կրկեսում էի» սկսվածքով
ձևավորված և մինչև վերջ («Գետաձին արդեն դուրս էին տարել, և նրա տեղը ծաղրածուն գլուխկոնծի էր տալիս, ուզում է իբր գլխարկը հանել` մորուքն էր պոկում,
ուզում էր մորուքը ծնոտին դնել` քամակին էր դնում») շարունակվող տեքստից մի
հատված.
«-Նարի՛նջ, Նարի՛նջ, Նարի՛նջ,– գոռացի ես: Ամբողջ դահլիճը լուռ սպասում
էր գետաձիուն, և ես գոռում էի այդ լռության մեջ: «Նարինջ, Նարինջ, Նարինջ»,–
բոլորը լսում էին այդ ձայնը և փնտրում էին ասողին: Ես կանգնել էի ու կանչում էի
նրան: Առաջինը ծիծաղեց աղջիկս:
– Անհարմար է, նստիր…– Այդ կինս էր ձգում բաճկոնիս թևից:
– Դե բավակա՛ն է,– համարյա թե ճչացի ես: Նա զարմացած աչքերով նայում
էր ինձ, հավանական է` ուզում էր սխալ լսած լիներ, բայց ես հենց հաստատեցի.–
կյանքս կերաք,– ասացի ես,– բավակա՛ն է:
Եվ լոք տալով նրա և ուրիշների վրայով…» [6, 289 և 7, 335-336]:
Բայց ահա Հր. Մաթևոսյանի կենդանության օրոք վերջին հրատարակության
մեջ արդեն էական տեքստաբանական տարբերություն կա: Հեղինակը նշված
ամբողջ հատվածն է հանել բնագրից [5, 247-256], և պատմվածքն ավարտվում է
«Իսկ թե դրսում քանի գայլ են ձեն-ձենի տվել` լի մսուրք ու տաք տեղ ունեցող ոչ
ոքի պետքը չէ» նախադասությամբ:
Ճշմարիտ, հենց մաթևոսյանական սղում, որովհետև հեղինակի ստեղծագործության մեջ տեղ չունի առտնին, դիպվածով, մեկ անգամ միայն դրսևորված
ու չիմաստավորված, զգայական վերաբերմունքի ծնունդ իրողությունը, նաև այն,
ինչ զուտ անձնական-ընտանեկան է: Նկատենք, որ այս փոփոխությունը հեղինակի վերջին կամքի արտահայտություն է (այնինչ 2005թ.-ի «Հատընտիրի» առաջին
հատորում տեղ է գտել (կարծում ենք` մեխանիկորեն) 1985-ին հրատարակված
տեքստը), և այն պետք է հաշվի առնվի: Այս սղման արդյունքում այլևս չկա լավ ու
վատ, «բարի» Ալխո և «չար» Նարինջ, այլ կա իրականության օբյեկտիվ ու անկիրք
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պատկերում, և մաթևոսյանական գրանյութ աշխարհում բոլորի համար ապրելու
տեղ կա, այնտեղ (սա ուրիշ առիթով է ասել) «տականքը դաշնակցելու էր ուժին, և
նրանք միմյանց չէին ոչնչացնելու, այլ համատեղ ապրելու էին» [8, 466-467]:
Սա թերևս նաև հեղինակի ստեղծագործական ու աշխարհայացքային դիտանկյան փոփոխությունն է ցուցանում, և նմանատիպ վերաբերմունքի արտահայտություն կա նաև «Տաշքենդ» («Անձրևած ամպեր») վիպակի տարբեր հրատարակությունների ավարտներում:
«Տաշքենդ
Տաշքենդ»
Անձրևած ամպեր»):
Տաշքենդ («Անձրևած
ամպեր ԵՊՀ-ում հանդիպման ժամանակ (1984, 28
սեպտեմբեր) անդրադառնալով գործին` Մաթևոսյանը գնահատական է տալիս
նրան. «Էդ գործը ես սիրում եմ իսկապես: Լավ գործ է: Էնտեղ շատ ճշմարտություններ և շատ ողբերգություններ կան, նույն ողբերգության տարբերակներ, իրար
ոչնչացնող ողբերգություններ: Էկլեկտիկա չի, այսինքն` ճիշտ գործ է: Մի քիչ
ձանձրույթ կա վերջում: Ես էլ էի խուսափում, չգիտեի` ինչպես փակեմ» [8, 259]:
Չգիտենք, թե հեղինակն ինչ ձանձրույթ է տեսել այնտեղ, սակայն վերջին դիտարկումը թերևս ունի ինչ-ինչ հիմքեր: Երբ զուգադրում ենք երկի առաջին` ամսագրային և գրքային հրատարակությունների ավարտները, տեսնում ենք բնագրային
տարբերություններ: Վերջին պարբերության վերջնական տարբերակն այս է.
«Օսեփանց Սիմոնի բանաստեղծ Արմենակը, Մելիք Սմբատիչ Մելիքյանը,

գյուղմինիստրը,, կուսկցության շրջկոմի քարտուղարները
քարտուղարները,,
հանրապետության գյուղմինիստրը
շրջգործկոմի նախագահները, Հովըտի-Ծմակուտի միացյալ տնտեսության
Խուլիգան անվանյալ դիրեկտորը, գյուղխորհրդի նախագահը, շրջանային թերթի
խմբագիրը, միլպետը, Հովըտի-Ծմակուտի կուսկազմակերպության քարտուղարը,
գլխավոր անասնաբույժը, գլխավոր գյուղատնտեսը, սղոցարանի վարիչը, պանրագործարանի վարիչը գյուղի ապագայի մասին մի շատ կարևոր խորհրդակցությունից հետո գլխավոր պանրագործի տանը հացի էին եղել, Ծմակուտ անցնելիս
ասել էին Վաթընանց աղբյուրից ջուր խմենք, եկել գլխին կանգնել տեսել էին` ցամաք շիշը կողքին դրած, ինքը երկու շան արանքում մեկնված քնած է, այսինքն
ամեն շունը մի կողքին մեկնվել, նայում ու պոչը գետնին թփթփացնում է, չեն հաչում՝ քանի որ օտարությունից քաշվում են, չեն էլ հեռանում՝ քանի որ իրենց տերը
որբ երեխայի պես անտեր կմնար, սառը ցայտաղբյուրն էլ կողքին քչքչում է:
Կենտրոնների ղեկավարության առաջ տեղական ղեկավարները նրան չճանաչելու են տալիս, այսինքն թե մենք էսպես անբարեխիղճ աշխատավոր չենք ճանաչում, բայց Սիմոնենց բանաստեղծի համար ուրիշներին դժվար վիճակի մեջ դնելը
չէ՞ սովորություն է, կռացել ասել էր. «Էս մեր Սիրուն Թեվիկն է»: Ձեռքերն ինչպես
միշտ ետևին`
ետևին` Մելիք Սմբատիչ
Սմբատիչ Մելիքյանը շիշը կոշիկի ծայրով հրել ասել էր.
էր. Էս
ի՞նչ ես արել,
արել, արա,
արա, ղեկավարության համար տակը բան չես թողել»
թողել»: Զարթնել,
Զարթնել, չէր
ճանաչել,
ճանաչել, ասել էր.
էր. «Տաշքենդ էի գնում,
գնում, էն էլ էնիքը»
էնիքը»: Ասել էին.
էին. «Հիմա ո՞րտեղ ես»
ես»:
Նեղացել ասել էր.
էր. «Էստեղ,
Էստեղ, խազեին»
խազեին»: «Էստեղ`
Էստեղ` ո՞րտեղ»
րտեղ»: Իբր
Իբր թե կանգնում է`
չորեքթաթվել ասել էր.
էր. «Էստեղ,
Էստեղ, խազեին,
խազեին, Ծաթեր»
Ծաթեր»: «Ծաթե՞
Ծաթե՞ր, ասել էին,
էին, ի՞նչ
Ծաթեր»
Ծաթեր»: Կանգնել ասել էր.
էր. «Ծաթե՞
Ծաթե՞ր, խազեին»
խազեին»: Ասել էին.
էին. «Նստիր գյուղ տանենք»
տանենք»:
«Էդ գյուղում ո՞վ ունեմ»
ունեմ», ասել էր:
էր: «Ծմակուտեցի չե՞
չե՞ս, ասել էին,
էին, թե էնքան ես խմել՝
խմել՝
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որ գյուղդ ու տեղդ
տեղդ մոռացել ես»
ես»: Ասել էր.
էր. «Մի՛ գնացեք,
գնացեք, էնտեղ մարդ չկա,
չկա, բոլորը
մեռել ու կորել են,
են, բոլորը»
բոլորը [5, 415]:
Ընդգծված տողերը փոխվել կամ հավելվել են, և արդյունքում «ցնդել է» ձանձրույթը, երկը ձեռք է բերել միֆական-գոյաբանական (էկզիստենցիալիստական)
հնչեղություն` շեշտելով հարազատությունը բնիկ-հայկական առասպելի ու
արքետիպի հետ և գլխավոր կերպար Սիրուն Թևիկի մենակության բարդույթը,
ինքնամեկուսացում-փակվելն իր մենության Ագռավաքարում:
«Տերը»: Ի տարբերություն «Տաշքենդ» («Անձրևած ամպեր») վիպակի ամսագրային և գրքային տարբերակների` «Տերը» վիպակի նմանատիպ հրատարակությունները [9 և 10, 223-234] ավարտի տեսակետից նման փոփոխություններ չեն
դրսևորում: Միանշանակ այդ ավարտը Շուշանի էպոսային խոսքն է, որ միաժամանակ նաև Ռոստոմի օրհներգն է: Այստեղ ի մի են եկել ոչ միայն Ռոստոմի կյանքը ծնունդից, մանկությունից, դպրոցից ու ամուսնությունից մինչև առկա պահը,
այլև Շուշանի ու աշխարհի վերաբերմունքն առ Ռոստոմը, ոչ միայն պատումի միֆական-էպոսային հենքը, այլև հասարակականի շերտերը: Ավարտը ներառում է
վիպակի բոլոր շերտերը. այն միջանկյալ տեղ է գրվում առկա հանգուցալուծման
ու բացակայող էպիլոգի միջև` հաստատելով շարունակականությունը, կյանքի
անընդհատությունն ու անվերջությունը: Այս իմաստով ուղղակի անհեթեթություն
է այնտեղ Ռոստոմ կերպարի մահ ու պարտություն տեսնելը:
«Պատիժը» երկը Մաթևոսյանի ստեղծագործության բարձրակետերից է: Յուրաքանչյուր նախադասություն և պարբերություն իր մեջ ներառում է ոչ միայն
զգացմունքի, այլև պատկերի մեծ ներուժ` սրանց հավելելով պատումի հակադրությունների սկզբունքը: Ցանկացած պարբերություն արդեն իսկ մարմին ու հոգի
ունի, հարաբերական ինքնուրույնություն, «փոքր ասելիք», որ «մեծ ասելիքի»
բաղկացուցիչ է. ամեն մեկի մեջ տրոփում է ժամանակը ու այնքան բացահայտ ու
լսելի, որ ասես կյանքի զարկերակը լինի: Մի փոքրիկ օրինակ. անասունների
համար խոտ բերելու նպատակով պապը բարձել է իր թոռներին, սակայն ե՞րբ,
ի՞նչ, ինչո՞ւ, ո՞ւմ… «Նրանց հոգնած քարավանը եկավ, խոտի թույլ շրշյունով
եկավ, և մեկ էլ լսվում է, թե ինչպես է բախվում պապի փայտե եղանը, խոտը լուռ,
որպեսզի կովերը գոմում չլսեն խոտի ձայնն ու կերի չսպասեն, տեղավորեց գոմի
ձեղունում, և խավարի մեջ չերևաց` շա՞տ է խոտը թե քիչ, մե՞ծ էր այդ տառապանքը թե փոքր, և տատի-պապի աստվածը խավարի մեջ չտեսավ, որ պապը
աղջիկ-թոռներին բարձել էր. պարանը նրանց ուսերը կտրտել է, ինչքան էլ խոտ
են դրել պարանի տակ` շալակը դարձյալ քաշել ու թոկերը մտցրել է աղջկա
նրանց մաշկի մեջ, կարմրել, քերծել, հարել, ծամծմել ու ջարդել է նրանց ուսերը,
իսկ պապենական խոսքն ասում է. աղջիկը հորանց տանը եթե արև տեսավ`
տեսավ, թե չէ` ամուսնու տանը նա կյանք չունի» [7, 521]:
Նման կենսական խտություն ունեն նաև մյուս պարբերությունները, որ իրար
հետևից շարվում են` պատումի տրամադրությունն ու տրամաբանությունն իրականացնելով փոխանցական սկզբունքով: (Աղջիկները խոտ են բերում շալակով,
շալակով բերում են նաև բոխու ճյուղերը, բերողը տղաներ են` Նորիկն ու Ժորիկը,
– 116 –

իսկ Հրայր տղան դույլը ձեռքին ջրի է գնում` ցուրտը փախցնելու համար գոռգոռալով, այդ ընթացքում ինքն իրեն պատժած եղբորից գլխարկը վերցնելով ու կարտոֆիլ տալով. իսկ փոքրիկ քույրիկը կպած է լուսամուտին, որովհետև դրսում
եղբայրն է. պատկերում մայրը, տղան, սրա եղբայրն ու քույրն են, սակայն հոր
գալն ավելի շուտ զգացել է հարևանուհի Շուշանը, ում սագի ոտքը կոտրել են,
բայց որբևայրի կնոջ համար կարևոր է երեխաների հոր գոյությունն ու նրան տեսնելը, այնինչ հայրն ամաչում է իր ողջության համար…): Անհնար է վերապատմել
մաթևոսյանական բնագիրը, անհնար է անգամ Մաթևոսյանի պես իր խոսքով վերապատմելը, որովհետև սա 20-րդ դարի հայոց կյանքի էպոսն է, նաև ավետարանը, ուր ոչ մի մանրամաս չի կարելի անտեսել, և չի կարելի չնկատել ոչ մի շարժում ու կերպար ու հպանցիկ անցորդ: Եվս մի պատկեր, որ ցուցանում է, թե ինչպես կարելի է սրբանկար գրել.
«Քրտնած ապակու ետևը, դեղին լույսի մեջ աղջնակի դեմքը վանքի հին որմնապատկերի չափ անշարժ էր: Դեղին լուսամուտի մեջ եղբոր աղոտ դեմքը միացավ աղջնակի գլխին» [7, 524]: Իբր այսքանը քիչ է, քիչ անց հավելվում է ևս մեկը,
որ պատկերի շարժումն է բացահայտում. «Ապակու վրայով գոլորշու պաղած կաթիլներ էին գլորվում, թվում էր աղջնակը արտասվում է» [7, 524]:
Աշխարհի այս էպիկական ամբողջականության բաղադրիչները ժամանակն
է շղթայում ու հյուսում իրար, և շղթայի երկարությունը որոշողը դառնում է
հեղինակը:
Այս համարյա չասվածին հավելենք նաև հոգեբանական մեկ-երկու դիտարկում. «Տղան արժանի չէր կրելու այդ պատկերները, դրանք տղայի պատկերները
չէին, արդարն այն կլիներ, որ տղան քայլ առ քայլ հոլովեր իր փախուստը, բայց
նրա էությունը փախուստից ոչինչ չէր վերցրել, տղան չէր կարողանում անդրադառնալ փախուստին:
Տաքություն, քրտինք ու ծաղիկ բուրելով հայրն անցավ դեպի դուռը, չոր խոտի, քրտինքի ու ջերմության քաղցր մշուշը քսվեց տղայի դեմքին: Դրանք տղայի
բույրերը չէին, տղան այդ բույրերին արժանի չէր, նա շունչը պահեց, որպեսզի իր
մեջ չառնի այդ քաղցր մշուշը» [7, 524-525]:
Ժամանակը պատկերելու առանձնաշնորհի մասին արդեն խոսվել է, սակայն
ևս մի մեջբերում. «Բազրիքի վրայից նա <հայրը> վերցրեց լվացվելու ջուրը, մոր
ձեռքերը օդում մնացին, և սկսեց խմել: Նրա բույրը կանգնած էր տան դռնից մինչև
գոմի սրահը և գոմի սրահից մինչև՜… և այդպես մի շաբաթ մնալու էր այդ բույրը,
իսկ նա, մոր արգելքի դեմ կույր ու խուլ, ծծում էր լվացվելու ջուրը, և տղան
չկարողացավ հեկեկոցը զսպել» [7, 525]:
Իսկ որտե՞ղ մնաց ավարտը: Այսքանից հետո ենք ցանկանում հավելել, որ
Մաթևոսյանի «Պատիժը» երկում պատումը կարելի է ավարտել ցանկացած պարբերության հետ, և պատումը կարելի է շարունակել տրամաբանական կամ անկռահելի ցանկացած պարբերությամբ:
Ուրեմն` գոմում ծնված այս մանչուկը, որ կամաց-կամաց մարդատեսքի (ու
Հիսուսատեսքի) է գալիս ու իրեն պատժել է իր չարածի համար, նորից գոմ է
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մտնելու` «ապրելու հսկա տենչը բեռ արած» (Եղ. Չարենց), այն պատկերացնելով
որպես «ամենայն շնչավորի հանգրվան» (Հր. Մաթևոսյան): Այստեղ այծը կա (սրա
պատմությունը կա «Աշնան արևում»), և խոզը կա, որին դեռ չի տարել «երևանցի
խաբեբան», և կովը կա, որին մայրն է փրկել Ձորագետում կովերի կոտորածից:
«Երրորդ արարածն այդ գոմում կովն էր, չորրորդը` մոզին, հինգերորդը տղան էր:
Մյուսը` հորթն էր մոր փորում: Տաք խավարի մեջ տղան գտավ կովի ու մոզու
արանքը, ոտնաթաթերը մոզու փորի տակ խցկեց, մոզին սարսռաց, թիկունքը
սեղմեց կովի էրաթաթին, ձեռքերն իր անութների մեջ առավ, և այդ ժամանակը
մյուսը մոր փորում խաղաց: Մորը նա լրիվ բնակեցրել էր, մայրը լրիվ նրանն էր,
մոր մեջ նա խաղում էր, իսկ մոր կողքին կային, ջերմանում ու ապրում էին տղան
ու մոզին: Կովը պարանոցը ծռեց, հոտ քաշեց ու թույլ տվեց, որ այդ այդպես լինի»
[7, 551]:
Այսպես հաստատվում է աշխարհի ու կյանքի անընդհատության ու անվերջության մաթևոսյանական դրույթը, և ավարտն այլևս ավարտ չէ, այլ հանգրվան`
հաջորդ ճանապարհից առաջ: Իսկ առաջ տեղի ունեցածներին, կենդանիներին ու
մարդկանց և հետո լինելիքին վերաբերող ինչքա՜ն պատմություններ են շարունակվելու ու գտնելու իրենց հանգրվանը: Այսպես ասվում է, քանի որ կա
մաթևոսյանական մի «թաքցրած» երկ` «Մեռելալույս» անավարտը, որ վերաբերում է նույն Սիմոն-Աղուն-Արմիկ (այստեղ` Բրտիշուն)-Հրայր (այստեղ` ՀրաչոԼաչո)-Նանար քույրիկ ընտանիքին, սակայն գործողության ժամանակային
ընդգրկման տեսակետից սա նախորդում է «Պատիժը» երկին, չնայած այստեղ էլ
պատիժ կա, բայց չարվածի, ենթադրվածի համար: Այստեղ էլ պատումը շերտշերտ պատմություններ է բերում, և մենակ, իրեն անպաշտպան պատկերացնող
ընտանիքը` հիվանդ երեխաներով, սպասում է հոր` Ղազախից գալուն: Պատումը
կարող է ցանկացած կետում ավարտվել, որովհետև ամեն վայրկյան հանգրվան է
ժամանակի հանգույցում, իսկ ի՞նչ պակաս հանգրվան է հետևյալ հատվածը, որ
էպիլոգի կարիք չի զգում.
«Բայց խեղդուկը եղբոր արյան և հոր վերադարձի այդ ամբողջ պատմության
մեջ չէր և ոչ էլ գալիքում որևէ տեղ էր պահված խեղդուկը, այլ հենց այդտեղ այդ
հանգած երեկոյի մեջ: Եղբայրը ծաղկից խուլ ու թլվատ էր դուրս եկել, կարտոլե
բլիթի վրա եղբայրը ծաղրածուի անցքեր էր անում, երբեմն վախեցած նայում էր
Բրտիշան կողմն ու ինքը իրեն հանգստացնում էր. «Հանտարծ էլա՜վ... տմեծանաս
տմոռանաս... բան չտա... հանտարծ էլա՜վ», թե՞ իր խուլ ու թլվատ գոյության ներսում կար ուրիշ խեղճ փոքրիկ մեկը՝ նրա հետ էր խոսում, նրան էր օրորում: Այդ
գիշեր, թե՞ Ղազախի թուրքերից հոր գալու գիշերը, հոր գալուց մի քիչ առաջ,–
որովհետև երբ հայրն ասաց «Աղուն-Աղուն-Աղուն-Աղուն»՝ Բրտիշունը զարթուն
էր,– (հայրը լուսադեմին եկավ), Բրտիշունը զարթնեց, և փուխր, ծալծլվան եղբայրը՝ ոտքը նրա փորին, գլուխը նրա ուսին, դունչը նրա ականջին՝ նրա վիզը գրկած
քնած էր: Նրա թիլիկ ծանրությունը Բրտիշան կուրծքը նեղում էր, Բրտիշունը նրա
տակից ետ քաշվեց, և եղբայրը քնի մեջ դժգոհեց, ինչպես որ արգանդում
կդժգոհեն, և նրա վրա նորից հարմարվեց» (անտիպ):
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Մյուս կողմից` ինչո՞ւ հենց այստեղ անկատար մնաց այս երկը, ի՞նչ հոգեբանական, կենսական, այլևայլ նախադրյալներ են խոչընդոտել երկի կայացմանը,–
մեծավ մասամբ անպատասխան են մնալու, իսկ «Մեռելալույս» երկն իր անավարտությամբ արդեն իսկ ավարտուն է մնալու:
Այստեղ ենք ցանկանում մեջբերել Լ.-Զ. Սյուրմելյանի դիտարկումը. «Ավարտը
կարող է գործողության, կերպավորման, մտորումների ավարտը լինել այն
պատմություններում, որոնցում գերիշխում են գործողությունը, կերպավորումը
կամ մտորումները, կամ էլ այն կարող է երեքի ավարտը լինել միևնույն սյուժեի մեջ:
Այս այլընտրանքները գրողին բազմաթիվ հնարավորություններ են ընձեռում: Գործողության պատմությունը եզրափակում է գործողությունը, հերոսի պատմությունը
եզրափակում է կերպավորումը, գաղափարների պատմությունը եզրափակում է
մտորումները, եթե նույնիսկ հետևությունն այն է, որ հետևություն չկա» [12, 174]:
«Ծառերը
Ծառերը»:
Ծառերը Բացարձակապես այս սկզբունքն է գործում նաև «Ծառերը» մենախոսության բազմաձայն պատումի մեջ: Արյան ու գենետիկ երկու սկիզբների հակադրության մեկտեղումը ի վերջո չի հանգեցնում ընտրության, քանի որ ըստ
էության այդ հակադրությունը չկա. մեկի ռանչպարությունը և մյուսի ավազակությունը ընդամենը տարազներ են, իսկ մորեմերկ սրանք երկուսն էլ բեռնաձի են,
իրենց ու աշխարհի հոգսի հետևից վազողներ, որոնք ի վերջո կերպափոխվելու են
ծառի ու թփի, իսկ մինչ այդ դրսևորելու են ինչ-որ բան լինելու (դառնալու) իրենց
ցանկությունը: Վերջնական արդյունքում առարկայանում է արդեն իսկ կերպափոխվածը, և մաթևոսյանական պատումի հաջորդ հանգրվանն արդեն կարող ենք
համարել էպիլոգ (վերջերգ), որ ավարտ չէ, այլ ներկայացած անցյալի շարունակականություն.
«Ու հետո – որ իմ հերը կռանում, թումբ է դառնում…, թումբ, քար, կոճղ, չափար է դառնում Արզումանենց Ռուբենի ոտի տակ ու ասում. «ոտդ տուր ու թռիր»:
Իսկ Ռուբենը ծանր տղամարդ էր, չէ, կերած-խմած նրա մարմինը ձին զոռով է
տանում, նա ինչ թռչող էր, բայց քո պապը կռացել, իրենից քար է շինել նրա համար` որպեսզի նա դնի մի ոտն էլ, երկու ոտն էլ ու թամբից բռնած դեռ չարչարվի,
չարչարվի քո պապի վրա ու նստի ձիուն, քանի որ Իշխանի ծնկով ու ձեռքով չի
կարողանում հեծնել: Էս դու ես ինձ պատմել: Դու էս Իշխանին ես տեսել: Ռուբենի
բեռն, այո, ծանր է… զավակս, զավակս… բայց դա իմ հերն է: Իմ հերն, այո, կկռանար, նրա ոտի տակ քար կդառնար ու կասեր. «տուր-տուր-տուր… տուր, այտա,
ոտդ տուր ու թռիր»: Կյանք է, զավակս: Կյանք է, ես իմ հորը չեմ պաշտպանում, ես
նրանից ոչ մի օգուտ չեմ տեսել, բանտում իմ բոբիկության վրա լաց լինելուց հետո
էլ նա կոշիկ չառավ, նրա օգուտն ինձ` քո զրնգուն ու քինոտ արյունն էր լինելու –
չեղավ, էդ էլ չեղավ… բայց ես ասում եմ. իսկ լա՞վ է, որ քոնոնք` քո էստեղինները
ոչ կռանում են, ոչ բարձրանում, ոչ էլ ապրում – քնած, բարի, ալարկոտ կան, թե
կտրեցիր` կտրեցիր, թե չկտրեցիր` ուրեմն դեռ ոտի վրա է, գլխարկը թե չտարար`
ուրեմն դեռ գլխին է» [13, 265-266]: Այս ներկայացած անցյալի` ներկայի ու ապագայի մեջ դրսևորվող շարունակականությունը կյանքի անընդհատությունն է
փաստում: Եվ եթե սա վերաբերում է մարդուն, ապա միաժամանակ կարող է վե– 119 –

րաբերել նաև ժողովուրդ, ազգ հավաքականություններին, որոնք նույնպես ապրում, գոյատևում, դիմակայում ու պարտվում-հաղթում են նույն չափորոշիչներով:
Այսպես. «Մեծամոր» էսսեի «նախափորձ» «Թափանցիկ օր» երկում հավաքականություն ձևավորվում է անձերի համախմբմամբ. որ ներառում է և՛ Մեսրոպ Մաշտոցին, և՛ մշեցի այն խենթին, «որ 1915-ի սև ամռանը թողել էր կին, երեխա, օրվա
հաց, շալակել էր Առաքելոց վանքի դուռը և շեկ ճանապարհների վրա օրորվում էր
դեպի Էջմիածին:
Եվ այն մատենագիրը, որ քառասուն, հարյուր քառասուն, հազար քառասուն
տարի կքել էր քարայրում` մեծ ճանապարհի հետ կապված արահետով, արահետին` դարերի խոտ, ու շարադրում էր այս փոքրիկ մարգի եղածն ու չեղածը:
Եվ մեր սևազգեստ արևը, այդ Կոմիտասը:
Եվ մի տարում հարյուր տարով ծերացած այդ Թումանյանը:
Եվ այն խեղճ երազողը, որ հեռու Եվրոպայում թնդանոթ էր ձուլում` Սյունյաց կատարներից կրակելու հույսով:
Եվ տղաների այն հարյուրավոր խմբերը, որ գիրք ու վառոդ առած գնում էին
կարմիր դրոշ պարզելու մեր կորչող կապույտ աշխարհի գլխին և շան լակոտի
պես գնդակահարվում էին սահմանի վրա և՛ թիկունքից, և՛ ճակատից:
Եվ 1915-ին եղած զարհուրելի սերերը, պատարագները, ծամված հացը,
շաղված սերմը, ծնված երեխաները, հյուսված երգերը:
Եվ ամենազարմանալին. դարձյալ կանաչեցին արտեր, արտի և հովի խաղ
եղավ, դարձյալ կակաչը կարմիր էր և զանգակ ծիծաղ կար մեր կանաչ մարգերի
վրա: Եվ Վարպետը նստեց գահին և խորհեց զարհուրելի դաժան ու անդիմադրելի
գեղեցիկ աշխարհի բանը, երբեմն միայն ասելով բառեր, որ ադամանդ էին,
որովհետև հիսուն տարում հազար տարվա արև ու անձրև էին կերել:
… Ինչո՞ւ ես տխուր և ինչո՞ւ ես ուրախ» [7, 345-346]:
Այս նույն մտահոգությունները կան Մաթևոսյանի «Մեծամոր» էսսեում, որի
վերաբերմամբ նշվել է. «Հրանտ Մաթևոսյանի «Մեծամորը»… երեկ զգուշացնում
էր, այսօր` արթնացնում» [14, 54-55]:
«Մեծամորը» ստեղծվել է «Թափանցիկ օր» էսսեի ձևավորած ավանդույթին
համապատասխան: Նույնն է պատումի սկզբունքը, նույնն է հայոց պատմությունը
և մեր ներկան միաժամանակ դիտարկելու մաթևոսյանական նախասիրությունը,
տարբեր պատումների մեկտեղման, զուգադրման, հարաբերման միջոցով
գլխավոր նպատակին հետամուտ լինելու հեղինակային նախասիրությունը:
Սակայն Մաթևոսյանը այս ստեղծագործության մեջ հասել է որակական նոր աստիճանի: Այլևս կարևոր չէ ուրախ կամ տխուր լինելու մաթևոսյանական խնդրառությունը, այլ կարևոր են հայրենիքի և հայրենիքի պատմության իմաստավորումը, հայոց պատմության իմացաբանական հիմքերին և ազգային փիլիսոփայությանը մոտենալու Մաթևոսյանի նպատակադրումը և իրականացումը: Արդյունքում պատահական չէ այն իրողությունը, որ Մաթևոսյանի դիրքորոշումը չափազանց մոտ է սթափ հայացք ունեցող մեր հեղինակների` Մովսես Խորենացու, Եղ.
Չարենցի, Շահան Շահնուրի, այլոց դիրքորոշմանը:
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Ոչ միայն Հրանտ Մաթևոսյանի «Մեծամոր» և «Թափանցիկ օր» էսսեները,
այլև «Չեզոք գոտի» պիեսը, նրա այլ խորհրդածություններ մեր ժողովրդի պատմությանը սթափ նայելու նպատակադրում ունեն. «Ո՞վ է այս ժողովուրդը, որ վեց
հարյուր տարի – վեց հարյուր` ցանկացած յուրաքանչյուր ազգի ու ազգության ելնելու – զորանալու – կայանալու – անցնելու մի լրիվ ժամկետ` մի լրիվ կյանք –
վեց հարյուր տարի մշակույթի իր օջախը ոչ թե բորբոքելու, այլ անթեղը գոնե
պահելու իրավունք ու հնար չի ունեցել, վեց հարյուր տարի մի քարի վրա քար չի
դրել, մի անգամ իր համար վանք չի կարկատել, վեց հարյուր տարուց մի թիվ ու
թվական չի հիշում, աթարի ու խլյակների մեջ ծվարած` ոչ էն է ողջ, ոչ մեռած
ապրել է անտարածության ու անժամանակության մեջ և իր մշակույթի գլխին ոչ
մի հովանի ու գուրգուրանք չի տեսել և ընդհակառակը` ապրել է թշնամու թշնամական, լավագույն դեպքում` կասկածոտ, մշտապես` թշնամությունից կանաչած
հայացքի ներքո» [15, 109-110]:
Սա մեր պատմությունն է: Այդ անցյալի մեջ մեր մշակույթը կա, մեր ինքնատիպությունը, պատմական ինչ-ինչ հանգրվաններում ստեղծած մեր աստղադիտարանն ու մատյանը, մեր այբուբենն ու գիտությունը, մեր թագավորները կան և
մեր թշնամիները, օտարի կողմից մեզ տրված գնահատականները և մեզ մոռանալու, անտեսելու նպատակադրումները, բայց ավելի կարևոր է մեր հոգևոր կերտվածքը: Պատահական չէ գրականագետ Վ.Ռ. Գրիգորյանի դիտարկումը` կապված «Մեծամոր» էսսեի հետ. «Պատմության ընկալումը, դրա իմաստավորումը
որոշում է և ներկայի բովանդակությունը: Այն յուրօրինակ պրոյեկցիա է ապագայի
համար: Պատմության ընկալումը (ճիշտ թե սխալ) կանխորոշում է դեպքերի հետագա ընթացքը» [16, 237]: Այս եզրահանգումը գալիս է հենց Հր. Մաթևոսյանի
ձևակերպումից, որ կարող ենք բանաձև պատկերացնել և ավարտ (անավարտություն) «Մեծամոր» էսսեի համար. «Այս այսպես է ու կմնա այսպես, քանի դեռ բետոնը տասը կանգուն շերտով մինչև վերջին թիզը չի ծանրացել այս ցնորական
երկրի կավին: Եվ ի՛նձ վրա: Եվ ձե՛զ վրա» [7, 384]: Մաթևոսյանի նախադասությունները հասնում են զարմանալի հակադրությունների, վերլուծությունների ու
խտացումների: Բայց և լինելու է վաղվա օրը: Եվ այդ վաղվա օրվա մեջ մենք լինելու ենք նույնը, որովհետև այն ենք, ինչ որ կանք, որովհետև չենք կարող կերպափոխվել, և մեր երկիրն էլ այն է, ինչ որ ունենք, Մաթևոսյանի ձևակերպմամբ`
«Էս է»:
Փորձենք ամփոփել: Մաթևոսյանի ստեղծագործությունների ավարտները
հաստատում են հեղինակային նախասիրությունը` կյանքն ու իրականությունը
տեսնել որպես շարունակական ու անընդհատ իրողություններ, և կենսական
փաստի, կերպարի, գործողության ցանկացած հանգրվան հաջորդ փաստի, կերպարի, գործողության սկիզբ է: Այս ամենը հաստատում է կյանքի ու կենսական
անգամ ամենափոքր փաստի դրամատիզմը, համարյա ողբերգական հագեցվածությունը, քանի որ «ժամանակներն աղքատ էին», իսկ կենսական փաստի ճշմարտությունը երբևէ չի կարող աղքատ լինել:
Խոսքը վերաբերում է անգամ անավարտ ստեղծագործություններին, և անա– 121 –

վարտ որոշիչն անգամ պայմանական է, քանի որ մաթևոսյանական գիրն իր նախադասությամբ ու պարբերությամբ արդեն իսկ ձևավորում է ավարտուն ամբողջություն: Հեղինակն իր մտածողության ու պատումի յուրահատկություններով
այլևս կարիք չի զգում էպիլոգ-վերջերգի, որովհետև էպիլոգն արդեն ավարտ ու
վերջակետ է, իսկ Մաթևոսյանի գործի անընդհատության բնույթը դեմ է ցանկացած վերջի: Սա ռելյատիվիզմ չէ, այլ բոլոր ժամանակները, բոլոր տարածքները և
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Финал в произведениях Гранта Матевосяна

Пилоян Валерий

Резюме

Ключевые
Кл
ючевые слова: финал, эпилог, незавершенность, продолжительность, время

Финалы произведений Г. Матевосяна подтверждают авторские предпочтения:
рассматривать жизнь и реальность как цепь последовательных и непрерывных
событий, жизненных фактов, образов, действий, которые являются началом последующих жизненных фактов, образов и действий. Все это подтверждают драматизм
жизни и даже самого незначительного жизненного факта, доходя до почти трагической концентрации, потому что «времена были скудными», а истинность жизненного факта никогда не может быть скудной.
Речь идет в том числе и о незавершенных произведениях, и даже определение
незавершенности становится условным, потому что в матевосяновской манере
письма предложения и абзацы изначально формируют завершенную целостность.
Авторская специфика мышления и повествования уже не нуждается в эпилоге,
потому что эпилог – это финальная конечная точка, а характер неразрывности
произведений Г. Матевосяна выступает против любого конца. Это не релятивизм, а
стремление и осуществление желания увидеть все времена, все пространства и всю
человеческую неповторимость в своеобразном «Ноевом ковчеге», с помощью которого Г. Матевосян утверждает преемственность и неразрывность времен.

The Ending
Ending in Hrant Matevossyan's Works

Piloyan Valeri

Summary

words: ending, epilogue, unfinishedness, continuation, time
Key words
The ending in Matevossyan's works ascertains the author's preference for seeing
life and reality as a set of continuous and regular events, and any destination of the vital
fact, image, action is the beginning of the next coming fact, image and action. All of this
ascertains the "dramatism" of life and the smallest vital fact, their almost tragic
saturation as "the time was poor", whereas the truth of the vital fact can never be poor.
This refers to the author's unfinished writings, and unfinished attribute in them is
conventional, as Matevossyan's writing in its sentence and paragraph unity forms a
single whole. The author's thinking and characteristics of narration need no more
epilogue, because the epilogue itself is nothing but an ending, and the nature of
Matevossyan's work continuity is against any ending. This is not relativism, but rather
single-mindedness and realization in order to see all the times, spaces and human
uniqueness in the original "Noah's Ark", through which Matevossyan asserts
transferability and continuity of time.

– 123 –

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ПСИХОЛОГИЯ
PSYCHOLOGY

– 124 –

Միջանձնային կոնֆլիկտների պատճառները
դասախոսդասախոս-ուսանող հարաբերություններում
հարաբերություններում և
հաղթահարման ուղիները

Հովսեփյան Նունե

բառեր.. փոխհամագործակցում, հաղորդակցում, ֆասիլիտաՀանգուցային բառեր
տոր, քոուչ, ապրումակցում, սուբյեկտիվություն, փոխըմբռնում, օբյեկտիվություն,
հակասություն, բանակցություն
Բուհական կրթական համակարգի բարեփոխումների կարևորագույն կողմերից մեկն է հանդիսանում դասախոս-ուսանող փոխհարաբերությունների
վերակառուցումը: Նոր կրթական միջավայրի ստեղծումը ոչ միայն ուսումնական
նոր ծրագրերի ստեղծումն է, այլև ուսումնական գործընթացի մասնակիցների
(հիմնականում դասախոսների և ուսանողների) հարաբերությունների փոփոխությունն ու համապատասխանեցումն է դասավանդման նոր ձևերին, մեթոդներին,
ոճերին: Բարեփոխումների կարևորագույն հարցերից մեկը դասախոսի միանգամայն նոր գործառույթների ներդրումն ու կիրառումն է ժամանակակից բուհում:
Մասնագետները արդի համալսարանական կրթության իրականացման համար
առանձնացնում են 21-րդ դարի պահանջներին համապատասխանող դասախոսի
նոր կերպարները` դասախոս-ֆասիլիտատոր, դասախոս-խորհրդատու, դասախոս-մոդելավորող, դասախոս-քոուչ: Սրանք ժամանակակից դասախոսի նորացված գործառույթներն են, որոնցից մեծապես կախված են կրթության որակն
ու բուհի հեղինակությունը [1, 46]:
Բուհում դասախոս-ուսանող հարաբերությունները իրենց բնույթով բարդ և
բազմակողմանի են: Դասախոսների և ուսանողների փոխհարաբերություններում
հաճախ են առաջանում հետաքրքրությունների, մոտիվացիաների, կյանքի հանդեպ ունեցած դիրքորոշումների, արժեքների և աշխարհայացքի հակասություններ, ինչը անկասկած, իր ազդեցությունն է թողնում ուսումնական ամբողջ գործընթացի վրա: Դասախոսների և ուսանողների միջև հակասությունները, բախումները ինչպես նաև կոնֆլիկտները, մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում հոգեբանության համար, ինչը պայմանավորված է սովորողների և սովորեցնողների
միջև փոխհարաբերությունների ամբողջական վերակառուցմամբ, ինչպես նաև
բուհական միջավայրում կոնֆլիկտների կանխարգելման և հաղթահարման անհրաժեշտությամբ:
Այն հոգեբանները, ովքեր ուսումնասիրել են դասախոս-ուսանող փոխգործունեությունը նշում են, որ դասախոսների և ուսանողների միջև կոնֆլիկտների
հիմնական պատճառներից է դասախոսի ցածր մասնագիտական մակարդակը,
դասավանդման ոչ արդյունավետ, հնացած կամ ոչ ժամանակակից մեթոդների
կիրառումը, ինչպես նաև կոնֆլիկտների ուսանողների ոչ պատշաճ վարքը կամ
ուսուցման նկատմամբ ցածր դիրքորոշումները: Կովալյովը դասախոսների և
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ուսանողների միջև ծագած կոնֆլիկտները բաժանել է հինգ տեսակների. [5, 69-72]
1. Կարգապահական կոնֆլիկտ: Այս կոնֆլիկտների հիմքում ընկած են
ուսանողների և դասախոսների կողմից կարգի ու կանոնի խախտումները
(դասից ուշացումներ, բացթողումներ):
2. Դիդակտիկ փոխգործունեության կոնֆլիկտներ: Ապացուցված է, որ ուսանողների մեջ ուսուցման ընթացքում ձևավորվում են մանկավարժի գործունեությունը գնահատելու չափանիշներ, որոնք պայմանավորված են
նրանով, թե ուսանողը ինչպիսի հաջողություններ է ունեցել ուսումնական
ծրագրերը յուրացնելու գործում:
3. Ուսուցման մեթոդների շուրջ ծագած կոնֆլիկտ: Մեծամասամբ ուսանողների դժգոհությունների առիթ են դառնում անհասկանալի բացատրությունները, նյութի ոչ սիստեմավորվածությունը, դժվարամատչելիությունը
և այլն:
4. Կոնֆլիկտներ, որոնք առնչվում են դասախոսի մանկավարժական տակտի
հետ: Ծանր հետևանքներ կարող են առաջանալ, երբ դասախոսը
վրեժխնդիր է լինում առանձին ուսանողների կամ ուսանողական խմբի
հետ: Աններելի է նաև այն, որ դասախոսը տարբերակված վերաբերմունք
ունի որոշակի հաջողություններ գրանցած, վարքի առանձնահատուկ
դրսևորումներ ունեցող ուսանողների նկատմամբ:
5. Կոնֆլիկտներ՝ կապված կրթական միջավայրի կորրեկցիայի հետ: Այս
կոնֆլիկտների հիմնական պատճառն են դասախոսի և ուսանողի սոցիալհոգեբանական կոմպետենտության ցածր մակարդակը, ապրումակցման
ունակության անբավարարությունը, հավակնությունների մակարդակի
բարձր կամ ցածր լինելը, ուսումնական գորընթացում նյութական և
հոգևոր հետաքրքրությունների անհամատեղելիությունը:
Դիմուխամետովը նշում է մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ [3,
95]: Օբյեկտիվ պատճառներից են`ուսանողի հիմնական պահանջմունքների անբավարարվածությունը, ուսանողի և դասախոսի դերային-գործառույթային հակադրությունը, ուսանողի ազատության սահմանափակումը (խիստ կարգուկանոնը, դասախոսին ընտրելու հնարավորության բացակայումը, դասերից չբացակայելը և այլն), կյանքի փորձի, արժեքների, պատկերացումների միջև հակասությունը, դասախոսի կողմից ուսանողին գնահատելու անհրաժեշտությունը, ուսանողի
կողմից տարբեր դերերի պարտադրված իրականացումը, որոնք հաճախ միմյանց
հակասում են (ընկերների, դասախոսների, ծնողների պահանջներին համապատասխանության խնդիրը), ուսումնական նյութի և իրական կյանքի երևույթների,
օբյեկտների միջև հակասությունը,սոցիալական անկայունությունը: Որպես սուբյեկտիվ պատճառներ կարող ենք համարել վարքի նորմերի խախտումը համատեղ
գործունեության ժամանակ, հաղորդակցման մշակույթի բացակայումը, ուսանողի
ոչ բավարար ինտելեկտուալ, ֆիզիկական, հնարավորությունների և նրան ներկա– 126 –

յացվող պահանջների միջև անհամաձայնությունը, դասախոսի ոչ կոմպետենտությունը (փորձի պակասը, առարկայի խորը իմացությունը, կոնֆլիկտները հաղթահարելու պատրաստակամությունը), նյարդային լարվածություննը, սթրեսները,
չափազանց ծանրաբեռնված կամ գերլարված ուսումնական գործընթացը [7,110]:
Դասախոս-ուսանող փոխհարաբերություններում կոնֆլիկտների առաջացման պատճառները բացահայտելու, դրանք կանխարգելելու և հաղթահարման
ուղիներ տալու նպատակով ուսումնասիրություններ ենք իրականացրել ՎՊՀ-ի
հինգ ֆակուլտետների տարբեր կուրսերի ուսանողների հետ:
Կոնֆլիկտների պատճառների վերաբերյալ տեղեկության հավաքման և
պարզաբանման նպատակով կիրառել ենք դիտման և հարցազրույցի մեթոդները:
Դիտումը իրականացվել է բնական պայմաններում, հետազոտվողները տեղյակ
չեն եղել այդ մասին, դիտումը իրականացվել է անկաշկանդ, բնական և անկեղծ
միջավայրում: Դիտման օբյեկտ են հանդիսացել տարբեր կուրսերի ուսանողների
և նրանց դասավանդող դասախոսների գործողություններն ու վարքը դասերի ընթացքում և դասերից դուրս իրականացվող միջոցառումների ժամանակ: Դիտման
արդյունքները մեր կողմից վերլուծության են ենթարկվել՝ բացահայտելով դասախոսների և ուսանողների հաղորդակցման ոճերը, միմյանց ընկալելու, ռեֆլեկսիայի մակարդակները, դասախոսների կողմից ներկայացվող պահանջներին,
առաջադրանքներին ուսանողների կողմից տրվող արձագանքներն ու դիրքորոշումները, գործունեության ընթացքում վարքի արտաքին փաստերը և այլն: Դիտումը հնարավորություն է տվել առանձնացնել դասավանդման, գիտելիքի
ստուգման և գնահատման այն մեթոդները, որոնք առավել ընդունելի են ուսանողների համար, արդյունավետ են երկուստեք դրական փոխհարաբերություններ
կառուցելու համար: Դիտման արդյունքում կարևոր տեղեկություններ են ստացվել
այն մասին, թե ինչ բնույթի են կոնֆլիկտները`բաց, թե փակ:
Դիտման հետ միաժամանակ կիրառել ենք զրույցի մեթոդը: Նախապես
մշակված հարցերի շուրջ նպատակային զրույցը ուսանողների և դասախոսների
հետ հնարավորություն է տվել պարզել այն հանգամանքները, իրադրությունները,
վարքի դրսևորումները, որոնք կոնֆլիկտների առաջացման պատճառ են հանդիսանում: Զրույցի արդյունքները ընդանրացնելուց հետո կազմել ենք հարցարան՝
խնդիր դնելով առավել ճշգրիտ և ամբողջական պատկերացում ստանալ կոնֆլիկտների պատճառների մասին: Հարցարանը բաղկացած է 12 պնդումներից,
որոնք վերաբերում են ուսումնական գործընթացում դասախոսի կողմից դրսևորվող վարքին և իր մասնագիտական գործառույթների իրականացման առանձնահատկություններին: Հարցվողները յուրաքանչյուր որակ գնահատել են 1-5 միավորների սահմանում (ըստ առաջնահերթության): Ուսանողներին հնարավորություն է տրվել հարցաթերթիկի լրացուցիչ բաժնում նշել այն կոնֆլիկտածին գործոնները, որոնք հարցաթերթիկում ընդգրկված չեն, սակայն վերջիններս դրանք
կարևորում են: Հարցաթերթիկում նշված կոնֆլիկտածին պատճառներն են՝ «ոչ
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օբյետիվ գնահատումը, պարտականությունների թերացումը, դասախոսի բարձր
ինքնագնահատականը, ուսանողների իրավունքները սահմանափակելը և չափազանց խստությունը, անհարգալից վերաբերմունքը, կոպտությունը, վիրավորելը,
մասնագիտական գիտելիքների անբավարար մակարդակը, կարծիքների և տեսակետների հետ հաշվի չնստելը, ավելորդ հուզականությունը և գրգռվողականությունը, անտարբեր և անհետևողական մոտեցումը, իրավիճակներին ոչ ադեկվատ
արձագանքելը, դասավանդման նոր մեթոդներին չտիրապետելը (գրքից կամ
կոնսպեկտից թելադրելը), պահանջների բարձրացումը քննությունների և ստուգարքների ժամանակ»:
Ուսումնասիրությանը մասնակցել են 80 ուսանողներ, (20 առաջին կուրսեցի,
20` երկրորդ, 20` երրորդ, 20 `չորրորդ), ինչպես նաև համալսարանի տարբեր ամբիոններից ընդգրկված 20 դասախոս:
Մեր կողմից ենթադրվում էր, որ կոնֆլիկտների պատճառները կարող են լինել ինչպես սոցիալ-հոգեբանական, այնպես էլ անձնային, ինչը հաստատվեց
հարցաթերթիկները վերլուծության ենթարկելուց հետո: Սոցիալ-հոգեբանական
հիմքի վրա առաջացած կոնֆլիկտները դրսևորվում են շփման, հաղորդակցման
խանգարումների, դերային փոխհարաբերությունների անհավասարակշռության,
լարվածության, հոգեբանական անհամատեղելիության դեպքում: Կոնֆլիկտների
անձնային պատճառները կախված են մասնակից կողմերի անհատական-հոգեբանական առանձնահատկություններից, սերնդափոխության, աշխարհընկալման
և մտածողության տարբերություններից: Հակասություններն ի հայտ են գալիս,
երբ կողմերը միմյանց վարքը, գործողությունները համարում են անընդունելի,
տարակարծիք են, չեն տիրապետում կոնֆլիկտների հաղթահարման սոցիալ-հոգեբանական միջոցներին, հոգեբանորեն անկայուն են, խառնվածքի անհավասարակշիռ տիպին են պատկանում կամ ունեն բնավորության այս կամ այն շեշտադրվածությունը:
Արդյունքում առանձնացրել ենք միջանձնային կոնֆլիկտի առկայության
երեք հիմնական նախապայման.
ա) սուբյեկտների միջև տարաձայնություններ կապված հետաքրքրությունների, արժեքների, նպատակների, մոտիվացիաների հետ,
բ) երկու կողմերի վարքի և գործողությունների հակադրում,
գ) միմյանց նկատմանբ բացասական զգացմունքների և հույզերի առաջացում:
Ուսանողի և դասախոսի միջև փոխահարաբերությունները կառուցվում են
սոցիալ-հոգեբանական, բարոյական-էթիկական, կազմակերպչական կողմերով:
Փողադարձ սպասումները թե` դասախոսից, և թե` ուսանողից, ընդգրկում են
խնդիրների մեծ շրջանակ՝ սկսած արժեհամակարգային կողմնորոշումից մինչև
ստացած և յուրացրած գիտելիքների որակը:
Հետազոտության արդյունքները ունեն հետևյալ տեսքը.
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Աղյուսակ 1
ընդհ.. արդյունքները
արդյունքները))
Կոնֆլիկտների առաջացման պատճառները (ուսանողների ընդհ
Կուրսեր
N
ԴասախոսԴասախոս-ուսանող կոնֆլիկտ
կոնֆլիկտների պատճառները
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ոչ օբյեկտիվ գնահատումը
Պարտականությունների թերացումները
Բարձր ինքնագնահատականը
Ուսանողների իրավունքները սահմանափակելը
Անհարգալից վերաբերմունքը, կոպտությունը,
վիրավորելը
Մասնագիտական գիտելիքների անբավարար
մակարդակը
Կարծիքների և տեսակետների հետ հաշվի չնստելը
Ավելորդ հուզականությունը և գրգռվողականությունը
Անտարբեր և անհետևողական մոտեցումը
Իրավիճակներին ոչ ադեկվատ արձագանքելը
Դասավանդման նոր մեթոդներին չտիրապետելը
Պահանջների բարձրացումը քնն. և ստուգ. ժամանակ
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Տրամագիր 1
ընդհ.. արդյունքները
արդյունքները))
Կոնֆլիկտների առաջացման պատճառները (ուսանողների ընդհ
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Տրամագիր 2
դասախոսների
ոսների))
Կոնֆլիկտների առաջացման պատճառները (ըստ դասախ
ոսների

Այսպիսով, աղյուսակներից պարզ է դառնում, որ ամենատարածված կոնֆլիկտածին պատճառը դասախոս-ուսանող փոխհարաբերություններում ուսանողի գնահատականի ոչ ադեկվատությունն է: Այսպիսի իրադրություններում սուբյեկտիվ կողմ կարող են հանդիսանալ ուսանողի ոչ օբյեկտիվ հավակնությունները
բարձր գնահատականի և դասախոսի սուբյեկտիվությունը` ուսանողի գնահատականը իջեցնելիս: Կան դասախոսներ, ովքեր երբևէ գերազանց գնահատական չեն նշանակում, քանի որ վստահ են, որ միայն իրենք իրենց առարկան գիտեն կատարյալ: Այս դասախոսները մշտապես ուսանողների հետ գտնվում են
հակամարտության մեջ: Նրանք գնահատելիս հաշվի են առնում նաև ուսանողի
վարքը դասերի ընթացքում (դասախոսի հետ համամիտ չլինելը, վեճի բռնվելը):
Դասախոս-ուսանող կոնֆլիկտների հաղթահարման ուղիներ են առաջարկել մի
շարք հոգեբաններ՝ հիմնականում ելնելով մարդասիրական սկզբունքներից [4 148].
▪ Ուսանողի և դասախոսի հիմնական խնդիրն է համատեղ գործունեության ընթացքում գտնել այն «ոսկե միջինը», որը փոխհարաբերությունները կդարձնի առավել հաջողված և արդյունավետ:
▪ Հարաբերություններում կառուցողական մթնոլորտի ապահովումը մեծ
չափով կախված է դասախոսի գիտական պատրաստվածության, մասնագիտական կոմպետենտության և անձնային հատկանիշների ամբող– 130 –

ջականությամբ:
▪ Դասախոսի անձի մեջ ուսանողին գրավում է իր աշխատանքի հանդեպ
ունեցած սերը, ուսանողի նկատմամբ ուշադիր վերաբերմունքը, մասնագիտական և ընդհանուր մշակութային կոմպետենցիաների փոխանցման
կարողությունը:
▪ Դասախոսը չի ընկալվում միայն որպես գիտելիք տվող, նա ընկալվում է իր
անձնային ամբողջականության մեջ: Ուսանողը արժևորում է դասախոսի
զուտ մարդկային հատկանիշները` բարյացակամությունը, օբյեկտիվությունը, տակտի զգացումը, շփվողականությունը, դիմացինին հասկանալու
ունակությունը [4, 155]:
Մանկավարժական կոնֆլիկտը հաճախ լատենտ բնույթ է կրում: Դրանք կառավարելու համար պետք է որոշել օբյեկտիվ պատճառները և գտնել կարգավորման արդյունավետ ճանապարհները: Գոյություն ունի հաղորդակցման մշակույթի
հիմնախնդիրը: Խնդրի կարգավորումը կախված է կողմերից յուրաքանչյուրի անձնական և մասնագիտական մշակույթից: Կոնֆլիկտների հաղթահարման նախաձեռնությունը պետք է իր վրա վերցնի դասախոսը՝ որպես ավելի փորձառու և
մասնագիտորեն պատրաստված: Եթե կոնֆլիկտը հնարավոր չի լինում հաղթահարել, ապա նրա մեջ ներգրավվում են բուհի ադմինիստրատիվ կառույցները,
որոնք կարող են դատավորի» դեր ստանձնել` պաշտպանելով կողմերից մեկին,
ինչը ավելի կբարդացնի խնդրի լուծումը: Դասախոս-ուսանող կոնֆլիկտի հաղթահարման ընթացքում ապակառուցողական կոնֆլիկտը պետք է վերափոխվի
կառուցողականի: Դրա համար անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ քայլերը [6,
107].
▪ Հասնել այն բանին, որ ընդդիմախոսները միմյանց ադեկվատ ընկալեն:
Հուզական գրգռվածությունը խանգարում է ադեկվատ գնահատելու իրադրությունը:
▪ Երկխոսության մեջ մտնել, քանի որ այն կհարթի հաղորդակցման խնդիրը,
հնարավոր կդարձնի քննարկել վիճելի հարցերը և համատեղ գտնել լուծման տարբերակներ:
▪ Փոխամագործակցում, ինչն իր մեջ ներառում է կոնֆլիկտի կողմերի համատեղ գործողությունները, երկխոսությունը, հաղորդակցումը ուղղված
կոնֆլիկտի կարգավորմանն ու լուծմանը:
Եթե կոնֆլիկտը շատ խորը և հեռուն գնացած չէ, ապա հաղթահարման ժամանակ տեղին է կիրառել հումորը, կատակը, ինչը որոշակիորեն կթուլացնի լարվածությունը:
Կոնֆլիկտների հաղթահարման ուղիներից ամենաարդյունավետ ճանապարհը բանակցություններն են: Բանակցությունները թե միջնորդավորված են և
թե կառուցողական: Երկու կողմերի միջև բանակցությունների անհաջողության
դեպքում կարելի է դիմել միջնորդին կամ երրորդ կողմին, ով անկողմնակալ է, օգ– 131 –

նում է երկու կողմերի համար ընդունելի տարբերակներ գտնելուն: Կոնֆլիկտի
հաղթահարման մեթոդների ընտրությունը որոշում է կոնֆլիկտի ժամանակ վարքի մարտավարությունը [2, 98-99]:
Կոնֆլիկտներն ընդհանրապես ավելի հեշտ է կանխարգելելը: Կանխարգելման հիմնական ուղղվածությունը պետք է լինի ուսանողի համար ամենաարդյունավետ պայմաններ ստեղծել, որպեսզի հոգեբանորեն ճնշված և լարված չզգա
իրեն, անբավարար պատասխանի դեպքում ուսանողը պետք է գիտակցի, որ պատասխանը ոչ թե դասախոսին չի բավարարում, այլ ծրագրային պահանջներին, ոչ
մի դեպքում չպետք է վիրավորել ուսանողի անձը, ուսանողին ինքնազարգացման
հնարավորություն տալ, կիրառել առավել օբյեկտիվ գնահատման մեթոդներ և
այլն:
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Актуальность изучения конфликтов в сфере высшего образования обоснована
постоянным изменением характера взаимодействия между обучающими и обучаемыми, между студентами, а также необходимостью управленческих воздействий
для снижения общей конфликтности в социальной среде ВУЗа и профилактики ее
возникновения. На наш взгляд, конфликт как ценностно-ориентированное противоречие требует комплексного анализа. Возвращение конфликта в коммуникацию
является неотъемлемой функцией управленцев, работников учебных отделов, педагогов и консультантов в рамках нормативно-правового поля. Если конфликт не
проявляется в коммуникации, он уходит в подполье и проявляется за пределами
законов, приобретая патологические формы. К проблемам возникновения и эффективного разрешения конфликтов, проведения переговоров и поиска согласия
проявляют огромный интерес не только психологи и социологи, но и политики,
руководители, педагоги, социальные работники. Интерес к конфликтам можно
объяснить не только теоретическим интересом, но также и практическим: хочется
понять, как их предупредить и что делать, если они возникли. Процесс обучения и
воспитания, как и всякое развитие, невозможен без противоречий и конфликтов.
Конфронтация со студентами, условия жизни которых сегодня нельзя назвать благоприятными, явление обычное. Доказано, что в результате педагогики сотрудничества у студентов вырабатывается критерии оценки педагогического труда по его
результативности, по степени продвижения студентов к успеху. Таким образом, мы
считаем, что конфликт в вузе есть специфическая форма социального взаимодействия. Он представляет собой процесс разрешения противоречий, возникающих в
учебно-воспитательном процессе, обретающий особую форму социального взаимодействия, для которой характерна повышенная степень несовпадения ценностнонормативных установок субъектов конфликтного взаимодействия.
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The Causes of Interpersonal Conflicts betw
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Teachers and Students and the Ways
Ways of Resolving them
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mutual understanding, objectivity, contradiction, negotiation
The relevance of studying conflicts in higher education is justified by the constant
change in the nature of interaction between students and trainees, between students,
and the need for managerial influences to reduce the overall conflict in the social
environment of the university and prevent its occurrence. In our opinion, conflict as a
value-oriented contradiction, requires a comprehensive analysis. The return of conflict
to communication is an integral function of managers, employees of educational
departments, teachers and consultants, in the framework of the regulatory field. If the
conflict does not manifest itself in communication, it goes underground and manifests
itself outside the laws, acquiring pathological forms. Not only psychologists and
sociologists, but also politicians, leaders, teachers, and social workers have shown great
interest in the problems of the urgent and effective resolution of conflicts, negotiation
and the search for consent. Interest in conflicts can be explained not only by theoretical
interest, but also practically: I want to understand how to prevent them and what to do
if they arise. The process of training and education, like any development, is impossible
without contradictions and conflicts. Confrontation with students, whose living
conditions cannot be called favorable today, is a common phenomenon. It is proved that
as a result of pedagogy of cooperation, the students develop criteria for assessing
pedagogical work, according to its effectiveness, according to the degree of progress of
students to success. Thus, we believe that the conflict in the university is a specific form
of social interaction. It is a process of resolving contradictions, arising in the educational
process, acquiring a special form of social interaction, which is characterized by an
increased degree of discrepancy between the value-normative attitudes of the subjects of
conflict interaction.
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ՀՀ ներդրումային միջավայրը միջազգ
միջազգային ներդրումային
գործընթացների զարգ
զարգացման միտումների համատեքստում

Գևորգ
Գևոր
գյան Արմինե

բառեր.. համաշխարհային շուկա, ֆինանսական ռեսուրսներ,
Հանգուցային բառեր
գլոբալացում, մրցակցություն, խթանող քաղաքականություն, տնտեսական աճ
Համաշխարհային շուկայում երկրների միջև մրցակցությունը օտարերկրյա
ուղղակի ներդրումների (ՕՈՒՆ) համար ավելի սուր բնույթ է կրում, քան սպառման շուկաների համար մրցակցությունը, քանի որ ՕՈՒՆ-ները իրենց հետ բերում
են նաև սպառման շուկաների լայն հորիզոններ, ինչով էլ պայմանավորվում է աշխատանքի ուղղվածությունը: Ընդ որում՝ ՕՈՒՆ-ի համար մրցում են ոչ միայն
զարգացող, այլև զարգացած երկրները, որի հետևանքով էլ պայքարը դառնում է
ավելի «կատաղի»:
Այն երկրների համար, որոնց տնտեսությունը կարիք ունի ոչ միայն առողջ
ֆինանսական ռեսուրսների «ներարկման», այլև բացառիկ արագությամբ զարգացող նոր տեխնոլոգիաների ու սարքավորումների ներդրման, այսօր առավել արդյունավետ և հրատապ միջոց, քան ՕՈՒՆ, չկա: Բնականաբար պարզորոշ է
ՕՈՒՆ-ների ուսումնասիրության արդիականությունն ու հրատապությունը ներկայիս համաշխարհային տնտեսության և ազգային տնտեսությունների համահարթությունում: ՕՈՒՆ-ը այժմ երկրի տնտեսական աճն ապահովող ամենաազդեցիկ և ժամանակի առումով ամենաարագ նշանակալից արդյունքներ ունեցող
գործոններից մեկն է: Ուստի այն միանշանակ հրատապ է այն երկրների տնտեսության համար, որոնք տեխնոլոգիապես հետ են մնում զարգացած երկրներից:
Այդ իսկ պատճառով այն երկրների համար, որտեղ ՕՈՒՆ-ները ունեն կենսական
անհրաժեշտություն, կարևոր է հասկանալ այն, թե ներկայիս գլոբալացված համաշխարհային տնտեսությունում ինչ գործոններ և միջոցներ են ազդում կամ կարող են ազդել ՕՈՒՆ-ի վրա: Այս երկրների շարքում է նաև Հայաստանը, որը
պետք է մրցակցի ոչ միայն անմիջապես տարածաշրջանի երկրների, այլև ԱՊՀ և
Արևելյան Եվրոպայի նորանկախ երկրների հետ:
Տարբեր երկրների տնտեսական համակարգերը գնալով ավելի բաց են դառնում և ավելի գրավիչ օտարերկրյա ներդրումների համար: Մի շարք երկրներ
որպես իրենց հիմնական ռազմավարություն որդեգրել են օտարերկրյա ներդրումների միջոցով տնտեսական աճի ապահովումը [11]: Մրցակից երկրներից հետ
չմնալու նպատակով ՀՀ-ն ուղղակի պարտավոր է ներկայիս գլոբալացման ընթացակարգերին համահունչ տարատեսակ քայլեր ձեռնարկել ներդրումային դաշտի
գրավչության բարձրացման և ներդրումային արդյունավետ քաղաքականության
մշակման գործում: Հենց սա է պայմանավորում աշխատանքի ուղղվածության
արդիականությունը, կարևորությունն ու գործնական նշանակությունը նաև ՀՀ
տնտեսության համար:
ՀՀ կառավարությունը երկարաժամկետ պարտավորություն է իր վրա
– 136 –

վերցրել` ներգրավել օտարերեկրյա ուղղակի ներդրումներ` տնտեսական աճը
խթանելու ու պահպանելու, աղքատությունը հաղթահարելու համար: Այնուամենայնիվ, զարգացման ռազմավարություն մշակելիս հիմնական խնդիրն ՕՈՒՆ-ի
համար բարենպաստ պայմանների առկայությունն է: Բարենպաստ բիզնես միջավայրը և մեծածավալ ՕՈՒՆ-ները միևնույն ժամանակ կհեշտացնեն նաև մասնավոր ընկերությունների գործունեությունը, ինչը ՀՀ համար առաջնային է ևս: «Ներդրումային միջավայր-օտարերկրյա ներդրողներ» փոխհարաբերություններում
հատկապես կարևոր տեղ է զբաղեցնում պետությունը, որը ներդրումային քաղաքականության միջոցով ակտիվ ազդեցություն ունի ներդրումային միջավայրի
մյուս տարրերի վրա:
Այսօր կարելի է խոսել օտարերկրյա ներդրումների խրախուսման մասին՝
որպես երկրների կողմից տարվող տնտեսական քաղաքականության առանձին
ուղղության: Այն սկիզբ է առել դեռևս 60-ականներին, երբ հարավարևելյան
Ասիայի մի շարք երկրներ ակտիվորեն սկսեցին խրախուսել օտարերկրյա ներդրումները և կարճ ժամանակահատվածում հասան տնտեսական աճի և արդյունաբերական զարգացման բարձր մակարդակի: Օտարերկրյա ներդրումների
խրախուսումը՝ որպես տնտեսական աճի ապահովման կարևոր լծակ, վերջին
երկու տասնամյակներում դարձել է համատարած քաղաքականություն գրեթե
բոլոր զարգացող, այդ թվում՝ նաև անցումային շրջանի երկրներում: Դրա վառ
ապացույցներից են 90-ականների ընթացքում օտարերկրյա ներդրումները կարգավորող իրավական ռեժիմներում ազգային կառավարությունների կողմից ձեռնարկված բազմաթիվ փոփոխությունները, որոնցում կարևոր տեղ են զբաղեցնում
ներդրումային խթանները [5]:
Ներդրումների խթանման քաղաքականության գործիքները: Միանշանակ
կարող ենք նշել, որ շուկայական տնտեսական համակարգում պետության հիմնական տնտեսական գործառույթը ֆիսկալ և դրամավարկային քաղաքականությունների միջոցով վստահելի և կայուն միջավայրի ստեղծումն է, իսկ ներդրումային խթաններ օգտագործելով՝ շուկայական ուժերի գործունեության լրացումը:
Դա պայմանավորված է առաջարկի և պահանջարկի նոր կառուցվածքից բխող
տնտեսության կառուցվածքի փոփոխություններն արագացնելու անհրաժեշտությամբ [4]:
Ներդրումների վրա խթանների ազդեցության աստիճանի տեսանկյունից՝
ներդրումները նպատակահարմար է բաժանել երկու խմբի` շարժուն և ոչ շարժուն՝ կապակցված որոշակի տարածաշրջանին: Շարժուն ներդրումների դեպքում
ներդրման երկիրն առանձնակի կարևորություն չունի տեղակայման վայրերի
ընտրության դեպքում, և դրանք կարող են իրականացվել գրեթե բոլոր երկրներում: Նման ներդրումների թվին է դասվում հատկապես շուկայական ուղղվածություն ունեցող ՕՈՒՆ-ը: Դրան հակառակ ոչ շարժուն ներդրումները անմիջականորեն կապված են ներդրման երկրի հետ և երկրի առանձնահատկությունները
վճռորոշ դեր են խաղում ներդրումային որոշումների կայացման գործընթացում:
Հետևաբար, հումքային ուղղվածություն ունեցող ներդրումների մեծ մասը մոբիլ չէ:
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Այժմ քննարկենք երկրների կողմից լայնորեն կիրառվող ներդրումային
խթանները և դրանց գործնական կիրառման առանձնահատկությունները՝ ֆիսկալ
խթաններ (օրինակ՝ արագացված ամորտիզացիան, արտոնյալ հարկային դրույքաչափեր, հարկերից ազատումներ և հարկային վարկեր և այլն), ֆինանսական
խթաններ (օրինակ՝ դրամաշնորհներ, արտոնյալ վարկեր և վարկային երաշխիքներ), ոչ ֆինանսական խթաններ (օրինակ՝ որոշակի ենթակառույցների զարգացում, արտոնյալ պայմանագրեր կառավարության հետ, որոշակի ծառայությունների մատուցում, ազատ առևտրի, ձեռնարկատիրական և տեխնոլոգիական գոտիների ստեղծում և այլն): Ներդրումային խթանների այս դասակարգումը տրվել
է ՏՀԶԿ-ի կողմից և լայնորեն կիրառվում է այս ոլորտում կատարվող հետազոտություններում:
Ոչ ֆինանսական խթանները հաճախ վճռորոշ նշանակություն ունեցող այնպիսի գործոններ են, որոնց, սակայն դժվար է, իսկ որոշ դեպքերում՝ նույնիսկ անհնար ենթարկել քանակական չափման [6]: Դրանք կարելի է բաժանել երկու
խմբի՝ անուղղակի խթանման միջոցներ, որոնք թույլ են տալիս նվազեցնել ներդրողի անուղղակի ծախքերը կամ ամբողջովին բացառել դրանք (օրինակ կարող է
ծառայել աշխատողների ուսուցումը պետության հաշվին, բնակարանային
խնդիրների լուծումը), արտոնությունների վրա հիմնված խթանումն օտարերկրյա
ներդրողների համար սահմանում է շահավետ պայմաններ շուկա մուտք գործելու
կամ ներքին և/կամ արտասահմանյան մրցակիցներից պաշտպանության տեսանկյունից: Մրցակիցների կողմից որոշ ապրանքատեսակների վրա դրված
բարձր մաքսատուրքերը խտրական պաշտպանության ձևերից մեկն են, իսկ կառավարական պայմանագրերը՝ մեկ ուրիշը:
ՕՈՒՆ-ի համար մրցակցության մեջ առաջին անգամ մուտք գործող երկրի
առջև կանգնած են նույն խնդիրները, ինչ այն ձեռնարկության համար, որը նոր
ապրանք է մտցնում շուկա: Այս տեսանկյունից ներդրումների ներգրավումը կարելի է համեմատել արդյունաբերական մարքեթինգի հետ [3]: Երկրի մրցակցային
առավելություններն առավելագույնս չեն գնահատվի օտարերկրյա ներդրողների
կողմից, եթե բացակայի կամ թերի իրականացվի «երկրի գովազդը»: Ստորև
քննարկվում են խրախուսման ինստիտուցիոնալ տեսանկյունները և այն միջոցները, որոնք երկրներն օգտագործում են ՕՈՒՆ ներգրավելիս: Ներդրումային քաղաքականության կարևոր բաղադրատարրերից են ներդրումների խրախուսման և
պաշտպանության նպատակով ստեղծված հատուկ կառույցները: Պետք է նշել, որ
շատ զարգացող երկրներ, որպես կանոն, ստեղծում են մեկ կամ երկու հիմնական
հաստատություններ, որոնք կենտրոնական դեր են խաղում ՕՈՒՆ-ի ներհոսքի
խրախուսման գործում: Խթանման միջոցները ներառում են ինֆորմացիայի տրամադրումը հնարավոր ներդրողներին, երկրի՝ որպես ներդրումներ կատարելու
վայրի գրավիչ վարկանիշի ստեղծումը և հեռանկարային ներդրողներին ծառայությունների մատուցումը [9]:
Ներդրումային միջավայրի առանձնահատկությունների վերլուծությունը –
Որպես տվյալ երկրում ներդրումային միջավայրի բաղկացուցիչներ՝ կարելի է
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առանձնացնել ներդրումների համար բարենպաստ ռեժիմի ձևավորումը, ներդրումների անձեռնմխելիության ապահովումը, ներդրումների և դրանցից ստացված եկամուտների ազատ դուրսբերման հնարավորությունը, դատական մարմիններում ներդրումների խնդիրներին առնչվող պետական կառույցների որոշումների վիճարկման հնարավորությունները և իրավունքները:
Անդրազգային կորպորացիաները նախընտրում են ներդրում կատարել գործարար և ներդրումային առողջ միջավայր ունեցող երկրների ձեռնարկություններում [2]: Ներդրումային և գործարար միջավայրի համար որոշիչ է քաղաքական և
իրավական միջավայրը: Ըստ ԵԱՀԿ փորձագետների` գործարար և ներդրումային
բարենպաստ միջավայրին նպաստող քաղաքական միջավայրի ստեղծման
կարևորագույն գործոններն են անվտանգությունը, օտարերկրյա ներդրողի իրավունքների պաշտպանությունը և երաշխավորումը, օրենսդրական կայունությունը, թափանցելիությունը, ազատությունը կաշառակերությունից, պատշաճ կառավարումը [7]:
ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագիրը (ՄԱԶԾ) թափանցիկությունը սահմանում է
որպես տեղեկատվության փոխանակման և ներդրումային գործունեության իրականացման կարևորագույն գործոն: Թափանցիկությունը շահագրգիռ կողմերին
թույլ է տալիս հավաքել տեղեկատվություն, որը կարող է էական լինել չարաշահումների հայտնաբերման և իրենց շահերի պաշտպանության հարցում: Երկրում
նոր ներդրումներ իրականացնելուն առավելագույնս խոչընդոտում է կաշառակերությունը [10]:
ՀՀ-ում ներդրումային կլիմայի վրա ազդող և այն ձևավորող գործոններից
առավել կայուն են հարկային և մաքսային համակարգին առնչվող պայմանները:
Որոշակի կայունացման փուլ են անցել նաև քաղաքական պայմանները, սակայն
դեռևս հստակ բարեփոխված չեն իրավական և դատական դաշտերը, իսկ ապահովագրական համակարգը չի գործում, հետևաբար հոգեբանական պայմանները
նույնպես դեռևս չեն խթանում խոշորածավալ ներդրումների իրականացումը:
Ներդրումային միջավայրի համար մեծ նշանակություն ունի նաև մակրոտնտեսական կայունությունը և տնտեսական աճ ապահովող քաղաքականությունների
իրականացումը: ՀՀ մակրոտնտեսական դաշտի համակողմանի վերլուծության
համար անհրաժեշտ է նաև մի շարք գործոնների հաշվառումը: Այդ գործոններն
են ռիսկը և անորոշությունը, որի մեջ ներառվում է ներդրվող կապիտալի արդյունավետությունը և դրա դիմաց ստացվող շահույթի ծավալը, երկրի և համընդհանուր շուկայական ռազմավարությունը, մրցակցության դեպքում ռիսկը, արտարժութային ռիսկը, քաղաքական ռիսկը:
ՀՀ ներդրումային միջավայրի ուժեղ և թույլ կողմերը. Այս իմաստով կառավարությունը շեշտը դնում է ՕՈՒՆ-ի վրա՝ որպես նոր արտադրական գործունեության խթանիչ ուժի և արդեն իսկ գոյություն ունեցող արտադրական ոլորտի
զարգացման հնարավորության: Միջնաժամկետ կտրվածքով տնտեսական զարգացման առաջնայնություններից է արդյունաբերության դիվերսիֆիկացիան:
Հայաստանի համար ուժեղ կողմեր են բնական ռեսուրսների գրավչությունը,
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կրթված, փորձառու և էժան աշխատուժը, կայուն մակրոտնտեսական վիճակը,
սփյուռքը, թույլ կողմերը՝ աշխարհաքաղաքական վիճակը, խրթին բիզնես միջավայրը:
ՀՀ ներդրումային քաղաքականությունը, ներդրումներին աջակցությունը ՀՀ
Կառավարության տնտեսական քաղաքականության առանցքային ուղղություններից մեկն է և ամրագրված է ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագրում: Ներդրումային քաղաքականությունը նպատակաուղղված է ներդրումային և գործարար բարենպաստ միջավայրի ձևավորմանը, կարգավորող միջավայրի թափանցիկության բարձրացմանը, երկրի մրցակցային առավելությունների բացահայտմանը, Հայաստանում իրականացվող ներդրումների ծավալների մեծացմանը, շուկայական ենթակառուցվածքների զարգացմանը և այդ բոլորի հիման վրա` տնտեսական զարգացման խնդրի ապահովմանը: Ներդրումային նպատակաուղղված
քաղաքականությամբ և նրա արդյունավետ իրականացմամբ է մեծապես պայմանավորված երկրի արդյունաբերական և գիտատեխնիկական զարգացման հետագա ընթացքը: Հայաստանում իրականացվող ներդրումների աճի ապահովումը
կլուծի մի շարք կարևորագույն խնդիրներ, ինչպիսիք են` աշխատատեղերի ստեղծումը, շուկայական տնտեսությանը հատուկ նոուհաուների ներգրավումը, նոր
շուկաների բացահայտումը, նրանց հասանելիությունը և այլն: Նպատակ ունենալով իրագործել արդյունավետ ներդրումային քաղաքականության՝ ՀՀ-ն հայտարարել և իրականացնում է «բաց դռների» քաղաքականություն: ՀՀ-ում ներդրումային ոլորտը կարգավորող հիմնական իրավական ակտերն են` 1994 թվականին
ընդունված «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ օրենքը, ինչպես նաև տնտեսական ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի ներդրումներին վերաբերող
այլ դրույթները:
ՕՈՒՆ-ների առնչությամբ Հայաստանի նպատակներն ու ակնկալիքները
ձևակերպված են Հայաստանի զարգացման 2014-2025թթ. ռազմավարությունում:
2008 թվականին հաստատված նախկին Կայուն զարգացման ծրագիրը (ԿԶԾ) Հայաստանը փոխարինել է Հայաստանի զարգացման ռազմավարությամբ (ՀԶՌ), և
այս նոր ռազմավարությունը վերաբերում է 2014-2025թթ. ժամանակահատվածին
[1]: ՀԶՌ-ը ունի չորս գերակայություն. աշխատատեղերի ավելացում, մարդկային
կապիտալի զարգացում, սոցիալական պաշտպանության համակարգի կատարելագործում, պետական վարչարարության և կառավարման ինստիտուցիոնալ արդիականացում: Բիզնեսի և ներդրումային միջավայրի շարունակական կատարելագործումը դիտարկվում է որպես գերակայություն բիզնեսների հիմնումն ու ներդրումները խթանելու և պետության անհարկի միջամտությունները նվազեցնելու
միջոցով: Ներդրումների և մրցակցության խթանումը պետք է շարունակեն մնալ
որպես ՀԶՌ նպատակներ: Ներդրումային քաղաքականության արդյունավետության ավելացումը, ինչը նպաստում է առավել բարձր արտադրողականությանը,
արտահանմանը և մրցունակության ավելացմանը, համարվում է այդ նպատակի
իրագործման կարևոր բաղադրիչ: ՀԶՌ-ում նկարագրվում են քաղաքական բարեփոխումները, որոնք անհրաժեշտ են բիզնեսի և ներդրումային միջավայրի կա– 140 –

տարելագործման համար, մասնավորապես՝ պետության հետ ձեռնարկությունների և քաղաքացիների ուղղակի առնչության էական կրճատումը գերատեսչությունների միջև տեղեկատվության փոխանակման էլեկտրոնային համակարգերի
ներդրման միջոցով, բիզնեսներին և քաղաքացիներին առնչվող պետական կանոնակարգերի միանվագ կրճատման և պարզեցման միջոցով (շուրջ 50%-ով), տեսչական ստուգումների համակարգի բարեփոխումները, կանոնակարգերի ազդեցության գնահատումները, բիզնես-կանոնակարգերի և ներդրումային միջավայրի
լավագույն փորձի կանոնավոր ուսումնասիրությունը և Հայաստանում դրանց կիրառման հնարավորությունները: ՀԶՌ-ով նաև արծարծվում են տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների ոլորտին աջակցող քաղաքականության իրականացման հարցերը, մասնավորապես՝ տեխնոպարկերի, ինկուբատորների և ՏՏ այլ ենթակառուցվածքների ստեղծման շարունակումը, արդիական դասընթաց իրականացնելու և անհրաժեշտ լաբորատորիաներ ձեռք բերելու գործում համալսարաններին
աջակցությունը մասնավոր հատվածի հետ համագործակցության խթանման միջոցով, ՏՏ ոլորտում արտահանման ներուժը խթանող նպաստավոր հարկային
քաղաքականության իրականացումը, ՏՏ ոլորտի ՓՄՁ-ներին և նոր սկսող բիզնեսներին պետական աջակցության ծրագրերի իրականացումը, ուղղակի աջակցությունը նորարարական արտադրանք կամ ծառայություններ առաջարկող ՏՏ
ընկերություններին:
Ներդրումների տիպաբանության շրջանակը Հայաստանի ՕՈՒՆ հոսքերի
նկատմամբ կիրառելով կարելի է նկատել շուկաների հայտնաբերմանն ուղղված
ներդրումների գերակայությունը: Հաշվարկվել է, որ 2009-2017թթ. ընթացքում ներդրումների հոսքերի հանրագումարի 78 տոկոսն ուղղված է եղել շուկաների հայտնաբերմանը, որը մեծ մասամբ բաղկացած է ոչ առևտրային ծառայություններից,
որոնց համար շուկայի առկայությունն այդ ծառայությունները մատուցելու միակ
եղանակն է [8]: Բնական ռեսուրսների բնագավառում ներդրումը փոքր է եղել`
կենտրոնացված հանքարդյունաբերության վրա, ինչն արտացոլում է երկրի
տնտեսությունում այս ոլորտի փոքր ազդեցությունը: Արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ներդրումների փոքր մասնաբաժինը վկայում է, որ երկրին չի
հաջողվել լիարժեք օգտվել տարածաշրջանային/համաշխարհային արժեշղթաներից, իսկ միջազգային շուկաներ մուտք գործելու արտոնությունները մրցունակության հետ կապված հարցեր են առաջացնում նման ներդրումների համար երկրի
գրավչության առումով: Արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ներդրումների փոքր մասնաբաժինը չի համապատասխանում նաև Հայաստանի զարգացման տեսլականին, որը հակված է ավելացնելու հմտություններ պահանջող աշխատատեղերը, արտահանումները, տեխնոլոգիաների փոխանակումը, ինչպես
նաև ձևավորելու գիտելիքահեն տնտեսություն: Արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ներդրման առումով, հատկապես բարձր հավելյալ արժեք ապահովող գործողությունների պարագայում, կարևոր է տաղանդավոր մարդկանց գրավելու և նրանց երկրում պահելու երկրի կարողությունը: Այս երկու ոլորտներում էլ
Հայաստանը ցածր ցուցանիշներ է գրանցել: Տեղացի մատակարարների առ– 141 –

կայությունը ևս կարևոր է. տեղացի մատակարարների որակի և քանակի առումով
Հայաստանը զբաղեցնում է համապատասխանաբար 86-րդ և 79-րդ տեղերը,
չնայած որ գիտնականների և ինժեներների առկայության հարցում 75-րդ տեղում
է: Նորարարության ոլորտի մի շարք ցուցիչներով, օրինակ՝ գիտահետազոտական
հաստատությունների որակը և գիտահետազոտական ասպարեզում համալսարան-արդյունաբերություն համագործակցությունը, Հայաստանը համեմատաբար
ցածր տեղեր է զբաղեցնում, թեև բարձրագույն կրթությունում ներգրավվածության
ցուցիչով զբաղեցնում է 59-րդ տեղը: Կապի ապահովվածության վարկանիշները
տարբեր են. միջազգային համացանցային թողունակության ցուցիչով 48-րդ
տեղում է, սակայն համացանցից օգտվող անհատների թվով` 71-րդը, իսկ անլար
շարժական կապի բաժանորդագրության ցուցիչով՝ 67-րդը:
Հայաստանը հարմար է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ոլորտում
ներդրումներ կատարելու համար՝ ունենալով լավ կրթություն ստացած, ՏՏ հմտությունների տիրապետող աշխատուժ՝ անգլերենի իմացությամբ, ՏՏ և հարակից գիտությունների ոլորտում մասնագիտացված համալսարանական ծրագրեր, ՏՏ
ոլորտի աշխատանքի մրցունակ վարձատրություն և պետական աջակցություն ՏՏ
ոլորտին, գումարած կապերը Եվրոպայում և Հյուսիսային Ամերիկայում ապրող
խոշոր և հաջողակ սփյուռքի հետ:
Ընդհանուր առմամբ՝ ՕՈՒՆ-ը օժտված է տնտեսական աճի, դիվերսիֆիկացիայի, հետևաբար նաև կառուցվածքային վերափոխման կարևոր շարժիչը դառնալու ներուժով: Նոր աշխատատեղեր ստեղծելով, աշխատուժը ցածրարժեք աշխատանքից դեպի բարձրարժեք աշխատանքներ ուղղելու հնարավորություններ
ընձեռելով, ինչպես նաև աշխատուժին և տեղական ֆիրմաներին լրացուցիչ
հմտություններ ու գիտելիքներ փոխանցելով՝ ՕՈՒՆ-ը կարող է տեղական տնտեսության շարժիչը դառնալ: ՕՈՒՆ-ը նաև շարժիչ ուժ է տեղի տնտեսությունը միջազգային մասնավոր հատվածի հետ կապելու առումով՝ տեղական ընկերություններին տրամադրելով արտադրության համաշխարհային արժեշղթայում ինտեգրվելու լայն հնարավորություններ: Արդի պայմաներում ապրանքների և ծառայությունների մեծամասնությունը սպառողներին հասնում է ավելի շատ օտարերկրյա մասնաճյուղերի, քան ուղղակի վաճառքի միջոցով: Ավելի քան 80,000
մասնաճյուղեր տիրապետում են ավելի քան 97 տրիլիոն ԱՄՆ դոլարի հասնող
ակտիվների՝ վաճառելով ավելի քան 34 տրիլիոն ԱՄՆ դոլարի ապրանք ու ծառայություն և գոյացնելով 7 տրիլիոն ԱՄՆ դոլարի ավելացված արժեք [23]: Օտարերկրյա մասնաճյուղերը ողջ աշխարհում ուղղակիորեն ստեղծում են ավելի քան
71 միլիոն աշխատատեղ: ՕՈՒՆ-ները և առևտուրը անքակտելիորեն փոխկապակցված են անդրսահմանային արժեշղթաներում ներգրավված միջազգային
արտադրական ցանցերի միջոցով:
Համաշխարային բանկի աշխատակից և ազատականացման կողմնակից
Դեյվիդ Դոլարը նշում է, որ ոչ մի զարգացող պետության չի հաջողվել բնակչության կենսամակարդակը բարեհաջող կերպով բարձրացնելով հասնել արագ և
հաստատուն տնտեսական աճի՝ առանց միջազգային ներդրումների համար
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իրենց տնտեսության բացության մակարդակը բարձրացնելու: Վերոնշյալ հաջողությունների պատմությունները միայն միջազգային ներդրումներին չի կարելի
վերագրել: Երկրների համար ամենակարևորը ներդրումների համար տնտեսության նպաստավոր միջավայրի ապահովումն է: Այսպիսով, երբ ներքին միջավայրը կլինի բարենպաստ ներքին ներդրումների համար, այն բարենպաստ կդառնա
նաև օտարերկրյա ներդրումների համար:
Կարող ենք եզրակացնել, որ ներդրումների խթանման ճիշտ քաղաքականության որդեգրման դեպքում ներգրավված ներդրումները կապահովեն հաստատուն տնտեսական աճ, կբարելավեն տնտեսության ենթակառուցվածքները,
կբարձրացնեն միջազգային մակարդակով երկրի մրցունակությունը, կօգնեն պայքարել երկրի անհավասարաչափ զարգացման դեմ, կբարձրացնեն բնակչության
կենսամակարդակը: Օտարերկրյա ներդրումների պետական կարգավորումն
առաջին հերթին պետք է հետապնդի ազգային տնտեսության անվտանգության
շահեր՝ ձգտելով նրան, որ ներդրումների ակտիվ ներհոսքը չբերի տնտեսության
ինքնուրույնության աստիճանի կորստի, մարդկային կապիտալի որակական
կազմի փոփոխությունների, «ուղեղների լվացման», ներքին կապիտալի շուկայում
ներդրումների գերիշխող դիրքերի դրսևորման և չարաշահումների:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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Инвестиционная среда Республики Армения в контексте тенденций
развития международных инвестиционных процессов
Геворкян Армине
Резюме

Ключевые слова: глобальный рынок, финансовые ресурсы, глобализация,
конкуренция, политика продвижения, экономический рост
Конкуренция между странами на мировом рынке более остро стоит для ПИИ,
чем конкуренция на потребительских рынках, поскольку ПИИ также приводят к
широким кругам потребительских рынков, и поэтому основное внимание
уделяется изучению и анализу ПИИ. В то же время не только развивающиеся
страны конкурируют для ПИИ, но и развитые страны, что и делает конкурецию
более и более «жестокой». Для тех стран, экономика которых нуждается не только в
«инъекции» разумных финансовых ресурсов, но и во внедрении новых технологий
и оборудования с исключительной скоростью, на сегоднящий день более эффективным и неотложным способом являются ПИИ. Естественно становится ясным актуальность исследования. ПИИ находится на уровне нынешней глобальной экономики и национальных экономик.
Экономические системы разных стран становятся все более открытыми для
иностранных инвестиций. Для обеспечения экономического роста ряд стран в
качестве своей основной стратегии приняли обеспечение экономического роста за
счет иностранных инвестиций. В соответствии с нынешними процедурами глобализации Армения должна предпринять различные шаги для повышения привлекательности инвестиционной сферы и разработки эффективной инвестиционной политики, чтобы оставаться конкурентоспособной. В этом и заключаются
актуальность, важность и практическое значение выбранной темы в том числе и
для экономики Армении.
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The Investment Environment
Environment of the Republic of Armenia in the
the Context of
Development Trends of International Investment Processes
Processes
Gevorgyan Armine
Summary

Key words: global market, financial resources, globalization, competition,
promotion policy, economic growth
The competition between countries in the global marketplace is more acute for
FDI than competition for consumer markets, as FDIs also lead to the wide horizons of
consumer markets, and that's why the focus is on studying and analyzing FDI. At the
same time, not only developing countries are fighting for FDIs, but also developed
countries, which makes the competition even more «wild». For those countries whose
economy requires not only the “injection” of reasonable financial resources, but also the
introduction of new technologies and equipment with exceptional speed, today FDI is a
more efficient and urgent way. Naturally, the relevance and urgency of the of FDI
research becomes very clear for both global economy and national economies.
Economic systems of different countries are becoming more and more open for
foreign investment. A number of countries have adopted as their core strategy the
provision of economic growth through foreign investment. In line with the current
globalization procedures, it is required from Armenia to undertake a variety of steps to
enhance the attractiveness of the investment field and to develop an effective
investment policy, in order to stay competitive. And that concludes the relevance,
importance and practical significance of the chosen topic for the Armenian economy as
well.
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ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
ИСТОРИЯ
HISTORY

Հայ պարբերական մամուլը 1848 թ. մոլդովական ազգային
շարժման մասին
Բերնեցյան Արման
Հանգուցային բառեր. Դանուբյան իշխանություններ, Մոլդովա, հեղափոխություն, ազատագրական պայքար
1820-30-ական թթ. Դանուբյան իշխանությունների մաս կազմող Մոլդովան
թեև շարունակում էր մնալ Օսմանյան կայսրության տիրապետության ներքո, սակայն երկու ռուս-թուրքական պատերազմների և դրանց հետևանքով կնքված
1812թ. Բուխարեստի և 1829թ. Ադրիանապոլսի համաձայնագրերի, ինչպես նաև
1821թ. Վալախիայում բռնկված հակաթուրքական ապստամբության արդյունքում
Օսմանյան իշխանությունները ստիպված էին որոշակի զիջումների գնալ: Դանուբյան ժողովուրդների համար հետապստամբական շրջանում ունեցած ամենակարևոր ձեռքբերումը թերևս հույն-ֆանարիոտական վարչակարգի վերացումն էր:
Այդուհետ Մոլդովայում և Վալախիայում տեղական կառավարիչներ կամ հոսպոդարներ էին նշանակվելու միայն ծագումով մոլդովացիներն ու վալախները: Ընդունված է համարել, որ սրանով Դանուբյան իշխանություններում դրվեց ազգային իշխանության սկիզբը1: Սակայն ներքին կյանքում դեռևս շարունակվում էին
չլուծված մնալ սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական բազում հիմնախնդիրներ:
Խոր հակամարտություն էր առկա հատկապես պահպանողականորեն տրամադրված խոշոր բոյարների և փոփոխությունների հակված ազատական մանր ու
միջին ազնվականների, ինչպես նաև բուրժուազիայի և գյուղացիության միջև:
1848թ. Եվրոպայում սկիզբ առած ազգային հեղափոխական և ազատագրական շարժումների նախօրյակին Դանուբյան իշխանություններում շարունակում
էին չլուծված մնալ ազգային և սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներ, որն էլ հող նախապատրաստեց հերթական ազգային-ազատագրական պայքարի բռնկման համար: Դրա սկիզբը ազդարարվեց Մոլդովայում: Նոր շարժման համար առիթ հանդիսացան հարևան Ավստրիական կայսրությունում բռնկված հեղափոխությունը և
կայսրության մաս կազմող ճնշված ժողովուրդների ազգային-ազատագրական
պայքարը: Դրանց նմանությամբ՝ դանուբյան իշխանություններում սկսված շարժումը կրեց միաժամանակ սահմանադրական, ազատական և ազգային-ազատագրական բնույթ:
Մոլդովացիների ազգային շարժումը ներառել էր հասարակական ամենալայն շերտերին: Նրանում ընդգրկված էին գյուղացիներ, արհեստավորներ
առևտրականներ, ազատական դիրքերից հանդես եկող շատ բոյարներ, բուրժուաներ և պետական աստիճանավորներ: Մոլդովական ընդդիմությունը ներկայացնող մտավորականները կրում էին եվրոպական առաջադիմական գաղափարների
ազդեցությունը:
1848թ. մարտին Մոլդովայի վարչական կենտրոն Յասսիում մի շարք բոյար1 Miller W., The Ottoman Empire and its Successors, 1801-1927, Cambridge at the University
press, 1936, p. 127:
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ներ, բուրժուաներ և պետական պաշտոնյաներ, դժգոհ լինելով հոսպոդար Մ.
Ստուրձայի միահեծանությունից և անձնիշխան կառավարման մեթոդներից, ժողովրդին ուղղված կոչ հրապարակեցին, որով հորդորում էին ոտքի ելնելու և հանուն իրենց «կյանքի, գույքի և ապագայի» ապահովության պահանջել նոր «հայրենասեր» հոսպոդարի ընտրություն2:
1848թ. մարտի 27-ին Յասսիի «Պետերբուրգ» հյուրանոցում տարբեր վայրերից հավաքված շուրջ հազար բոյարներ, բուրժուաներ և մտավորականներ կազմեցին 35 կետից բաղկացած «կոչ-հանրագիր», որն ուղարկեցին հոսպոդար Մ.
Ստուրձային: Նրանք հոսպոդարից պահանջում էին հարգել տեղական օրենքները, զսպել կաշառակերությունն ու պաշտոնյաների չարաշահումները, պահպանել
անձի անձեռնմխելիությունը, բարելավել գյուղացիության վիճակը, երկրամասի
տարածքում ընդլայնել կրթական-լուսավորչական գործունեությունը, ցրել վարձկան արնաուտներից կազմված զորաջոկատները, վերացնել մարմնական պատիժները, չեղյալ հայտարարել ներքին պարհակները, մտցնել պետական պաշտոնյաներին պատասխանատվության կանչելու կարգ, ազատ արձակել քաղաքական բանտարկյալներին, վերացնել գրաքննությունը և այլն3:
Վերահաս ապստամբությունից ահաբեկված Ստուրձան ստիպված էր ընդունել հանրագրում ներկայացված բոլոր պահանջները՝ բացի երկուսից, այն է՝
ցրել արնաուտական զորաջոկատները և անցկացնել ներկայացուցչական ժողովի
վերընտրություններ:
Ընդդիմադիրները հավաքվեցին շարժման ղեկավարներից Ալեքսանդր Մավրոկորդատոսի տանը, որպեսզի քննարկեն այդ իրավիճակում իրենց հետագա
գործողությունները: Պայքարի հետագա մարտավարության շուրջ նրանց միջև
տարաձայնություններ ծագեցին, որի պատճառով գործողությունների հապաղում
եղավ: Դրանից օգտվեց Մ. Ստուրձան, ով, հաղթահարելով սկզբնական շրջանում
իրեն համակած խուճապը, զինված ուժեր մտցրեց քաղաք, որոնց հիմնական մասը բաղկացած էր արնաուտներից: Ապստամբների մի մասին հաջողվեց դիմել
փախուստի, սակայն 300 հոգի ձերբակալվեցին, որոնցից տասներեքին Ստուրձան
Գալացի վրայով ուղարկեց Կոստանդնուպոլիս, որտեղ սուլթանական կառավարությունը նրանց հետ դաժան հաշվեհարդար տեսավ4:
1848թ. մոլդովական ազգային շարժումը լայն արձագանք գտավ եվրոպական
մի շարք երկրներում և տեղի մամուլում: Շարժման նկատմամբ բավարար հետաքրքրություն է ցուցաբերել նաև ժամանակի հայ պարբերական մամուլը: 1848թ.
գարնանը Մոլդովայում սկսված ազգային շարժմանն առաջիններից մեկն անդրադառնում է Կոստանդնուպոլսում լույս տեսնող «Հայաստան» շաբաթաթերթը, որը
խմբագրում էր արևմտահայ ազգային-պահպանողական հոսանքի երևելի ներկայացուցիչ Հովհաննես Չամուռճյան-Տերոյենց Պատվելին (1801-1888): Միապետա2 Georgescu V., The Romanian A History, Ohio State University Press Columbus, 1991, p.141:
История Румынии, Под ред. М. Роллера, М., 1950, стр. 157.
3
История Румынии 1848-1917, Ред. колл. Виноградов В.Н. и др., М., 1971, стр. 22.
4 Революции 1848-1849, т. II, Под. ред. Потемкина Ф.В. и Молока А. И., М. 1952, стр. 359360. Краткая история Румынии, Отв. Ред. Виноградов В.М., М., 1987 стр. 170.
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կան կարգերի կողմնակից և Բարձր դռան վարած ներքին քաղաքականության
ջատագով Հովհ. Չամուռճյան-Տերոյենցը չէր դրվատում Օսմանյան կայսրության
դեմ ուղղված անջատողական շարժումները: Ի սկզբանե ճիշտ չընկալելով Մոլդովայում սկսված ազգային շարժումը՝ նրա հրատարակած «Հայաստանը» Յասսիում տեղի ունեցած մարտյան իրադարձությունները ներկայացնում է որպես
«շփոթ»5: Թերթը դրանով ակնհայտորեն ցանկանում է նսեմացնել մոլդովացիների
սկսած ազգային շարժման բնույթն ու նպատակը: Չամուռճյան-Տերոյենցն իր
ընթերցողներին վստահեցնում է, որ ստեղծված «աղմուկը» ընդամենը «վոյևոդայի
(հոսպոդարի-Ա.Բ.) անձի դեմ է» ուղղված, որը կազմակերպել են նրա «թշնամիները»: Սակայն իշխանություններին հաջողվել է «խոհեմ վարմունքով առանց մեծ
վնաս պատճառելու» սաստել նրանց և Մոլդովայում վերականգնել «բարեկարգութիւնը»6:
Հակառակ «Հայաստանի» հանգստացուցիչ տոնին և նրա կողմից Յասսիի
դեպքերին փութկոտությամբ վերջակետ դնելու տրամադրվածությանը՝ Մոլդովայի մայրաքաղաքում սկսված իրադարձություններն իրականում այնքան լուրջ էին,
որ թերթը որոշ ժամանակ անց նորից անդրադարձավ դրանց: Հետագա համարներում Հովհ. Չամուռճյանի պարբերականը Մոլդովայում տեղի ունեցածը արդեն
«խռովութիւն է» համարում և հավաստում, որ դրա կազմակերպիչ բոյարներին
կառավարությունը ձերբակալելու միջոցներ է ձեռք առնում: Արդյունքում հաջողվել է ձերբակալել ղեկավարներից ոմանց, որոնք, ըստ թերթի, «ճանաչուած եւ
երեւելի» անձինք են, սակայն մի մասին այդուհանդերձ հաջողվել է դիմել
փախուստի: «Հայաստանի» տեղեկություններով ձերբակալվածները «մօտ օրերս
մայրաքաղաք կը բերուին»7: Անդրադառնալով ապստամբության ձերբակալված
անդամների հետագա ճակատագրին՝ թերթն ավելի ուշ հաղորդում է, որ նրանք
պահանջել են՝ դատն «իրենց երկրի (Մոլդովայի - Ա.Բ.) օրենքովը տեսնուի»8:
Ապստամբների քաղաքական այս պահանջը, որը նրանց կողմից միտված էր ընդգծելու Մոլդովայի ինքնուրույնությունը Բարձր Դռնից, «Հայաստանի» պահպանողական խմբագիրն ընկալում է դատվողների նեղ շահերի տեսանկյունից՝ ասելով,
որ դրանով «իրենց օգուտ մը կըլլա յանցանքնին մեղմանալու»9:
Փաստորեն «Հայաստանը» ճիշտ չի ընկալում Մոլդովայում սկսված ազգային-ազատագրական շարժման ոչ դրդապատճառները և ոչ էլ՝ հետապնդած նպատակը: Թերթի խմբագիրը խնդրին մոտենում է ի նպաստ օսմանյան իշխանության
շահերի և այդպիսով իրադարձությունները լուսաբանում ակնհայտ միտումնավորությամբ: Հովհ. Չամուռճյանի այս դիրքորոշումը ժամանակին արժանացել է հայ
ազատականների և հեղափոխականների քննադատությանը: Նրա գաղափարական անհաշտ հակառակորդ արևելահայ հեղափոխական-դեմոկրատ Մ. Նալբանդյանը «Երկու տող» աշխատությունում կծու սարկազմով նկատել է, որ «եթե
«Հայաստան», Կ. Պոլիս, 1848, 17 ապրիլի:
Նույն տեղում:
7
Նույն տեղում, 1848, 15 մայիսի:
8 Նույն տեղում, 1848, 29 մայիսի:
9 Նույն տեղում:
5
6
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վատությունը ձեռնածուների արկղի նման երկու հատակ չունի, ապա ուրեմն պ.
Չամուռճյանը հասել է մինչև վատության հատակը»10: Հովհ. Չամուռճյան-Տերոյենցի գաղափարական մեկ այլ ընդդիմախոս, արևմտահայ նշանավոր հրապարակախոս Մ. Մամուրյանը նրան բնութագրում է որպես ծայրահեղ անսկզբունքային
և իր դիրքորոշումներում անհետևողական մարդ, որն «այսօր թուրք է, և թրքաց
շահերը կպաշտպանե, վաղը ռուս է, և ռուսաց քաղաքականությանը հետևիլ
կհորդորե, ուրիշ օր մը կրնա թաթար լինիլ, և թաթարներուն խանին առջև ծունր
դնել»11:
Մոլդովական ազգային շարժման դրդապատճառների և առաջադրած նպատակների մասին ավելի անկողմնակալ և հավաստի տեղեկություններ է հաղորդում Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության «Եվրոպա» պարբերականը, որը հայ
մամուլի պատմության մեջ առաջին քաղաքական թերթն էր:
«Եվրոպան» Մոլդովայում «պատահած վերջին դեպքերու» կապակցությամբ
իբրև դրդապատճառ իրավացիորեն համարում է 1848 թ. Եվրոպայում ծայր առած
հեղափոխություններն ու ազգային շարժումները: Պարբերականի համոզմամբ
հատկապես Ֆրանսիայում «փետրուարի մէջ եղած յեղափոխութիւնը հոստեղացիներուն վրայ մէծ ազդեցութիւն ըրած էր»: Մոլդովացիներին առանձնապես
ոգևորում է Եվրոպայում տիրող մթնոլորտը, որը հագեցած է «ազատութեան սիրով»: Նրանք տեսնելով, որ «Աւստրիան սահմանադրութիւն տուաւ՝ այն ատենը
ավելի եւս բորբոքեցան, վասն զի կը տեսնեին, որ իրենց սահմանակիցներն ու
Պուգովինայի մէջ բնակուող իրենց ազգակից եղբայրներ նոյն ազատութիւն կը վայելեն, անոր համար կը բաղձային, որ իրենց մեջն ալ քանի մը նորոգութիւններ
ըլլան»12:
Ընդգծելով Մոլդովայում սկիզբ առած շարժման ազգային ու ազատագրական բնույթը՝ «Եվրոպան» շարունակում է հավաստի տեղեկություններ տպագրել
պայքարի սկզբնավորման և դրա ընթացքի վերաբերյալ: Անդրադառնալով մարտի
27-ին «Պետերբուրգ» հյուրանոցում ընդդիմության հրավիրած հավաքին՝ «Եվրոպան» հայտնում է, որ դրան մասնակցում էին «երկրի ամեն կօղմերեն եկած ազնուականներ (պօյարներ)»13: Իրականում հազար հոգուց բաղկացած այս հավաքին, բոյարներից բացի, մասնակցում էին նաև բազմաթիվ արհեստավորներ,
առևտրականներ ու մտավորականներ14: «Եվրոպան» ճիշտ է ներկայացնում հավաքի ընթացքում կազմված հանրագրի բովանդակությունը և էությունը, որում
ներկայացված պահանջերն, ըստ թերթի, «նոր բաներ չէին, որ չափ եղած օրենքներուն ճիշտ պահպանութիւնը»: Ըստ թերթի՝ հանրագրի պահանջները հանգում էին
հետևյալին՝ «գեղացիներու» պարհակները թեթևացնել, «ամենուն իրաւունքը աղեկ
պահել», միջոցներ ձեռնարկել «առուտուրը ծաղկեցնելու» համար, բարձիթողի
մատնված կրթությունը «բարեկարգել», տպագրությունը «ազատ թողուլ», «ազՄ. Նալբանդյան., Երկեր, Ե., 1985, էջ 433:
Մ. Մամուրյան, Երկեր, Ե., 1966, էջ 564-565:
12
«Եվրոպա», 1848, 6 հունիսի, թիւ 23, էջ 100:
13 Նույն տեղում:
14 См. История Румынии 1848-1917, стр. 22.
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գային պահապան զորք հաստատել», «տիվաններու» վերընտրություն կատարել,
որպեսզի հոսպոդարը «իր կողմնակիցները եւ իր ձեռքի տակ եղող մարդիկներն
ընտրել» չկարողանա15:
Մխիթարյանների պարբերականը սկզբնաղբյուրի հավակնող զարմանալի
ճշգրտությամբ16 նկարագրում է Յասսիում տեղի ունեցած հետագա իրադարձությունները, մասնավորապես տեղեկացնելով, որ երբ ընդդիմադիրները «Մաւրոգորդատոյին տանը ժողովված էին, իշխանէ (հոսպոդարի - Ա.Բ.) կողմանէ մարդ
եկաւ ու իմացուց, որ ինք ամէն խնդիրները կընդունի, բայց երեսփոխաններուն
սենեկներուն լուծումը եւ ազգային պահապաններու հաստատութիւնը շնորհել
չուզեր»17: Պարբերականի հաղորդած տեղեկությունը միանգամայն ճիշտ է, քանզի
Մ. Ստուրձան իրեն ներկայացված 35 կետերից միայն երկուսի նկատմամբ էր, որ
զիջման չէր գնացել, խոսքը վերաբերում է ներկայացուչական ժողովի վերընտրությանը և արնաուտական ջոկատների ցրմանը, քանզի երկու կետն էլ անմիջականորեն վտանգում էր իր իշխանության ամրությունը18:
Շարունակելով ամենայն մանրամասնությամբ իրազեկել Յասսիում կատարված իրադարձությունների մասին՝ «Եվրոպան» գրում է, որ Ստուրձան անցնելով
հակահարձակման, ապստամբների վրա հազարից ավելի ձիավոր և հետևակ զինվորներ է ուղարկել, որոնց գլխավորում են հոսպոդարի որդիներ Դեմետրիոսն ու
Գրեգորեն: Հրանոթներով զինված ջոկատները պաշարեցին այն տունը, որտեղ
հավաքված էին ընդդիմադիրները: Ներխուժելով տուն՝ նրանք շատերին ձերբակալեցին և «պաղ գիշրվան մէջ առանց կատարեալ զգեստի Կալաց տարին»: Թերթի հաղորդմամբ՝ ձերբակալվածները ողջ ճանապարհին ենթարկվել էին ուղեկցող
արնաուտների բռնություններին ու ծաղրուծանակին19:
«Եվրոպան» ի տարբերություն «Հայաստանի», ոչ միայն անկողմնակալ դիրքերից է լուսաբանում Մոլդովայում սկսված համաժողովրդական շարժումը, այլև
ճիշտ է ընկալում նրա բռնկման շարժառիթները և նպատակադրումները: Պարբերականը Դանուբյան իշխանություններում տեղի ունեցածն ըստ էության դիտարկում է 1848-1849թթ. եվրոպական հեղափոխությունների համատեքստում՝ ընդունելով այն որպես դրանց բաղկացուցիչ մաս: Վիեննայի՝ Մխիթարյանների
պարբերականը, ի տարբերություն պոլսահայ «Հայաստան» թերթի, որևէ կաշկանդվածություն չուներ մոլդովական իրադարձություններն անկողմնակալ ներկայացնելու, քանի որ ուղղված չէր ավստրիական կայսրության դեմ: Մինչդեռ
«Հայաստանն» այս իմաստով կաշկանդված էր: Ինչ վերաբերում է «Եվրոպայի»
հրապարակումներին, ապա թերթը նույն մոտեցմամբ լուսաբանում էր նաև եվրոպական մյուս ժողովուրդների ազգային-ազատագրական պայքարը:
Շարժման ղեկավարներին ու ակտիվիստների մի մասին ձերբակալելով, իսկ
«Եվրոպա», 1848, 6 հունիսի, թիւ 23, էջ 100:
Georgescu V., The Romanian A History, p.142-143: Революции 1848-1849, т. II, стр. 359360: Краткая история Румынии, стр. 170: История Румынии 1848-1917, стр. 22-25.
17
Նույն տեղում:
18 См. История Румынии 1848-1917, стр. 23.
19 Նույն տեղում:
15
16

– 151 –

մյուսներին փախուստի մատնելով՝ Մ. Ստուրձան շտապեց տոնել հաղթանակը:
Նա Մոլդովայի իր «սիրելի քաղաքացիներին» ուղղված կոչ հրապարակեց, որում
հավաստիացնում էր, որ «խռովություններն ու դավադրությունները» ճնշված են և
երկրամասում վերականգնված է «կարգուկանոնը»20: Իրականում, սակայն, շարժումը նոր թափով ծավալվեց հատկապես գյուղական շրջաններում: Տարբեր գավառներում գյուղացիները ոտքի ելան և հրաժարվեցին գնալ կոռի և կատարել
ավատական մյուս պարհակները: Բացի դրանից՝ նրանք մտադիր էին միավորվել
և շարժվել դեպի Յաշ: Այս լուրերից տագնապած Մ. Ստուրձան երկրի տարբեր
շրջաններում զորքեր տեղակայեց: Ձեռնարկված միջոցները բավարար չհամարելով՝ նա ռազմական օգնության խնդրանքով դիմեց Ռուսաստանի կայսր Նիկոլայ I-ին (1825-1855): Նա չհապաղեց Դանուբյան իշխանություններ հերթական անգամ զորեր մտցնել, որն առաջ բերեց «Հայաստանի» անթաքույց գոհունակությունը: Թերթը տեղեկացնում է, որ Քիշինևից ապրիլի 20-ին թվագրված լուր է
ստացել, որ Մոլդովայի սահմանին բանակել են «6-7 գունդ ռուսի զորք»21:
Այս տեղեկությունը հավաստի էր: Ցարական կառավարությունն իրավամբ
անհանգստանում էր, որ Մոլդովայում բռնկված համաժողովրդական ալիքը կտեղափոխվի իր տարածքը, մասնավորապես Բեսարաբիա: Ուստի Պրուտ գետի երկարությամբ զորքեր տեղակայեց՝ միաժամանակ փակելով Դնեստրի և Դանուբի
սահմանը22:
Դանուբյան իշխանություններում տիրող իրավիճակին անդրադառնում է
նաև արևմտահայ մեկ այլ պարբերական՝ «Արշալույս արարատյանը», որը 1840
թվականից հրատարկվում էր Զմյուռնիայում՝ արևմտահայ ազգային-պահպանողականության նշանավոր ներկայացուցիչ Ղուկաս Պալդազարյանի (1810-1878)
խմբագրությամբ: Թերթը Մոլդովայում կատարվող իրադարձությունները լուսաբանելիս ցուցաբերում է ակնհայտ իշխանամետ դիրքորոշում՝ ետ չմնալով
«Հայաստանի» որդեգրած քաղաքականությունից: Ղ. Պալդազարյանն իր թերթի
էջերում գոհունակություն է հայտնում առ այն, որ «օգոստափառ սուլթանի» շնորհիվ, ի տարբերություն Եվրոպայի, օսմանյան տերության մեջ կատարյալ
«հանգստութիւն» և «բարեկարգութիւն է» տիրում: Նրա համոզմամբ՝ Օսմանյան
կայսրությունն ապահովագրված է հեղափոխություններից, քանի որ սուլթանի
«մարդասիրական» խնամքը և նրա «նախարարաց բարեջան» գործունեությունը
պատշաճորեն գնահատվում է հպատակների կողմից և «տէրութեան բոլոր ազգերը երախտագէտ սրտիւ եւ ջերմեռանդութեամբ աղօթող են… սուլթանի երկար կենացը համար»23:
Սակայն, հակառակ «Արշալույս արարատյանի» լավատեսական կանխատեսումների, ընդամենը հաշված օրեր անց բռնկվեցին Մոլդովայի դեպքերը: Թերթը,
հավատարիմ իր կողմից որդեգրված սկզբունքին, ապրիլյան համարներում անИстория Румынии 1848-1917, стр. 25.
«Հայաստան», 1848, 15 մայիսի:
22
Революции 1848-1849, т. II, стр. 360, И.-А. Поп, И. Болован, История Румынии, пер. с
рум., М., 2005, стр. 410.
23 «Արշալույս արարատյան», 1848, մարտի 5, թիվ 306, մարտի 19, թիվ 307:
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նկատ է թողնում դեռևս մարտ ամսին Յասսին և ապա ողջ Մոլդովան ընդգրկած
համաժողովրդական շարժումը: Եթե «Հայաստանը» թերագնահատում էր մոլդովական շարժումը՝ այն որակելով որպես «շփոթ», ապա «Արշալույս արարատյանը» պարզապես անտեսում է այն և նախկին ոգով շարունակելով՝ հավաստում, թե
օսմանյան տերությունում «հանդարտութիւնը շարունակվում է»24: Ղուկաս Պալդազարյանի համար ներքաղաքական կայունության պահպանումն այնքան սևեռուն գաղափար է, որ չի խորշում ակնհայտ կեղծիքի դիմելու: Ըստ նրա՝ Օսմանյան կայսրությունում ազգային-ազատագրական շարժումների ծագման համար ոչ
մի հիմք չկա, քանզի սուլթանը իր հպատակներին վերաբերում է հավասարաչափ
հոգածությամբ՝ «առանց տարբերութիւն մը ընելու անոնց զանազան ազգութեան և
կրօնքին համար»25:
Նիկոլայ I-ը, չբավարարվելով Մոլդովայի սահմանագլխին ռուսական զորքերի տեղակայմամբ, 1848թ. ապրիլին արտակարգ լիազորություններով Դանուբյան
իշխանություններ գործուղեց գեներալ Ալեքսանդր Դյուհամելին (1801-1880), որն
աչքի էր ընկել դեռևս 1831թ. լեհական ազգային-ազատագրական պայքարը ճնշելու գործում՝ դրա համար պարգևատրվելով «Արիության համար» մակագրված
ոսկե սրով26: Ռուս գեներալն այս տարածքներում, ելնելով իրավիճակից, ընդհուպ
մինչև զինված ուժեր մտցնելու իրավասություն ուներ: Իր հերթին Բարձր դուռը
Մոլդովա և Վալախիա ուղարկեց իր կոմիսարին` Թալաաթ էֆենդիին27:
Տեղեկացնելով այս մասին՝ «Հայաստանը» մանրամասնում է, որ ռուս և
թուրք կոմիսարը Դանուբյան իշխանությունների ժողովրդին զգուշացրել են, որ
հետագա «անկարգութիւնների» դեպքում ցարն ու սուլթանը պատրաստ են զորքեր մտցնել և ցանկացած գնով վերականգնել երկրամասի «խաղաղութիւնն» ու
«կարգուկանոնը»28:
«Արշալույս արարատյանը» հաղորդում է, որ Բուխարեստից ստացած լուրերի համաձայն այնտեղ է հասել «Տյուհամել անուն ռուս զօրապետը», որը ռուսաց
կայսեր կողմից նշանակված է իբրև «արտաքո կարգի գործակալ»: Իրադարձության թողած տպավորությունը թերևս ավելի ազդեցիկ դարձնելու համար թերթը
չի զլանում բացատրել, որ ռուսական զորքերը նույնպես կմտնեն իշխանությունների տարածքներ, եթե այնտեղ «ծանր խռովութիւններ և անկարգութիւններ» ծագեն29:
Թե «Հայաստանը» և թե «Արշալույս արարատյանը» Դանուբյան իշխանություններում տեղի ունեցող իրադարձությունները զետեղում են «Ներքին լուրեր»
խորագրի ներքո, ըստ այդմ դրանք դիտարկելով որպես Օսմանյան կայսրության
ներքին խնդիր: Նրանք սկսված համաժողովրդական շարժումը որակում են

Նույն տեղում, ապրիլի 16, թիվ 309:
Նույն տեղում:
26 Шилов Д.Н., Кузьмин А.Ю., Члены Государственного совета Российской империи 18011906, СПб, 2007, стр. 73.
27
История Румынии 1848-1917, стр. 26.
28 «Հայաստան», 1848, 12 հունիսի:
29 «Արշալույս արարատյան», 1848, մայիսի 14, թիվ 311:
24
25
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որպես «խռովութիւն» և միանշանակ կողմ են արտահայտվում որ դա ճնշվի սուլթանական և ցարական ժանդարմական միջամտությամբ:
«Եվրոպան», լուր տալով Ա. Դյուհամելի ժամանման մասին, հայտնում է այդ
կապակցությամբ իշխան Ստուրձայի կողմից Նիկոլայ I ցարին երախտիքի նամակ հղելու մասին: Պարբերականն ակնհայտորեն չի ողջունում ռուսական զորքերի ներկայության հեռանկարը Դանուբյան իշխանություններում: Իսկ ճգնաժամի այսքան խորացման համար սխալմամբ մեղադրում է միայն հոսպոդար
Ստուրձային, քանի որ վերջինս, եթե «խոհեմութեամբ մի քիչ զիջանելու լիներ,
ինքն ալ ասանկ անհանգստութեան ու ատելութեան մեջ չէր ընկնի»30:
Մխիթարյան միաբանության պարբերականը կարծում է, որ ժողովրդի «դառնութիւնն ու ատելութիւնը» ուղղված է միայն Ստուրձայի անձի դեմ՝ չհասկանալով, որ հոսպոդարի նկատմամբ եղած դժգոհությունները ընդամենը առիթ էին և ոչ
թե պատճառ մոլդովացի ժողովրդի հասունացած զայրույթի պոռթկման համար:
Գալով Դանուբյան իշխանություններ՝ գեներալ-կոմիսար Ա. Դյուհամելը
այստեղ տիրող իրավիճակը գնահատեց որպես լրջագույն վտանգ ռուսական
կայսրության համար: Նա մոլդովացիների առաջ քաշած քաղաքական պահանջները ընկալեց որպես ֆրանսիական ուտոպիականության պարզ կրկնօրինակություն31:
Երբ ազգային-ազատագրական շարժումն ընդգրկեց նաև Վալախիան, Ա.
Դյուհամելը որոշեց, որ ժամանակն է դիմել վճռական գործողությունների: Նա գեներալ Դ. Գերշենցվայգին, ով Լեովոյի շրջանում էր տեղակայված, առաջարկեց
անցնել Մոլդովայի սահմանը, որպեսզի այնտեղ կանխվեր Վալախիայից խռովության տարածումը դեպի ռուսական տիրույթներ: Նրա համոզմամբ՝ վալախների
ապստամբությունը կարող էր նոր թափ հաղորդել մոլդովական ապստամբությանը: Հունիսի 28-ին Գերշենցվայգի զորքերը ռազմակալեցին Յասսին: Սակայն Դյուհամելի այս նախաձեռնությունը սկզբում չողջունվեց Նիկոլայ I-ի կողմից, ով
դեռևս չէր համարձակվում Դանուբյան իշխանություններոի տարածքում ռազմական գործողություններ ծավալել: Նա մտավախություն ուներ, որ դրա հետևանքով
ցարիզմի դիրքերը Մոլդովայում և Վալախիայում կարող են սասանվել: Արդյունքում Գերշենցվայգին կարգադրվեց զորքերը հետ քաշել Պրուտի մյուս ափը: Պատվախնդիր գեներալը կարծելով, որ ինքը խախտել է ցարական հրամանագիրը,
ինքնասպան եղավ32:
Ռուսական զորքերի այս մանևրումները չեն վրիպել «Արշալույս արարատյանի» աչքից, որը լուր է տալիս, թե «ռուսաց զօրքը, որ դէպ ի Մօլտաւիայի սահմանները կը ժողվվեին», ցարի կողմից հրաման են ստացել հետ քաշվելու33:
Սակայն Վալախիայում ապստամբական շարժման հետագա ծավալումը
ստիպեց Նիկոլային վերանայել որոշումը և հրաման տալ զորքերը վերստին Մոլդովա մտցնելու մասին: Ցարական զորքերի մուտքով Մոլդովայում մարեց ազգա«Եվրոպա», 1848, 6 հունիսի, թիւ 23, էջ 100:
История Румынии 1848-1917, стр. 26.
32 Там же, стр. 27.
33 «Արշալույս արարատյան»,1848, հուլիսի 11, թիվ 313
30
31
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յին շարժումը: Շարժման հաջողության համար բացասական ազդեցություն ունեցավ նաև նրա ղեկավարների շրջանում միասնական նպատակի և գործողությունների ծրագրի բացակայությունը: Ցարական ու սուլթանական իշխանությունները
չհապաղեցին օգտվել սրանից և կարողացան Մոլդովայում ճնշել ազգային շարժումը: Մոլդովացիների 1848թ. ազատագրական շարժումը թեև ճնշվեց արտաքին
ուժերի համագործակցված միջամտությամբ, սակայն նրանց ազգային զարթոնքն
ամբողջությամբ չմարեց: Մոլդովական ընդդիմությունը պայքարի կրակը վառ
պահեց նաև հետագա տարիներին՝ հատկապես եռանդով գործելով տարագրության մեջ, որն իր արդյունքը բերեց 1860-ական թվականների սկզբին, երբ հաջողությամբ պսակվեց Դանուբյան իշխանություններ Մոլդովայի և Վալախիայի
միավորման համար մղվող համազգային պայքարը՝ Ռումինիա պետության
ստեղծմամբ:
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11.
12.
13.

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
«Արշալույս արարատյան», Զմյուռնիա 1848:
«Եվրոպա», Վիեննա, 1848:
«Հայաստան», Կ. Պոլիս, 1848:
Մ. Մամուրյան, Երկեր, Ե., 1966:
Մ. Նալբանդյան., Երկեր, Ե., 1985:
История Румынии 1848-1917, Ред. колл. Виноградов В.Н. и др., М., 1971.
Краткая история Румынии, Отв. ред. Виноградов В.М., М., 1987.
Революции 1848-1849, т. II, Под. ред. Потемкина Ф.В. и Молока А. И., М., 1952.
Шилов Д.Н., Кузьмин А.Ю., Члены Государственного совета Российской
империи 1801-1906, СПб, 2007.
История Румынии, Под ред. М. Роллера, М., 1950.
И.-А. Поп, И. Болован, История Румынии, пер. с рум., М., 2005.
Georgescu V., The Romanian A History, Ohio State University Press Columbus,
1991.
Miller W., The Ottoman Empire and its Successors, 1801-1927, Cambridge at the
University press, 1936.

– 155 –

Армянская периодическая пресса
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В 1848г. молдовани восстали против турецкого гнета. В это время Валахия и
Молдавия входили в состав Дунайских княжеств. Революционные события в
княжествах,
бывших
вассальными
государствами Османской
империи и
являвшихся протекторатами России, проходили в русле европейских революций
1848-1849 годов, именуемых “Весной народов” за их национальноосвободительную окраску.
Революции потерпели поражение в обоих княжествах, но если в Молдавии
выступления были подавлены, едва начавшись, то в Валахии на непродолжительное время власть перешла к временному правительству, которое провело крупные
реформы, отменённые в 1849 году Балта-Лиманской конвенцией после русскотурецкой интервенции. В международной политике революции имели важное значение. Российская и Османская империи жёстко отреагировали на происходившее
в Дунайских княжествах, введя в них свои войска и оккупировав на несколько лет,
что вызвало протесты в Европе.
Армянская периодическая пресса внимательно и последовательно прокомментировала молдавское восстание. Особо выделялись представители консервативного течения, которые подробно рассказали о том, что произошло и выразили свое
отношение к освободительной борьбе молдавского народа против турок.
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Armenian Periodical Press about
the Moldovan
Moldovan National Movement of 1848
Bernetsyan
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n Arman
Summary

Key words: Danubian Principalities, Moldova, revolution, liberation struggle
In 1848 Moldovans revolted against the Turks. At this time Wallachia and
Moldavia were part of the Danubian principalities. Revolutionary events in the
principalities of the former vassal states of the Ottoman Empire and the Russian
Protectorate, led by European revolutionaries of 1848-1849, are called the Spring of
Nations for their national liberation coloring. Revolutions were defeated in both
principalities, but if in Moldova the performances were suppressed, barely starting, then
in Wallachia for a short time, the power passed to the provisional government, which
carried out major reforms, abolished in 1849 by the Balta-Liman Convention, after the
Russian-Turkish intervention. In international politics, revolutions were important. The
Russian and Ottoman empires reacted strongly to what was happening in Danubian
principalities, introducing their troops into them and occupying for several years, which
caused protests in Europe. The Armenian periodical press carefully and consistently
commented on the Moldovan uprising. Representatives of the conservative movement
emphasized in detail about what had happened and expressed their attitude towards the
liberation struggle of the Moldovan people against the Turks.
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Արևմտահայ ազգային սահմանադրական
շարժման սկզբնավորումը
Գասպարյան Քրիստինե
Հանգուցային բառեր. արևմտահայություն, Թուրքիա, սահմանադրական
շարժում, ազգային վարչություն, պայքար, բարեփոխումներ,, լուսավորական
գաղափարներ
19-րդ դարի առաջին կեսին Օսմանյան կայսրությունն իրենից ներկայացնում
էր սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական ու մշակութային զարգացման տարբեր մակարդակի վրա գտնվող ժողովուրդների ամբողջություն, որի ամբողջականությունը
պահպանվում էր բացառապես զենքի ու ուժի կիրառմամբ: 19-րդ դարի առաջին
կեսին Եվրոպան ցնցած հեղափոխական և ազգային-ազատագրական շարժումների
լույսը չէր կրող իր ազդեցությունը չթողնել նաև թուրքական լծի տակ տառապող
քրիստոնյա ժողովուրդների վրա, ովքեր պայքարի ելան` թոթափելու բիրտ ուժի և
տգիտության դարավոր լուծը: Այդ լույսը, «հակառակ հին աւանդութեան, ....
Արեւելք փոխանակ իր մէջ յղանալու, Արեւմուտքէն պիտի ըլլար»1:
Մեծ տերություններն օգտագործում էին հպատակ ժողովուրդների ցանկացած
ելույթ` սուլթանի նկատմամբ ճնշում գործադրելու և Թուրքիայի ներքին գործերին
միջամտելու համար: Օսմանյան կառավարող շրջանների մի շարք առաջադեմ գործիչներ լավ էին հասկանում, որ այդ ելույթները կարող են կործանարար լինել կայսրության համար, ուստի կարևորում էին երկրում բարեփոխումների անցկացումը:
Այդ գործիչները «երիտասարդ Թուրքերու հեռատես պետ»2 հայտնի պետական
գործիչ և դիվանագետ Մուստաֆա Ռեշիդ փաշայի (1800-1858) գլխավորությամբ
սուլթանին առաջարկում էին Թուրքիայում բարենորոգումներ սկսել: Տեղի տալով
նրանց հորդորներին՝ սուլթան Մահմուդ II-ը (1808-1839) մի շարք բարեփոխումներ
իրականացրեց: 1830-ական թվականներին հիմնվեցին բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններ, մի խումբ թուրք երիտասարդներ մեկնեցին Փարիզ ուսում
ստանալու: Թուրք գործիչներն ուղարկվեցին եվրոպական տարբեր երկրներ՝
գիտատեխնիկական առաջավոր փորձն ուսումնասիրելու և «Եւրոպական ազգաց
առաջադիմութիւններն»3 Թուրքիայում ներդնելու նպատակով:
Մահմուդ II-ին վիճակված չէր ավարտին հասցնելու բարենորոգումները:
Նրա որդի սուլթան Աբդուլ Մեջիդը (1839-1861) «Թուրքիան եվրոպականացնելու»
մեծ տերությունների պահանջը կատարելու նպատակով Ռեշիդ փաշայի և բարեփոխումների մյուս կողմնակիցների հորդորով 1839թ. նոյեմբերի 3-ին հրապարակեց Գյուլահանեի Հաթթը-շերիֆ (սրբազան հրամանագիր): Դրանով Թուրքիայում
թանզիմաթի սկիզբ դրվեց, որը կայսրության բոլոր հպատակներին, առանց ազգային և դավանական խտրականության, խոստանում էր հավասարություն, կյան-

1 Ալպօյաճեան Ա., Ազգային սահմանադրութիւնը, իր ծագումը եւ կիրառութիւնը, 1910
Ընդարձակ օրացոյց Ս. Փրկչեան ազգային հիվանդանոցի, Կ. Պոլիս, 1910, էջ 206:
2 Նույն տեղում, էջ 209:
3 Նույն տեղում, էջ 174:
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քի, պատվի և գույքի ապահովություն, հարկահավաքման կապալային համակարգի վերացում և հարկերի արդար բաշխում, կանոնավոր զինվորագրություն և ընդհանուր զինապարտություն4: Իրականում այս բարենորոգումները ոչ թե «ներքին
պահանջ մը գոհացնելու»5, այլ Եվրոպային հաճոյանալու և Թուրքիայի ներքին
գործերից նրանց շեղելու միտում ունեին: Այդուհանդերձ, երկրի հասարակական,
քաղաքական կյանքում որոշակի դրական տեղաշարժեր նկատվեցին, բացվեցին
վարժարաններ, քրիստոնյաներին թույլատրվեց որպես բժիշկներ ծառայել օսմանյան բանակում, բարեփոխվեց դատական համակարգը: Հաթթը - շերիֆը որոշակիորեն սահմանափակեց հայոց պատրիարքի դատական և հարկային իրավասությունները, ինչի սկիզբը դրվել էր մի փոքր ավելի վաղ: Դեռևս 1831թ. Կ. Պոլսի
Կարապետ պատրիարքը ամիրաների պահանջով հրաժարական էր տվել, և
Բարձր դռան հրամանով հրավիրվել էր ընդհանուր ժողով` նոր պատրիարք ընտրելու համար: Ժողովի կազմում, բացի ամիրաներից, ընդգրկվել էին նաև արհեստավորներ, եկեղեցական ավագ և աթոռակալ քահանաներ6: 1834թ. մարտի 19-ին
ազգային հաստատությունների մատակարարումը կարգավորելու նպատակով
պատրիարքարանին կից ստեղծվեց հանձնաժողով, որի կազմի մեջ ընդգրկվեցին
10 անդամներ, ովքեր պետք է վերահսկեին «ազգին գործոց, եւս ի բարւոք կառավարութեան Հիվանդանոցին, Տնանկ Աղքատաց, Եւ դպրատանց»7:
Թանզիմաթի հրապարակումը, «գոյութեան կռուի բնազդն ու մրցման անխուսափելի պահանջները»8 ստիպեցին Կ. Պոլսի հայությանը ձգտել բարձրագույն
կրթության: Թուրքիայի պետական վարժարանները փակ էին քրիստոնյաների
համար, ուստի ազգային ճակատագրով մտահոգված Պալյան, Սերվերյան, Օտյան և
այլ գերդաստանների ամիրաները ընդունակ ու ուսումնատենչ հայ պատանիներին
ուղարկում էին Եվրոպայի կրթական հաստատություններ, որոնք կրթություն
ստանալով և վերադառնալով՝ «ծառայեին թէ ազգին և թէ՛ պետութեան»9։
Կարապետ ամիրա Պալյանը և Հովհաննես ամիրա Սերվերյանը ձեռնամուխ
եղան Կ․Պոլսում ստեղծելու մի հաստատություն՝ հայ երիտասարդության կրթության և դաստիարակության գործը կազմակերպելու, «օտար կրթութեան հոսանքը
կասեցնելու և եվրոպական կանոնադրութեամբ ուսումնարան մը ունենալու»10
նպատակով։ 1836թ․պատրիարքի գլխավորությումբ հրավիրվեց ժողով, որտեղ
որոշվեց Սկյուտարի Սբ. Երուսաղեմի վանքին կից բացել ճեմարան, որի ծախսերը հոգալու էր Երուսաղեմի վանքը՝ տարեկան վճարելով 120 հազար ղուրուշ, իսկ
ունևոր ընտանիքների ուսանողները վճարելու էին 3000 ղուրուշ11։
Օրմանեան Մ., Ազգապատում, Հատոր Գ, Պէյրութ, 1926, էջ 3728:
Սիրունի Յ. Պոլիս եւ իր դերը, հատոր 2, Պեյրութ, 1970:
6 Ալպօյաճեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 137:
7 Տե՛ս Ասատուր Հ., Կ. Պոլսոյ հայերը եւ իրենց պատրիարքները, Ընդարձակ օրացույց
ազգային հիվանդանոցի, Կ.Պոլիս, 1901, էջ 205; Ալպօյաճեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 158, 181:
8 Ատոմ, Ազգային սահմանադրութիւնը. Գիծեր մեր մշակույթի պատմութենէն, Կ. Պոլիս,
1914, էջ 26-27:
9
Ալպօյաճեան Ա․, նշվ. աշխ․, էջ 185։
10 Նույն տեղում:
11 Ասատուր Հ., Կ. Պոլսոյ հայերը եւ իրենց պատրիարքները, էջ 203; Ալպօյաճեան Ա.,
4
5
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1839թ. սկսված հակաամիրայական պայքարը «երթալով սաստկացաւ եւ
քսան տարի մը տեւեց Կ. Պոլսոյ հայութեան մեջ»12: 1840թ․ պատրիարքարանին
կից ձևավորվեց «դատանական խորհուրդ մը» 13՝ կազմված կրոնական և աշխարհիկ ներկայացուցիչներից, իսկ հարկերի հավաքման և արքունի գանձարանին
հանձնելու գործը հանձնվեց «ազգապետներուն»։ Ազգային հաստատությունների
համար ֆինանսական միջոցներ հայթայթելու նպատակով Կ. Պոլսի Հակոբոս
պատրիարքը պատրիարքարանում «Սնտուկ մը»14 հաստատեց: Ժողովրդի նվիրատվություններից հավաքված միջոցներն օգտագործվելու էին ազգային հիվանդանոցի, աղքատների, ճեմարանի ու դպրոցների, ինչպես նաև պատրիարքարանի
կարիքները հոգալու համար։ Ֆինանսական մուտքերը տնօրինելու նպատակով
պատրիարքը, ի հակակշիռ ամիրաների, ձևավորեց 24 հոգուց բաղկացած հոգաբարձուների խորհուրդ, որում ընդգրկվեցին յուրաքանչյուր էսնաֆությունից մեկական հոգի։ Այս վարչությունն իր ժողովներին մասնակացելու հրավիրեց նաև
ամիրաներին, սակայն վերջիններս մերժեցին` իրենց ավելի բարձր դասելով արհեստավորներից։ Նրանք սկսեցին ամեն կերպ խոչընդոտել վարչության աշխատանքներին, դադարեցրին այն նյութական օգնությունը, որ տալիս էին հօգուտ
գանձարանի, ճեմարանից հեռացրին իրենց հովանավորյալ աշակերտներին։ Ճեմարանը զրկվեց դրամական միջոցներից և կանգնեց փակման վտանգի առջև։
Հայտնվելով անելանելի դրության մեջ՝ 24 հոգուց բաղկացած ազգային վարչությունը հրաժարական տվեց։
Հակոբոս պատրիարքը երեք անգամ ամիրաներին հրավիրեց իր մոտ՝
ստեղծված դրությունից ելք գտնելու նպատակով, սակայն ապարդյուն։ Ամիրաներին հաջողվեց պաշտոնանկ անել իրենց համար ատելի պատրիարքին և պատրիարքական գահին վերահաստատել իրենց կողմնակից Ստեփանոս Աղավնուն։
1841թ․ ապրիլին ավարտական միջոցառման ժամանակ ճեմարանի տնօրեն
Հակոբիկ Մանուելյանը ուսանողներին ու նրանց ծնողներին ներկայացրեց ճեմարանի ֆինանսական ծանր դրությունը և հորդորեց «ստանձնել անոր պաշտպանութիւնը»15։ Ներկաները՝ մոտ 300 հոգի, ստեղծեցին «Միակամ» անունով ընկերություն16, որի նպատակն էր պահպանել ճեմարանը՝ անկախ ամիրաների նյութական օժանդակությունից։ Ընկերության անդամները պատրիարքից պահանջեցին անցագրատան հասույթը առաջվա պես հատկացնել ճեմարանին։ Նրանք
աղերսագիր հղեցին սուլթանին՝ խնդրելով պաշտոնապես վերահաստատել 24
հոգուց բաղկացած խորհուրդը՝ «որպես հոգաբարձու Ճեմարանին և թէ՛ իբր
տեսուչ ազգային ելեւմտից»17։ Բարձր դուռը վավերացրեց 24 հոգաբարձուների

նշվ. աշխ․, էջ 185։
12 Օրմանեան Մ., նշվ. աշխ., էջ 3724:
13 Ատոմ, նշվ. աշխ., էջ 30; Ալպօյաճեան Ա․, նշվ. աշխ., էջ 187-188։
14 Ասատուր Հ., Կ. Պոլսոյ հայերը եւ իրենց պատրիարքները, էջ 212; Ալպօյաճեան Ա.,
նշվ. աշխ., էջ 188:
15
Ալպօյաճեան Ա․, նշվ. աշխ․, էջ 192։
16 Նույն տեղում, էջ 192, 248:
17 Նույն տեղում, էջ 192։
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պաշտոնը՝ որպես ազգային եկամուտների տեսուչ։ Ամիրաները կրկին սկսեցին
խանգարել վարչության աշխատանքները: Վիճակն ավելի վատացավ, երբ պատրիարքը հրաժարական տվեց, որից հետո «քսանչորսի» հանձնաժողովը դադարեց
գործելուց։ Ժողովուրդը դուրս եկավ փողոց՝ Բարձր դռնից պահանջելով վերահաստատել քսանչորսի իշխանութունը։ Կառավարության հրահանգով ազգային
վարչության անդամները ձերբակալվեցին։ Այդ լուրն ստանալով՝ մոտ երեք հազար հոգի գինեպան Իսկանդերի գլխավորությամբ18 շարժվեցին դեպի արտաքին
գործոց նախարարի նստավայրը՝ պահանջելով պատրիարքի և ամիրաների վարչության հրաժարականը։ Նախարարը հանդարտեցրեց ժողովրդին և ազատ արձակել տվեց 24 հոգաբարձուներին, սակայն մի քանի օր անց ժողովրդի առաջնորդների մի մասը ձերբակալվեց և աքսորվեց, մյուսներին հաջողվեց թաքնվել և
խուսափել պատժից։ Կարճ ժամանակ անց Բարձր դուռն ընդունեց պատրիարքի
հրաժարականը և բանտարկյալներին ազատ արձակեց։
1841թ․սեպտեմբերին ամիրաները նոր պատրիարք ընտրեցին Աստվածատուր Պոլսեցուն, ով դարձավ նրանց հլու կամակատարը։ 1841թ. հոկտեմբերի 3-ին
ճեմարանը փակվեց՝ «իբր պատճառ ազգին խռովութեան»: Ժողովուրդը կրկին
ոտքի ելավ՝ հայտարարելով, որ չի կամենում «ստրուկ ու գերի ըլլալ Սեղանաւորաց»19։ 1841թ․ դեկտեմբերի 12-ին սուլթանի հրամանով 27 արհեստավորներ
ստանձնեցին «ազգային ելեւմուտի»20 տնօրինությունը։ Նոր վարչությունը ամիրաներից և պատրիարքից խոստումնագիր ստացավ՝ չխառնվելու ազգային վարչության գործերին: Սակայն ամիրաները կրկին դադարեցրին իրենց օգնությունը
գանձարանին, իսկ կարճ ժամանակ անց վարչությունը կայսերական հրամանով
զրկվեց պետական տուրքերը գանձելու իրավասությունից։ Ազգային վարչության
անդամները հրաժարական տվեցին, ամիրաներին առաջարկեցին իրենց ձեռքը
վերցնել «ազգային գործերու վարչութիւնը», նրանք մերժեցին` պատճառաբանելով, թե Բարձր Դռնից հրաման ունեն «ազգային գործերուն չխառնուելու»21:
Ազգային վարչության անդամները ստիպված Բարձր դռանը վերադարձրին
իրենց պաշտոնը հաստատող հրովարտակը: Ընդունելով նրանց հրաժարականը`
Բարձր Դուռը հրամայեց նոր ազգային ժողով գումարել: 1842թ. նոյեմբերի 13-ին
ամիրաները ստանձնեցին պատրիարքարանի վարչությունը: Նոր վարչությունը
որոշեց ազգային յուրաքանչյուր հաստատության գործերի կառավարումը հանձնել առանձին անհատների, իսկ աղքատ ընտանիքների երեխաների կրթության
հոգսը դնել «ազգային գլխաւոր կառավարութեան խնամքի»22 տակ:
1840-1841թթ. Իզմիրի և Կ. Պոլսի մտավորականներն սկսեցին քայլեր ձեռնարկել դպրոցների բարեկարգման և գրատպության ուղղությամբ: 1841թ. մարտի
1-ին Կ. Պոլսում բացվեց «Ուսումնական ընկերություն», որը նպատակ ուներ «աշ-

Ալպօյաճեան Ա․, նշվ. աշխ․, էջ 194; Օրմանեան Մ., նշվ. աշխ., էջ 3731:
Ալպօյաճեան Ա․, նշվ. աշխ․, էջ 196։
20
Օրմանեան Մ., նշվ. աշխ., էջ 3732:
21 Ալպօյաճեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 199:
22 «Արշալոյս Արարատեան», Զմյուռնիա, 1842, 4 դեկտեմբերի, թիվ 115:
18
19
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խարհաբառ եւ գրաբառ» գրքեր տպագրել23: 1844թ. ամիրաները կրկին ժողով հրավիրեցին և պահանջեցին Աստվածատուր պատրիարքի հրաժարականը` նրան
համարելով «ազգային գործոց բոլոր անկանոնութիւններուն պատասխանատու»24: Պատրիարքը հրաժարական տվեց, նոր պատրիարք ընտրվեց ժողովրդի
շրջանում հարգանք վայելող Մատթեոս Չուխաջյանը: Ամիրաները ձգտում էին
նրան դարձնել իրենց կամակատարը, բայց Մատթեոս պատրիարքը, օգտվելով
ամիրաների ու արհեստավորների հակասություններից, հայտարարեց, թե իր
միանձնյա իրավասության տակ են նվիրապետական, ամուսնական և «կրօնական
հանգամանք» ունեցող բոլոր հարցերը, իսկ ազգային վարչության իրավասությունը տարածվում է միայն կրթական ու տնտեսական խնդիրների վրա:
Ամիրաներն այս հայտարարությունից վրդովվեցին, ինչից օգտվեցին «լուսավորեալ բանակին պատկանող տարրերը` թելադրութեամբ ու ղեկավարութեամբ
Յակոբ Կրճիկեանի» 25: Ամիրաներն ու արհեստավորները որոշեցին մի կողմ դնել
հակասությունները և պատրիարքի իրավասությունները սահմանափակելու
նպատակով նոր ծրագիր մշակեցին` «հիմնված ժողովրդի ընտրողական սկզբունքի վրայ»26: Որոշվեց ստեղծել «խառն տարրերէն» ընդհանուր ներկայացուցչական
մարմին: Կազմվեց 30 հոգուց բաղկացած ազգային վարչություն, որից 16-ն ամիրաներ էին, 14-ը`արհեստավորներ:
1847թ. պատրիարքի առաջարկությամբ վարչությունը որոշեց կազմել երկու
ժողով` հոգևոր և գերագույն, և դիմել կառավարությանը` արտոնություն ստանալու համար: Առաջարկությունն արժանացավ կառավարության հավանությանը,
ինչին նպաստեցին Հ.Կրճիկյանի «անձնական դիրքն ու կապերն»27: Պատրիարքարանի գործերի տնօրինումը հանձնվեց 14 եկեղեցականներից կազմված հոգևոր և
20 արհեստավորներից կազմված Գերագույն ժողովներին: Գերագույն ժողովի
«լոգոֆէթ» ընտրվեց Հակոբ Կրճիկյանը, ով պետք է «ըլլար կառավարութեան հետ
յարաբերութեանց միջնորդը, ներքին կարգադրութեանց հսկողը եւ ժողովներու
դիւանները վարողը»28: Ժողովների անդամներն ընտրվելու էին երկու տարին մեկ:
Այս կարգը պահպանվեց մինչև 1860թ. և դարձավ «ազգային սահմանադրութեան
տիրապէս սկզբնաւորութիւնը»29: Հետագայում այս ժողովները կոչվեցին Ազգային
սահմանադրական կենտրոնական վարչության քաղաքական և կրոնական
ժողովներ:
1846թ. Կ. Պոլսում հիմնադրվեց «Համազգեաց ընկերությունը», որի նպատակն էր բացել դպրոցներ, տպարաններ, կրթել հայ երիտասարդությանը: 1846թ.
հոկտեմբերի 1-ին Սկյուտարի ճեմարանը վերաբացվեց, նրա «նիւթական հոգը»

Մրմըրեան Յ.Գ., 19-րդ դար և Յովհաննէս Պրուսացի Տէրոյենց», Կ.Պոլիս, 1908, էջ 74:
Ալպօյաճեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 201:
25 Ատոմ, նշվ. աշխ., էջ 32:
26 Սարուխան, Հայկական խնդիրն եւ ազգային սահմանադրութիւնը Թիւրքիայում /18601910/, Ա հատոր, Թիֆլիս, 1912, էջ 10:
27
Ատոմ, նշվ. աշխ., էջ 33:
28 Օրմանեան Մ., նշվ. աշխ., էջ 3813:
29 Նույն տեղում:
23
24
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հանձնվեց 80 հոգուց բաղկացած խառը հանձնաժողովին, որի ղեկավարն էր Հովհաննես Հովույանը30: 1848թ. կազմված հոգաբարձուների խորհուրդը գործեց
մինչև 1852թ.: Ճեմարանի ֆինանսական վիճակը հաշվի առնելով` Գերագույն
խորհուրդը որոշեց միավորել Ճեմարանն ու Ազգային հիվանդանոցի դպրոցը:
1850թ. ճեմարանի գրադարանն ու շարժական գույքը փոխադրվեց Ազգային հիվանդանոց: Երուսաղեմի վանքը անկանոն կերպով մինչև 1862թ. ճեմարանին
հատկացնում էր տարեկան 50 հազար ղուրուշ31: Ճեմարանը մեծ համակրանք
ուներ ժողովրդի շրջանում և առաջին լուրջ խթանը դարձավ «ժողովրդի գիտակցության արթնացման գործում32:
Պատրիարքների դեմ ամիրաների, արհեստավորների, մտավորականների
մղած պայքարը ոչ թե «պատրիարքական մենատիրության» դեմ էր, այլ «կրօնականի
և աշխարհականի» պայքար էր, ազգային գաղափարի, «իբր ազգ ապրելու … և զարգանալու իրավատիրութեան մաքառում»33: Ազգային ոգու հաղթանակի գործում մեծ
էր եվրոպական ազատամիտ գաղափարներով սնված հայ մտավորականության դերը, որոնք ուղի հարթեցին մեկ տասնամյակ անց ազգային սահմանադրության ձևավորման համար: Պատմությունը չի հիշատակում այդ գործիչների անունները, նրանց
մեծ մասը մատնված է մոռացության, ինչպես «կռուի դաշտի վրայ նահատակուծ
զինուորները, որոնց յաղթանակի փառքը զօրապետները կը վայելեն»34:
1848թ. ֆրանսիական հեղափոխությունը, «ոյր կայծերն ամենուրեք հրդեհ
կձգեն», հայության շրջանում ևս «վառեց իւր կենսաւետ նշոյլներ»35: Այն խորն ազդեցություն թողեց Փարիզում սովորող արևմտահայ երիտասարդության վրա,
ովքեր զմայլված ազատամտության, ժողովրդավարության, իրավահավասարության սկզբունքներով, ձգտում էին այդ վսեմ գաղափարներով վերափոխել նաև
արևմտահայության կյանքն ու ճակատագիրը: 1848թ. Փարիզում սովորում էին 2530 հայ ուսանողներ, բոլորն էլ ոգևորված ազգային վերածնության վեհ գաղափարով, սակայն այս թիվը բավարար չէր համազգային ընդհանուր շարժում առաջ բերելու համար: Այդ նպատակի իրագործման համար պարարտ հող էր անհրաժեշտ: Որպես այդպիսին հանդես եկավ Մխիթարյանների Մուրադյան վարժարանը, որը 1846թ. Իտալիայից փոխադրվել էր Փարիզ: Այս վարժարանը կրթեց հայ
երիտասարդների մի ամբողջ սերունդ, որը հետագայում կանգնեց ազգային սահմանադրական շարժման ակունքներում: Փարիզի հայ երիտասարդության շրջանում ազատամտական գաղափարների ձևավորմանը նպաստեց նաև 1848թ. Փարիզում հայկական տպարանի բացումը`Ջանիկ Արամյանի նախաձեռնությամբ:
Փարիզն այդ ժամանակ հանդիսանում էր հայության մտավոր կյանքը կերտող
դարբնոցը, որտեղ «կդարբնուէր յեղաշրջումը թրքահայ մտքին, լեզուին, ...

30 Ասատուր Հ., Կ. Պոլսոյ հայերը եւ իրենց պատրիարքները, էջ 232; Ալպօյաճեան Ա.,
նշվ. աշխ., էջ 249:
31 Ասատուր Հ., Կ. Պոլսոյ հայերը եւ իրենց պատրիարքները, էջ 245:
32 Սարուխան, նշվ. աշխ., էջ 6:
33
Ատոմ, նշվ. աշխ., էջ 43:
34 Նույն տեղում, էջ 44:
35 Ասատուր Հ., Սահմանադրութիւն եւ հայ ժողովուրդն, Կ. Պոլիս, 1879, էջ15:
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ժողովրդեան կեանքին»36:
19-րդ դարի 30-40-ական թվականներին Եվրոպայի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում կրթության ստացած հայ երիտասարդները, վերադառնալով հայրենիք, ձեռնամուխ եղան արևմտահայության կրթության և դաստիարակության գործին, զարկ տվեցին մամուլին, տպագրությանը` դառնալով
«օգտակար հաստատութեանց նախաձեռնակիրներ»37 և ազգային մտավորական
շարժման առաջնորդներ: Այդ շարժման կարկառուն ներկայացուցիչներից է
«ուսումնական և գրական միտքով օժտուած»38 Հակոբ Կրճիկյանը (1806-1865), ով
«ռահվիրաներեն մեկը պիտի դառնար հայ կյանքին մէջ սկիզբ առնող սահմանադրական շարժման»39: Նա Մուստաֆա Ռեշիդ փաշայի զավակների ուսուցիչն էր:
1835թ. Ռեշիդ փաշան նշանակվում է Ֆրանսիայում Թուրքիայի դեսպան, իսկ Հ.
Կրճիկյանը նրա միջնորդությամբ կարգվում է դեսպանատան թարգման: Փարիզում ապրած տարիները Կրճիկյանի համար զարգացման և «լայն հայեցողութիւններ ստանալու»40 ժամանակաշրջան էին, երբ նա հասունացավ քաղաքականապես և գաղափարապես: 1838թ. Հ. Կրճիկյանը Ռեշիդ փաշայի հետ, ով նշանակվել էր Անգլիայում Թուրքիայի դեսպան, մեկնեց Լոնդոն և դարձավ օսմանյան
դեսպանատան թարգմանիչ, ապա`գործակատար: 1840թ. Ռեշիդ փաշան դարձավ
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար, 1841թ. կրկին նշանակվեց Ֆրանսիայում Թուրքիայի դեսպան, 1843թ. կրկին վերադարձավ Կ.Պոլիս: Այս ողջ ընթացքում Հակոբ Կրճիկյանը նրա անբաժան ուղեկիցն ու խորհրդատուն էր: 1846թ.
Ռեշիդ փաշան դարձավ Օսմանյան կայսրության մեծ վեզիր, իսկ Հ.Կրճիկյանը`
նրա թարգմանիչը և խորհրդականը:
Հ. Կրճիկյանն իր ժամանակի «եւրոպական զարգացմամբ առաջին Օսմանեան պաշտօնատարն» էր, «ամէնէն առաջընթաց»41 մտավորականներից մեկը և
«իր ժամանակին օսմանցի դիվանագետնէրուն մէջ գրաւած է յատուկ տեղ մը»42:
Հ.Կրճիկյանը Սերովբե Վիչենյանի, Նիկողայոս Պալյանի և Նահապետ Ռուսինյանի հետ հայ ազգային գաղափարախոսության ձևավորման ճանապարհին հանդիսացավ «առաջապահները նոր միտքերու և գաղափարներու»43, որոնց շուտով
հետևեց Եվրոպայում կրթության ստացած արևմտահայության նոր սերունդը:
Փարիզում ապրած տարիներին Հ. Կրճիկյանը սերտ կապեր ուներ Գրինյոնի երկրագործական բարձրագույն դպրոցում սովորող Գրիգոր Աղաթոնի, Գևորգ Սթիմառաճյանի և Հակոբ Ամասյանի հետ, որոնք «իբր լուսամիտ գաղափարներու»
ռահվիրաներ, «ոչ նուազ օգտակար հանդիսացան»44 ազգային շարժման ձևավորման ու տարածման գործում: Նիկողոս Զորայանը` 1844-1847թթ., Խաչատուր
Ալպօյաճեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 231:
Օրմանեան Մ., նշվ. աշխ., էջ 3880:
38 Նույն տեղում, էջ 3812:
39 Սիրունի Հ., Թանզիմաթ և հայեր, Պատմաբանասիրական հանդես, 1966, էջ 59:
40 Ալպօյաճեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 229:
41 Ալպօյաճեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 230:
42
Ասատուր Հ., Կ. Պոլսոյ հայերը եւ իրենց պատրիարքները, էջ 227:
43 Ալպօյաճեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 230, 238:
44 Նույն տեղում, էջ 232:
36
37
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Պարտիզպանյանը` 1844, 1848-1852թթ. Փարիզում գտնված տարիներին համախոհ են եղել Հ. Կրճիկյանի և Ն. Ռուսինյանի գաղափարներին: Նրանց գաղափարները կիսում էին նաև Փարիզում այդ տարիներին սովորող Անտոն և Սարգիս
Պալյանները, Կարապետ Յութուճյանը, Հովհաննես (Արզուման) Վահանյանը,
Աբեթիկ Նևրուզյանը, Գրիգոր Մոզյանը, Միքայել Խորասանճյանը, Հովհաննես
Թյույսյուզյանը, Խաչիկ Կյումյուչյանը45:
Նիկողայոս Պալյանը (1826-1858) Կարապետ ամիրա Պալյանի որդին էր, հոր
հորդորով մեկնել էր Փարիզ`ճարտարապետություն ուսումնասիրելու: Նա «օժտուած
էր չքնաղ ձիրքերով», Գ. Օտյանի, Ն. Ռուսինյանի «խորհրդակիցը և սրտակիցը եղած
էր»46: Ն. Պալյանը սուլթան Աբդուլ Մեջիդի Դոլմաբախչեի պալատի ճարտարապետն
էր: Տաղանդավոր ճարտարապետ լինելուց զատ նա մեկն էր «հայ նոր վերածնունդի
ախոյեաններէն» և «նախաձեռնողներէն ազգային սահմանադրութեան»: Ն. Պալյանի
մահից 12 տարի անց Ն. Ռուսինյանը խոստովանում էր, թե սահմանադրական
շարժումը Նիկողայոս Պալյանի «ջանից ու տքնութեանց արդիւնք է»47:
1840թ. բժշկություն սովորելու նպատակով Փարիզ է մեկնում Նահապետ Ռուսինյանը (1819-1876), ով Հ. Կրճիկյանի և Ն. Պալյանի գաղափարակիցն ու համախոհն էր, ապա «խմորիչը այն շաղախին, որով պիտի պատրաստուէր ազգային
զարգացման շէնքը»48, ու կազմվեր և կյանքի կոչվեր Ազգային սահմանադրությունը:
1849թ. ապրիլի 27-ին Ն. Ռուսինյանի նախաձեռնությամբ Փարիզում ստեղծվեց «Արարատյան ընկերությունը», որին անդամագրվեցին Ֆրանսիայում բնակվող հայերն ու արևմտահայ ուսանողները: Ընկերության նպատակն էր «Հայ ազգին յառաջադիմութեան և պիտոյիցը» ծառայելը, «անոր կարօտությանց մէկուն
հասնիլ»49: Ընկերությունն առաջնային նպատակ չէր սահմանում, այլ նախատեսում էր Եվրոպայի ապահով բանկերից մեկում 100 հազար ֆրանկ դրամագլուխ
հավաքել, ապա իր անդամների մեծամասնության հավանությամբ որոշել հստակ
նպատակը: Ընկերության կանոնադրության մեջ շեշտվում էր, որ այն կրոնական
և քաղաքական նպատակների չի հետապնդում: Ընկերության նախագահը, ատենադպիրը և գանձապետը պարտավոր էին ամիսը մեկ խորհրդակցություն անցկացնել` ընկերության գործերը կանոնակարգելու նպատակով, որին կարող էր
մասնակցել ընկերության յուրաքանչյուր անդամ`առանց քվեարկության իրավունքի: Երեք ամիսը մեկ անգամ ընկերության ընդհանուր ժողովը պետք է
քննարկեր հետագա քայլերն ու անելիքները50: Ընկերության 1849թ. հունիսի 7-ի
հայտարարության մեջ ասվում էր. «Ազգի մը ընտիր մասն ... միայն յանձն կ'առնէ
հայրենեաց համար յօժարութեամբ զրկանքներ կրել: Ընկերութեան փափագը
գլխաւորապէս ազգին դաստիարակութիւնը յառաջացնելու վրայ է»51: Ընկերու-

Ալպօյաճեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 233-234:
Ասատուր Հ., Կ. Պոլսոյ հայերը եւ իրենց պատրիարքները, էջ 258:
47 Սիրունի Հ., Պոլիս եւ իր դերը, էջ 378:
48 Ալպօյաճեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 232:
49
«Արշալոյս Արարատեան», 1850, 23 յունիսի, թիվ 366, էջ 1:
50 Նույն տեղում:
51 Նույն տեղում, էջ 2-3:
45
46
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թյան անդամները գտնում էին, որ դաստիարակության համար միայն դպրոցներն
ու վարժարանները բավական չեն, այլ անհրաժեշտ են ընկերություններ, որ բոլոր
վայրերում դպրոցներ հիմնեն, հմուտ ուսուցիչներ պատրաստեն, գրքեր տպագրեն: Ընկերության անդամները լավ էին հասկանում, որ օտարության մեջ արտասանած իրենց վսեմ գաղափարները չէին կարող կյանքի կոչվել, եթե բուն հայրենիքում համախոսհներ ու գործընկերներ չունենային, ուստի նրանք ձեռնամուխ
եղան այդ գաղափարների տարածմանը մայր հայրենիքում: Այդ երիտասարդներն
էին, որ «որք ազատ շունչով տոգորուն», վերադարձան Կ.Պոլիս` «սահմանադրական տաճարն բարձրացունելու»52:
Սերովբե Վիչենյանը (Սերվիչեն, 1815-1887) 1834թ. մեկնել էր Փարիզ`
բժշկություն սովորելու, իսկ արտոնագիրն ստացել 1840թ.` Իտալիայում: Վերադառնալով Կ. Պոլիս` նա դարձավ բժշկապետ, ապա Բերայի զինվորական վարժարանի ուսուցիչ: 1844թ. Ս. Վիչենյանը հրատարակեց «Մանկատածութիւն» աշխատությունը, որտեղ առաջին անգամ հայ ծնողներին ներկայացնում էր դաստիարակության հիմնական սկզբունքները: 1853թ. նա Կ.Պոլսի «Ուսումնական
խորհրդի» ատենապետն էր, մասնակցեց ազգային կանոնադրության մշակմանը:
Դեռևս 1840թ. Փարիզից Կ. Պոլիս վերադարձած Ս. Վիչենյանը ձեռնամուխ էր
եղել հայ երիտասարդների շրջանում ֆրանսիական լուսավորական գաղափարների տարածմանը: Շուտով Կ. Պոլիս վերադարձան նաև Հ.Կրճիկյանը, Գր. Աղաթոնը, Գ. Սթիմարճյանը, Առաքել և Հարություն Տատյանները, Նիկողայոս Պալյանը: Նրանցից Հ. Կրճիկյանը, Ն. Պալյանը և Սերվիչենը ղեկավարում էին ազգային
գործերի վարչության «ազատականներու փոքրիկ խմբակը» 53 և հաճախ թաքուն
պայքարում էին սեղանավորների դեմ: Սկզբնապես հեղափոխականորեն տրամադրված այս երիտասարդների շարքերը բավական նոսր էին, հազիվ մի քանի
տասնյակ մարդ, սակայն շուտով համալրվեցին նոր անդամներով: Շարժումն իր
մեջ ներառեց նաև արևմտահայության ամենաազդեցիկ ազգային գործիչների և
ամիրաների զավակներին, ինչպիսիք էին Հովհաննես Տատյանի որդիներ Առաքել
Սիսակը, Հարություն Գարեգինը, Գրիգոր Միհրանը, Կարապետ Պալյանի և Պետրոս Խորասանճյանի և այլոց որդիները, ովքեր բոլորն էլ Եվրոպայում կրթություն
ստացած երիտասարդներ էին54:
1852թ. մի խումբ երիտասարդներ Կ.Պոլսում ստեղծեցին «Ընթերցասիրաց
խմբակը», որի նպատակն էր ընթերցանության միջոցով հասարակության շրջանում
զարգացնել մտավոր մշակույթը: Նիկողոս Պալյանի ջանքերով խումբը շուտով
մատենադարան ունեցավ, որում հավաքվեց ավելի քան հազար կտոր գիրք:
1853թ. հոկտեմբերի 29-ին Կ. Պոլսում ձևավորվեց «Ուսումնական խորհուրդ», որի անդամներն էին Հակոբ Ամասյանը, Աբրահամ Երեմյանը, Կարապետ
Յութուճյանը, Հարություն Հովույանը, Սարիմ Մաքսուտյանը, Նիկողոս Պալյանը,
Խաչատուր Պարտիզպանյանը, Նահապետ Ռուսինյանը, Հովհաննես Վահանյանը, Սերովբե Վիչենյանը, Առաքել, Հարություն և Սիմոն Տատյանները, Գրիգոր
Ասատուր Հ., Սահմանադրութիւն եւ հայ ժողովուրդն, էջ 15:
Ալպօյաճեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 247:
54 Տե'ս Ալպօյաճեան Ա., նշվ. աշխ., էջ 233:
52
53
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Օտյանը: Խորհրդի ատենապետն էր Սերվիչենը55: Խորհուրդը նպատակ ուներ
բացելու ազգային դպրոցներ, կազմակերպելու արևմտահայ երիտասարդների
կրթությունը, պատրաստելու ուսուցիչներ, դասագրքեր տպագրելու:
Ղրիմի պատերազմից հետո մեծ տերությունները որպես հաշտության պայմանագրի նախապայման, Թուրքիայի առջև դրեցին բարեփոխումների հարցը:
1856թ. փետրվարի 18-ին սուլթանը հրապարակեց Հաթթը հումայունը, որը հաստատում էր 1839թ. Հաթթը-շերիֆի բոլոր դրույթները: Այն սուլթանի բոլոր հպատակների համար սահմանում էր քաղաքացիական հավասար իրավունքներ, դավանանքի ազատություն, խոստանում էր անցկացնել տնտեսական բարեփոխումներ: Այս բարեփոխումը որևէ արժեք չուներ, քանի որ նրա իրագործումը թողնվում
էր սուլթանի և նրա կառավարության բարեհաճությանը56, և նախորդի նման մնաց
թղթի վրա: Հաթթը հումայունն իր արտահայտությունը գտավ նաև 1856թ. Փարիզի
հաշտության պայմանագրի 9-րդ կետում57: Այն նախատեսում էր, որ յուրաքանչյուր քրիստոնյա հասարակություն որոշակի ժամկետում պետք է կազմեր
հանձնաժողով և մշակեր ազգային կանոնադրություն:
Հրովարտակի հրապարակումից հետո արևմտահայության Գերագույն ժողովը ձևավորեց «Սահմանադրական հանձնաժողով», որի կազմի մեջ մտան 9
հոգևորականներ և 12 աշխարհիկ գործիչներ: Հանձնաժողովը պետք է մշակեր
արևմտահայ ազգային և հասարակական կյանքին, կրոնին և մշակույթին վերաբերող ազգային կանոնադրություն: «Ուսումնական խորհրդի» անդամների մեծ մասը ներառվեց այս խորհրդի կազմում` դառնալով հանձնաժողովի գլխավոր գործող ոգին58: Հանձնաժողովն իր աշխատանքներն ավարտեց 1857թ. փետրվարին:
Նրա մշակած կանոնադրությունը քննարկվեց և հավանության արժանացավ Ազգային ընդհանուր ժողովում: Կանոնադրություն դեմ հանդես եկան մի խումբ
պահպանողական եկեղեցական գործիչներ ու ամիրաներ, որոնց հաջողվեց խափանել կանոնադրության հաստատումը:
1859թ. Ս. Վիչենյանի, Ն. Ռուսինյանի, Գր. Օտյանի, Կ. Յութուճյանի և այլոց
ջանքերով ձևավորվեց նոր հանձնաժողով, որը լրամշակեց ազգային կանոնադրությունը և 1859թ. դեկտեմբերին ներկայացրեց ընդհանուր ժողովի քննարկմանը: Պահպանողականները պատրիարքի գլխավորությամբ կրկին փորձեցին ձախողել կանոնադրության հաստատումը: Սակայն սահմանադրական հանձնաժողովին հաջողվեց 1860թ. տապալել Գևորգ պատրիարքին և նրա փոխարեն պատրիարք ընտրել Սարգիս Գոյումճյանին, ով շարժման կողմնակից էր: Դրանից
հետո ընդհանուր ժողովը հաստատեց ազգային կանոնադրությունը, որը Նահապետ Ռուսինյանի կողմից կնքվեց որպես «Ազգային սահմանադրություն»59:

Ասատուր Հ., Կ. Պոլսոյ հայերը եւ իրենց պատրիարքները, էջ 240; Օրմանեան Մ., նշվ.
աշխ., էջ 3886; Սիրունի Հ., Պոլիս եւ իր դերը, էջ 377:
56 Բայբուրդյան Վ., Օսմանյան կայսրության պատմություն, Երևան, 2011, էջ 489:
57
Տե՛ս Սարուխան, նշվ. աշխ., էջ 13:
58 Նույն տեղում, էջ 15:
59 Ատոմ, նշվ. աշխ., էջ 43:
55
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Сформирование западноападно-aрмянского национального
конституционного движения
Гаспарян Кристине
Резюме

слова: западные армяне, Турция, конституционное движение,
Ключевые слова
национальный совет, борьба, реформы, просветительские идеи
Национально-освободительное движение европейских народов в первой половине XIX века оказало большое влияние на христианские народы, страдающие
под господством Османской империи, которые восстали против турецкого ига. Великие державы использовали каждое выступление подчиненных народов для оказания давления на султана и вмешательства во внутренние дела Турции. Поэтому,
чтобы угодить европейским странам, ряд передовых деятелей османских правящих
кругов во главе с министром иностранных дел Мустафой Решидом Пашей внесли
предложение о реформах в Турции. В 1839 по священному указу Абдула Меджида
в Турции было положено начал танзимата. В результате реформ произошли некоторые позитивные сдвиги, которые нашли отражение в жизни западных армян.
Французская революция 1848 г. оказала большое влияние на учившуюся в те
годы в Париже западноармянскую молодежь, которая, восторженная принципами
свободы, демократии и равенства, стремилась в соответствии с этими великими
идеями преобразовать жизнь и судьбу западных армян. Армянская молодежь, вернувшись на родину, приступила к делу образования и воспитания западных армян,
активизировала работу прессы и печати. Эти молодые люди стали идеологами,
организаторами и лидерами национального конституционного движения. Среди
них были Акоп Крчикян, Серовбе Виченян, Николайос Палян, Нахапет Русинян и
другие, которые впоследствии стали создателями национальной конституции.
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The Establishment of Western Armenian Constitutional Movement
Gasparyan Kristine
Summary

Key Words: Western Armenians, Turkey, Constitutional Movement, National
Board, Struggle, Reforms, Illuminated Ideas
The national-liberation movement of European peoples in the first half of the 19th
century had a great impact on Christian people, who suffered under the Ottoman rule,
who stood up to sip the Turkish yoke. The Great Powers used every speech of the
indigenous people to exert pressure on the Sultan and interferes with the internal affairs
of Turkey. So, in order to please the European countries, a number of prominent figures
of the Ottoman ruling circles, led by Foreign Minister Mustafa Reshid Pasha, made a
proposal for reforms in Turkey. In 1839 by a sacred decree issued by Abdul Mejid, in
Turkey started a tanzimath. As a result of the reforms, some positive shifts have
emerged, which have also been expressed in the life of Western Armenians.
In 1848, the French Revolution had a great impact on the Western Armenian
youth, studying in Paris during those years, with the principles of ambitious liberty,
democracy, and equality, seeking to transform Western Armenians' life and destinies
with those superficial ideas. Those Armenian youth, returning to their homeland,
embarked upon the education and upbringing of Western Armenians, activated the
work of press and printing, and became the ideologists, organizers and leaders of the
national constitutional movement. Among those young people were Hakob Krchikyan,
Serovbe Vichenyan, Nikoghayos Palyan, Nahapet Rusinyan and others, who later
became the founders of the national constitution.
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Գունա
Գունավոր
նավոր հեղա
հեղափո
ղափոխութ
փոխություն
խություններ.
յուններ.
տեսութ
տեսություն
սություն և իրակա
րականութ
կանություն
նություն
Եթիմյան Գագիկ
բառեր.. ժողովրդական շարժումներ, քաղաքական զարգաՀանգուցային բառեր
ցումներ, արևելք-արևմուտք հարաբերություններ, միջպետական հակամարտություններ, ԽՍՀՄ-ի փլուզում, քաղաքական տեսություններ
20-րդ դարի պատմությունը լի է մարդկային մտքի արգասիքի բազում դրական ձեռքբերումներով գիտության, մշակույթի, կրթության և բազմաթիվ այլ ոլորտներում, սակայն այն ավելի շատ մեր հիշողության մեջ կմնա իբրև աշխարհավեր 2 պատերազմների, կայսրությունների կործանման, ատելի վարչակարգերը փշրող հեղափոխությունների, համաշխարհային հակամարտ համակարգերի
ու դրանց միջև կյանքի ու մահվան դաժան պայքարի դարաշրջան. պատմական
հզոր գործընթացներ, որոնք ուղեկցվում էին ժողովուրդների ու պետությունների
ճակատագրերի խեղումով, մարդկային միլիոնավոր կյանքերի կորուստներով ու
հսկայածավալ ավերածություններով: 20-րդ դարում ծնվեցին հասարակական,
քաղաքական զարգացումները ուղղորդող բազմաթիվ տեսություններ1, կուսակցություններ, հասարակական շարժումներ, որոնք բերեցին անզիջում առճակատումների, արևելք-արևմուտք հարաբերությունների աննախադեպ սրման, սպառազինությունների մրցավազքի, քաղաքական ճգնաժամերի: Քաղաքական տիտանների գոտեմարտը՝ ի դեմս ԱՄՆ-ի և ԽՍՀՄ-ի, ավարտվեց վերջինիս պարտությամբ և փլուզումով, սակայն ժամանակը ցույց տվեց, որ դա բավարար չէր
ԱՄՆ-ի համաշխարհային մենատիրության հաստատման համար, անհրաժեշտ
էր մասնատել նաև նոր Ռուսաստանը, նրա հեղինակությունը համաշխարհային
քաղաքականությունում դարձնել աննշան, մյուս պետություններին վերածել
ԱՄՆ-ի կամակատարի, ոչ ձեռնտու վարչակարգերին փոխել ձեռնոցների նման,
դառնալ աշխարհի միակ ու անսահմանափակ տիրակալը: Ահա այս ուղղությամբ
է, որ ամերիկյան հատուկ ծառայությունները սկսեցին մեծ աշխատանքներ տանել2: Առանձին հետազոտողներ ուսումնասիրում էին հեղափոխությունների մեխանիզմները, մարդկային հոգեբանությունը դրանց ընթացքում, վարչակարգերի
վարքագիծը, զանգվածային շարժումները և շատուշատ այլ ՝ առաջին հայացքից
ոչ կարևոր թվացող հանգամանքներ, որոնք կբերեին ցանկալի արդյունքի ցանկացած երկրում՝ անցանկալի վարչակարգերից ազատվելու համար:
Դա «թավշյա» կամ «գունավոր» հեղափոխությունների իրականացման մեխանիզմն էր, ինչը ատոմային ռումբից ոչ պակաս հզոր զենք էր դառնում մասսա1 Պոլիտիվիզմ, ազատ հասարակություն, ինդուստրիալ հասարակություն, ինստիտուցիոնալիզմ, լիբերալիզմ, սոցիալիզմ և այլ իզմեր:
2 Այսօր ԱՄՆ-ում հաշվվում են մոտ 20 հատուկ ծառայություններ և բազմաթիվ հիմնադրամներ, ինչպես օրինակ «Արևելաեվրոպական դեմոկրատական կենտրոնը», Սոռոսի
«Բաց հասարակություն» հիմնադրամը, «Ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտը»,
«Ազատ տունը», որոնք ևս ըստ էության հատուկ ծառայությունների գործառույթներ են իրականացնում:
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ներին զոմբիացնելու և ցանկալի գործողությունների ուղղորդելու համար3: «Բացառիկ երկրի» ու «բացառիկ ազգի» համար, ինչի մասին անընդհատ շեփորահարում են ԱՄՆ-ի գրեթե բոլոր նախագահները, պետությունները կդառնային խամաճիկ տիկնիկներ:
Գունավոր հեղափոխություն եզրույթի հեղինակը ամերիկյան քաղաքագետ,
հասարակական գործիչ Ջին Շարպն է4, որին ոմանք անվանում են ժողովրդավարության համար պայքարի անձնազոհ առաջամարտիկ, ոմանք էլ՝ հատուկ ծառայությունների գործակալ: Նա երկար ժամանակ զբաղվել է վերոհիշյալ խնդրի ուսումնասիրությամբ, դրան նվիրել տարբեր աշխատություններ5:
Զանգվածային շարժումները իշխանափոխության վերածելու խնդիրներով
են զբաղվել նաև ամերիկյան շատ քաղաքագետներ, քաղաքական գործիչներ ու
բարձրաստիճան պաշտոնյաներ6, որոնք նույնպես հետապնդել են նույն նպատակը՝ Ամերիկայի ոչ հաճո պետությունների վարչակարգերի քննադատության ու
ժողովրդավարություն հաստատելու անհրաժեշտության անվան տակ զանգվածային շարժումների հրահրում:
Թավշյա հեղափոխությունը, որ ավելի ուշ ստացավ Գունավոր հեղափոխություն անվանումը, հավաքական հասկացողություն է, որը կիրառվում է զանգվածային շարժումները բնութագրելու համար: Այսպես է ընդունված անվանել այս
կամ այն երկրում նախապես ծրագրված զանգվածային բողոքների շարքը, որն
ավարտվում է տիրող քաղաքական վարչակազմի տապալմամբ։ Թավշյա հեղափոխությունը, որպես կանոն, սկսվում է խաղաղ ցույցերով, իսկ ընթացքը կախված է ամբողջատիրական ռեժիմի հիմքերի ամրությունից և կարող է վերածվել
գունավոր հեղափոխության։
Շարպն իր աշխատության մեջ7 մանրակրկիտ ներկայացնում է ժողովրդական շարժումների ուսումնասիրման իր եզրահանգումները, քայլ առ քայլ նշում
3 Յուրաքանչյուր առանձին երկրի համար ընտրվում է հեղափոխության խորհրդանիշ,
դրա գունային ձևավորում, տվյալ երկրի երիտասարդությանը մոբիլիզացնելու համար օգտագործում են սոցիալական ցանցերը, մշակվում և ցուցարարներին բաժանվում ակտիվ
գործողությունների հուշաթերթիկներ և այլն:
4
Նա ծնվել է 1928 թվականին, Օհայո նահանգում, Կորեական պատերազմին չմասնակցելու համար դատապարտվել է ազատազրկման, աշխատել է Եվրոպայի մի շարք համալսարաններում, ԱՄՆ-ում հիմնել է Էյնշտեյնի անվան հետազոտությունների կենտրոն: 1990
թվականին խորհրդատվությունով օգնել է Մերձբալթյան հանրապետությունների ցուցարարներին պետական հեղաշրջումների ժամանակ:
5 Դիկտատուրայից դեմոկրատիա (անգլ.՝ Albert Einstein Institution) 1973թ., ոչ բռնի
գործողությունների քաղաքականություն (անգլ.՝ The Politics of Nonviolent Action):
Դիմադրությունը, քաղաքականությունը և ամերիկյան պայքարը հանուն անկախության
1765-1775 թթ., ոչ բռնի գործողությունների 198 մեթոդներ (անգլ. 198 Methods of Nonviolent
Action)։
6 Michael McFaul Transitions from postcommunism. Journal of Democracy, July 2005.
Michael McFaul Importing Revolution: Internal and External Factors in Ukraine’s 2004
Democratic Breakthrough. CDDRL Working Papers, May 2006.
Զբիգնև Բժեզինսկի, Հենրի Քիսինջեր, Միթ Ռոմնի և այլն:
7 Դիկտատուրայից դեմոկրատիա (անգլ.՝ Albert Einstein Institution) 1973.
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գործողությունների այն շղթան, որը տանում է ատելի վարչակարգերի անկմանը և
ժողովրդավարության հաստատմանը: Առաջին հայացքից այն տպավորությունն
է, որ հեղինակը հետապնդում է մարդասիրական նպատակներ և ցանկանում, որ
պետություններում հաստատվեն իրավահավասար, ժողովրդավարական կարգեր, վերացվի բռնությունը, մարդկանց շահագործումը, կոռուպցիան և բոլոր այդ
խնդիրները լուծվեն խաղաղ ճանապարհով, առանց ուժի գործադրման8: Բայց բավական է ծանոթանալ Շարպի առաջադրած ոչ բռնի գործողությունների 198 մեթոդներին և հասկանալի կլինի «խաղաղ իշխանափոխության» ամերիկյան բանաձևը, ինչի գործնական դրսևորումները մենք տեսնում ենք Արևելյան Եվրոպայի
երկրներից, նախկին ԽՍՀՄ Հանրապետություններից սկսած մինչև Մերձավոր
Արևելքի երկրներում ու Հյուսիսային Աֆրիկայի պետություններում: Դրանց արդյունքներն ու հետևանքները կարելի է բնութագրել մեկ դարձվածքով. քաղաքակրթության սև խոռոչներ:
Դիտարկենք գունավոր հեղափոխությունների առաջին ալիքը Արևելյան
Եվրոպայում և գնահատենք արդյունքները: Երկար ժամանակ՝ անմիջապես երկրորդ աշխարհամարտից հետո, երբ գաղափարական հողի վրա երեկվա դաշնակիցները՝ԱՄՆ-ն և ԽՍՀՄ-ը, դարձան հակառակորդ թշնամիներ, Միացյալ Նահանգները մտմտում էին սոցիալիստական համակարգի և ԽՍՀՄ-ի փլուզումը:
Խնդիրը արտաքինից թվացող գաղափարական հակամարտության մեջ չէր, կապիտալիզմի ու կոմունիզմի մրցակցության մեջ չէր, այլ ավելի ընդգրկուն էր. ո՞վ
կտիրապետի աշխարհին, ո՞ր բևեռը կհաղթի, ու՞մ բաժին կհասնի ընդերքի անսպառ պաշարները, երրորդ երկրների էժան ֆիզիկական աշխատուժը, հսկայածավալ շուկաները, ո՞վ կտնօրինի պետությունների բախտն ու ժողովուրդների
ճակատագիրը: Այս գործին լծվեցին Կենտրոնական Հետախուզական Վարչությունը, Պենտագոնը, Հետաաքննության Դաշնային Վարչությունը և ամերիկյան
բազմաթիվ հատուկ ծառայություններ, որոնց ծախսերը կազմում էին տասնյակ
միլիարդներ9: Սանձազերծվեց սպառազինությունների մրցավազքը, սոցիալիստական համակարգի երկրներում հրահրվեցին խռովություններ, ցույցեր, զինված
ելույթներ, բոլորն էլ Ամերիկայի հովանավորության ներքո: Բայց կար նաև ԽՍՀՄի խիստ վերահսկող աչքը: Արդյունքում ճնշվում էին անկախության ձգտման բոլոր դրսևորումները (Հունգարիա, Չեխոսլովակիա), հաղթահարվում էր սպառազինությունների մրցավազքը, Խորհրդային առաջին մեծ պետությունն էլ մնում էր
անսասան:
Չհասնելով արդյունքի՝ ԱՄՆ-ն մարտավարական նոր մոտեցումներ մշակեց:
Այժմ անհրաժեշտ էր միութենական հանրապետությունների ու Մոսկվայի միջև
8 Ոչ բռնի գործողությունների քաղաքականություն (անգլ.՝ The Politics of Nonviolent
Action).
9 Դավադրություններ նախագծող և իրականացնող առաջին կառույցը 1983թ. ստեղծված
«Ժողովրդավարությանը աջակցող Ազգային հիմնադրամ» ոչ կառավարական կազմակերպությունն է, հետագայում հիմնադրվեցին նաև «Ազատության տուն», «Հելսինկյան քաղաքացիական կազմակերպություն» «Ազատ հասարակություն» և նմանատիպ շատ կառույցներ:
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սեպ խրել, ինչի իրականացման համար անցած դարի 80-ականների վերջերին
բարենպաստ հող առաջացավ: ԽՍՀՄ-ում ԽՄԿԿ զառամյալ գլխավոր քարտուղարներին փոխարինելու եկավ երիտասարդ, բարեփոխիչ ու վերակառուցող,
արևմուտքի հաճկատար Միխայիլ Գորբաչովը: Նա էլ միայնակ չէր կարող «օգնել»
Արևմուտքին ԽՍՀՄ-ի փլուզման գործում, եթե նրան «ջանասիրաբար չօգներ»
նրա քաղաքական թիվ մեկ հակառակորդը՝ իրեն միայն առաջին դեմք պատկերացնող, Ռուսաստանի ապագա նախագահ, ԽՄԿԿ «գերեզմանափոր» Բորիս Ելցինը: Պատմության քմահաճությամբ քաղաքական այս երկու դեմքերի թևքերը
քշտած քափուքրտինք «աշխատանքը», որ նրանք կատարում էին Արևմուտքի ծափողջյունների ու ջերմ ժպիտների ներքո, ի վերջո ԽՍՀՄ-ը կանգնեցրին աղետի
առջև, 70-ամյա քաղաքական հսկան՝ սոցիալիզմի փարոսը, ընկավ անշնչացած:
Արևմուտքը հրճվանքի մեջ էր:
Սոցիալիստական երկրներում ծայր առան իշխանության ապամոնտաժման
լայնածավալ գործընթացներ: Գունավոր հեղափոխությունների շքերթը, որ սկսվել
էր 80-ական թվականների վերջերին Լեհաստանում, շարունակում է իր հաղթարշավը Արևելյան Եվրոպայի ժողովրդավարական երկրներում: Մեկը մյուսի ետևից,
դոմինոյի էֆեկտով, ընկնում են կոմունիստական վարչակարգերը Ռումինիայում,
Չեխոսլովակիայում, Բուլղարիայում և սոցիալիստական համակարգի Արևելաեվրոպական մյուս երկրներում: Արևմուտքի քաղաքական շրջանների համար իսկապես անսպասելի ու շռնդալից էին հաջողությունները:
Այժմ կարելի էր թեթևացած շունչ քաշել և նախկինում ԽՍՀՄ-ի ազդեցության
ոլորտի ներքո գտնվող նոր տարածաշրջաններ ընդգրկել խաղաղ հեղափոխությունների հորձանուտ:
Պատմական այս իրադարձությունները ցույց տվեցին Շարպի ոչ բռնի գործողություններով իշխանափոխության կատարելու բանաձևի սնանկությունը,
քանի որ նոր կարգերի հաստատումը ուղեկցվում էր ոչ այնքան խաղաղ ցույցերով, որքան զինված ելույթներով Ռումինիայում երկրի ղեկավարի գնդակահարությամբ, մյուս երկրներում ղեկավարների բանտարկությամբ, Հարավսլավիայի,
Չեխոսլովակիայի դեպքում՝ տարածքային ամբողջականության մասնատմամբ:
Գունավոր հեղափոխությունների հաջորդ ալիքը, որն էլ ավելի ավերիչ ու
արյունալի էր, տեսնում ենք 21-րդ դարի շեմին: Դրանք բուլդոզերային հեղափոխությունն էր Հարավսլավիայում, վարդերինը՝ Վրաստանում, նարնջագույնը՝
Ուկրաինայում, վարդակակաչներինը՝ Կիրգիզիայում և այլն:
2121-րդ դարի
դարի 11-ին տաս
տասնամյա
նամյակի
յակի գունա
գունավոր
նավոր հեղա
հեղափո
ղափոխութ
փոխություն
խություննե
յունների
ների շարքը
շարքը
2003-Վարդերի հեղափոխություն Վրաստանում
2004-Նարնջագույն հեղափոխություն Ուկրաինայում
2005-Կակաչների հեղափոխություն Կիրգիզիայում
2005-Գունավոր հեղափոխության փորձ Ուզբեկստանում
2005-Մայրիների հեղափոխություն Լիբանանում
2006-Տերեփուկների հեղափոխության փորձ Բելառուսիայում
2008-Գունավոր հեղափոխության փորձ Հայաստանում
2009-Գունավոր հեղափոխություններ Մոլդովայում, որը հանգեցրեց
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խորհրդարանում Կոմունիստական կուսակցության մեծամասնության կորստին
2010-Սեխերի հեղափոխությունը, Երկրորդ Կիրգիզական հեղափոխություն
Ինչպես տեսնում ենք վերոհիշյալ աղյուսակից, հեղափոխությունների մեծ
մասը տեղի է ունենում Ռուսաստանին սահմանակից պետություններում: Դա մի
կողմից բացատրվում է նրանով, որ Արևմուտքը թշնամացնում էր հարևաններին
Ռուսաստանի հետ, մյուս կողմից քաջալերում էր Ելցինի՝ կեղծ դեմոկրատական
բարեփոխումներ իրականացնելուն, ինչը կբերեր հենց Ռուսաստանի մասնատմանը: Ավարտվեց 20-րդ դարի մայրամուտին ելցինյան տխրահռչակ կառավարման շրջանը, ինչը մի փոքր էլ ձգձգվելու դեպքում նաև կտրոհեր հսկա Ռուսաստանը: Իշխանության եկավ ուժային ծառայությունների բովով անցած, հայրենասեր նվիրյալների մի խումբ՝ հզոր պետական գործիչ, հմուտ քաղաքագետ Վլադիմիր Պուտինի գլխավորությամբ, որն ամբողջությամբ խառնեց Արևմուտքի խաղաքարտերը:
Վլադիմիր Պուտինը կարճ ժամանակահատվածում կարողացավ կասեցնել
Ռուսաստանի տնտեսական ու քաղաքական գահավիժումը, երկրի մասնատման
վտանգը և իր հերթին անցավ հակահարձակման Արևմուտքի դեմ: Այժմ ԱՄՆ-ի
գերակա խնդիրն է դառնում կտրել Ռուսաստանին իր անմիջական հարևաններից, մեկուսացնել նրան միջազգային հարաբերություններում:
Դարձյալ գործի դրվեցին գունավոր հեղափոխությունների մեխանիզմները:
Արդյունքում Հարավսլավիայի վերջնական մասնատումը, վրաց-ռուսական կարճատև պատերազմը՝ Վրաստանի համար Աբխազիայի ու Հարավային Օսեթիայի
կորստով, մեծաթիվ զոհեր Կիրգիզիայում և Ուզբեկստանում ժողովրդական հուզումների ժամանակ:
Թերևս ամենից արյունալին գունավոր հեղափոխության 3-րդ ալիքն էր, որն
իր հորձանոտի մեջ ընդգրկեց նախ Արաբական աշխարհը, ապա նաև Ուկրաինան:

Երկի
Երկիրը
կիրը
Ալժիր
Ալժիր
Թունիս
Թունիս
Եմեն
Եգիպտոս
գիպտոս
Իրա
Իրան
Բահրեյ
հրեյն
Լիբի
Լիբիա
բիա
Իրա
Իրաք
Օմա
Օման

«Ա
Արաբա
րաբական
բական գարնան
գարնան»
նան Գունա
Գունավոր
նավոր հեղա
հեղափո
ղափոխութ
փոխություն
խություննե
յունները
ները
Հեղա
Հեղափո
փոՀեղա
Հե
ղափո
փոՄասնա
Մաս
նաղափո
ղափո
նաՏևողու
Զոհե
ևողուղուԶոհերի
հերի
խության
խության
խության
խության
կիցների
կիցների
յունը
թիվը
յունը
թիվը
սկիզբը
ավարտը
թիվը
սկիզբը
ավարտը
թիվը
28.12.2010
10.000
8
18.12.2010
14.01.2011
27 օր
200.000
219
18.01.2011
30.000
35
25.01.2011
11.02.2011
17 օր
1.500000
384
14.02.2011
100.000
3
14.02.2011
5.000
7
17.02.2011
100000
3000
25.02.2011
26.02.2011

100.000
2000
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35
2

Քաղաքացիական պատերազմների ու իշխանափոխությունների այս շղթան
Մերձավոր Արևելքում ստացավ «Արաբական գարուն» ռոմանտիկ անվանումը:
Այն սկսվեց թունիսյան դեպքերից, երբ մրգերի ու բանջարեղենի մանրավաճառ
Մուհամեդ Բուազիզին ի նշան բողոքի ինքնահրկիզվեց: Այս քայլը առաջ բերեց
համաժողովրդական մեծ հուզումներ, որոնք վերաճեցին քաղաքացիական պատերազմի: Երկրի ղեկավար Զին էլ Աբիդին Բեն Ալին փախավ Թունիսից, խռովությունը տևեց 27 օր, մասնակիցների թիվը հասավ 200 հազարի, անկարգություններին զոհ գնաց 200-ից ավելի մարդ, երկրին հասցվեց մոտ 2 մլրդ դոլլարի նյութական վնաս:
Իշխանությունն անցավ հեղափոխական ընդդիմադիր ուժերին, երկիրն
ընկղմվեց քաոսի մեջ:
Եգիպտոսում ժողովրդական հուզումները երկրի երկարատև, անսահման
իշխանությամբ օժտված ղեկավարի՝ Հոսնի Մուբարակի դեմ սկսվեցին 2011 հունվարի 25-ին: Այստեղ հեղափոխության խորհրդանիշը Թահրիր հրապարակն էր:
Քաղաքացիական անհնազանդության մեջ ներգրավվեց մինչև 1.5 մլն մարդ, 17 օր
տևած խռովության արդյունքում զոհերի թիվը պաշտոնապես հասնում էր 900-ի,
արդյունքում իշխանությունը անցավ ծայրահեղ կրոնական ուղղվածությամբ
«Մուսուլման Եղբայրներ» կուսակցությանը՝ Մուհամեդ Մուրսիի գլխավորությամբ:
«Արաբական գարնան» հորդառատ հոսքը քշում, տանում էր անսահմանափակ իշխանությամբ տասնամյակներ կառավարող վարչակարգերը: Արյունալի
բախումները ավելի էին սաստկանում: Դրանց հրահրողները՝ ԱՄՆ-ի կառավարող շրջանները, ժողովրդական ուժերին օգնության ցուցաբերելու պատրվակով
զինված ստորաբաժանումներ են մտցնում Մերձավոր Արևելքի ինքնիշխան պետություններ, ինչը վերածվում է բացահայտ ինտերվենցիայի Իրաքում, Սիրիայում, Լիբիայում: Իրաքի նախագահ Սադամ Հուսեյինը կախաղան բարձրացվեց,
իսկ Լիբիայի առաջնորդ Մուամար Քադաֆին հանձնվեց գազազած ամբոխի դատին, որտեղ էլ գտավ իր դաժան մահը: Դոմինոյի էֆեկտը աշխատեց նաև Արաբական աշխարհում: Հսկայական տարածաշրջանը վերածվեց տնտեսապես ավերված, տարածքային ամբողջականությունը կորցրած, բզկտված, սոցիալապես
թշվառ վիճակի հասցված բնակչությամբ պետությունների ու անվերահսկելի տարածքների խառնուրդի: Ահա ինչի էր ձգտում ԱՄՆ-ը, «բաժանիր որ տիրես»
սկզբունքը դրվում էր գործի՝ ի շահ անդրօվկիանոսյան մոնոպոլիաների ու քաղաքական շրջանակների:
Շարպի ոչ բռնի գործողությունների դասական օրինակ է ուկրաինական
«Մայդանը»՝ իշխանափոխության մոդել, որը քայլառքայլ կրկնում էր նրա մշակած
տեխնոլոգիաները: Խռովության կազմակերպիչների համար Շարպի գիրքը դարձավ «Աստվածաշունչ»: Ցավոք, ավելի շատ ընդօրինակվում էին հենց բռնություն
առաջացնող գործողությունները՝ դիմադրություն ոստիկանական ուժերին, ան– 175 –

հնազանդություն իշխանություններին, զինված խմբավորումների կազմավորում:
ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը բլիթներ էր բաժանում «Մայդանի» վրանաբնակներին, քաջալերում նրանց, անձամբ հետևում
գործընթացների զարգացմանը10: Կիևյան դեպքերի արձագանքները ավարտվեցին
Օդեսայում արհմիությունների տան հրկիզումով, ինչին զոհ գնացին 130 քաղաքացիներ: Արդյունքում Ուկրաինայի արևելյան շրջանները և Ղրիմը հանրաքվեով
անջատվեցին Կիևից, քաղաքացիական պատերազմ սկսվեց Դոնբասում, Ուկրաինայի տնտեսությունը մտավ խոր Ճգնաժամ, երկիրն էլ մինչև այսօր քաղաքական
առճակատումների մեջ է:
Ժամանակն իր շտկումները մտցրեց Ջին Շարպի ոչ բռնի իշխանափոխությունների տեսության մեջ: Խաղաղ գործընթացների մեխանիզմը օգտագործելի էր
հեղափոխությունը ընդամենը սկսելու համար: Գործնականում ոչ մի կառավարություն կամովին չի հրաժարվում իշխանությունից, ինչն էլ հանգեցնում է հուզումների, բախումների, զինված առճակատման: Պատահական չէ, որ Շարպի
պահանջները գունավոր հեղափոխության իրագործման ճանապարհին բաժանվում են երեք հիմնական խմբերի:
1. Ոչ բռնի բողոքներ, համոզմունքներ
2. Հրաժարում համագործակցությունից (սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական ոլորտներում)
3. Ոչ բռնի միջամտություն
Եթե առաջին երկուսում ենթադրում են իշխանության դեմ պայքարի համեմատաբար խաղաղ մեթոդներ, ինչպես օրինակ ցույցեր, երթեր, միտինգներ, գործադուլներ, ապա երրորդ խմբի բողոքի ձևերը՝ կեղծ ընտրությունների կազմակերպում, ինքնահրկիզում, մերկացում, սեփական գույքի ոչնչացում, հողերի բռնագրավում և այլն, ամենևին էլ չես անվանի խաղաղ մեթոդ, իսկ դրանց գործադրումն
էլ անպայման կբերի ամբոխ-իշխանություն բախումների11: Այստեղից եզրակացնում ենք, որ Շարպը ինքն էլ համոզված է, որ խաղաղ իշխանափոխություն չի կարող լինել, և ամբոխի վերածված ժողովրդին աստիճանաբար մղում է քայլերի, ինչի արդյունքում առաջանում է քաոս: Դրանից էլ օգտվում են շարժումը ֆինանսավորող անդրօվկիանոսյան ուժերը և այն ուղղորդում իրենց ցանկալի հունով: Ահա
այս պատճառով էլ վերոհիշյալ իրավիճակի ստեղծումը ստացել է կառավարելի
քաոս պերճախոս անվանումը: Ստորև ներկայացնում ենք միայն վերջին 70 տարիներին աշխարհի տարբեր կողմերում ԱՄՆ-ի հրահրած հեղաշրջումների ու
դրանց փորձերի ոչ լրիվ ցանկը:

10
ԱՄՆ-ի պաշտոնական շրջանները չեն էլ թաքցնում, որ Ուկրաինայում Գունավոր
հեղափոխության նախապատրաստման համար ծախսել են ավելի քան 5 մլրդ. դոլար:
11 Джин Шарп. Теория ненасильственной борьбы, Москва, 2005.
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Երկրորդ Կիրգիզական
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Ալժիր
Թունիս
Եմեն
Եգիպտոս
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1975
1977
1983
1984
1984

Բանգլադեշ
Պակիստան
Գրենադա
Մավրիտանիա
Գվինեա

17.02.2011 Լիբիա
25.02.2011 Իրաք
26.02.2011 Օման
2004, 2013, 2014
Եվրոմայդան, Ընտրություն միացման
համաձայնագրի վերաբերյալ
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Կարելի է ավելի երկարացնել վերոհիշյալ շարքը, վերլուծություններ կատարել դրանց շուրջ զանազան տեսանկյուններից, բայց այդքանն էլ բավարար է կատարելու հետևյալ եզրահանգումները և ընդհանրացումները:
▪ ԱՄՆ-ն ամեն կերպ ցանկանում է պահել իր առաջատար դերը ամբողջ
աշխարհում, բոլոր ոլորտներում:
▪ Այդ ճանապարհին նա չի խորշում ոչ մի քայլից, լինի դա գունավոր հեղափոխության հրահրում, ռազմական ինտերվենցիա կամ ծայրահեղական
ուժերի օգտագործում, այլ կերպ ասած ստեղծել կառավարելի քաոս ցանկացած պետությունում, դժգոհ զանգվածներին դարձնել գործիք՝ անհաճո
իշխանություններին գահընկեց անելու համար:
▪ ԱՄՆ-ի նպատակն է այս կամ այն տարածաշրջանում գտնվող հումքային
մեծ պաշարները, շուկաները, էժան աշխատուժը ամեն գնով պահել իր վերահսկողության ներքո:
▪ ԱՄՆ-ը ձգտում է աշխարհի հսկայական տարածաշրջաններ ու պետություններ, որոնք փորձում են ոտքի կանգնել կամ ընտրել զարգացման սեփական ուղին, լոկալ կամ տարածաշրջանային զինված ընդհարումների
արդյունքում դարձնել ավերված ու ամայի, ծայր աղքատության ու թշվառության հասցված ուրվական բնակավայրեր-տարածաշրջանների, որոնց
վերականգնումը կպահանջի տասնամյակներ, հսկայական միջոցներ ու
դրանք գործնականում կվերածվեն կիսագաղութների:
▪ ԱՄՆ-ի այս քայլերը հանգեցնում են ժողովրդագրական մեծ տեղաշարժերի
ու առաջին հերթին դեպի դաշնակից Եվրոպա, ինչն էլ վերջինիս կանգնեցնում է հսկայական չլուծվող խնդիրների առաջ, ինչի համար պետք է ապավինի ԱՄՆ-ի օգնությանը: Այսինքն՝ նա չի խնայում անգամ իր ամենամերձավոր գործընկերոջը՝ նրան ևս կախման մեջ պահելով իրենից:
Աստիճանաբար գունավոր հեղափոխությունների ոչ բռնի տեսությունն էլ
կկորցնի իր արդիականությունը, իսկ ամերիկացիներն էլ նորանոր մեթոդներ
կհորինեն աշխարհը իրենց ձեռքում պահելու համար, բայց փոխվում է նաև աշխարհը, հզորանում են պետությունները, քաղաքակրթվելու ամերիկյան ճանապարհը, այլևս ձեռք չի տալիս ժողովուրդներին:
Ժամանակն է, որ աշխարհը պարզ գիտակցի, որ ամերիկյան «գերությունից»
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ազատագրման մեկ ճանապարհ կա: Հրաժարվել դոլարի՝ իբրև համաշխարհային
փողի գործառույթներից, ստեղծել համաշխարհային փող-արժեդրամ, ինչը կարճ
ժամանակահատվածում արմատապես կթուլացնի ԱՄՆ-ի թե՛ տնտեսական, թե՛
քաղաքական կշիռը աշխարհում, պետություններն ու ժողովուրդներն էլ հնարավորություն կունենան զարգանալու սեփական ընտրությամբ կատարած ճանապարհով12
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12 Հոդվածը արդեն պատրաստ էր տպագրման, երբ 2018թ. ապրիլին տեղի ունեցավ
Թավշյա հեղափոխությունը Հայաստանում: Այն արմատապես տարբերվում է վերոհիշյալ
ժողովրդավարական մյուս շարժումներից իր խաղաղասիրական ուղղվածությամբ և իր
բացառիկության տեսանկյունից կարիք ունի լուրջ ուսումնասիրության ու վերլուծության:
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Цветные революции: теория и реальность
Етимян Гагик
Резюме

слова:: народные движения, политические развития, отношения
Ключевые слова
восток-запад, межгосударственные разногласия, распад СССР, политические
теории
В конце 20 века, в результате бурных политико-географических процессов, в
мире с новой силой вспыхнули народные движения, которые американский аналитик, социолог, теоретик Джин Шарп назвал Цветными или Бархатными революциями. В этот период также родились многочисленные теории, партии, руководящие
общественные, политические движения, которые привели к бескомпромиссным
конфронтациям, к беспрецендентным обострениям юго-западных отношений, к
гонке вооружений, к политичекому кризису. Противостояние политических титанов в лице США и СССР завершилось проигрышом и распадом СССР, однако время
показало, что этого было недостаточно для утверждения всемирного единовластия
США. Стало необходимостью разделить и Россию, уменьшить ее авторитет в мировой политике, превратить остальные страны в исполнителей воли США, менять невыгодные режимы как перчатки, стать единственным и безграничным властелином
мира.
Отдельные исследователи изучали механизмы революций, поведение режимов, массовые движения и многие, кажущиеся неважными, обстоятельства, которые привели бы к желаемому результату в любой стране, для освобождения от нежелательного режима.
В статье представлено поведение Джина Шарпа, отдельных политологов и
специальных служб в странах Восточной Европы и Ближнего Востока в направлении разжигания спланированных народных движений, которые должны были довести до утверждения проамериканского режима в вышеупомянутых территориях.
Джин Шарп в своих работах с точностью учебника представляет механизм
Цветных революций со всеми подробностями, ожидая мирную деятельность властей. Однако любое массовое народное движение в конце концов перерастает в
серьезные стычки, насилие и завершается большими человеческими потерями.
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Colour Revolutions: Theory and Reality
Yetimyan
Yetim
yan Gagik
Summary

Key words: folk movements, political developments, east-west relations, inter-state
conflicts, collapse of the USSR, political theories
At the end of the 20th century, as a result of impetuous geographical-political
processes, national movements, named Colour or Velvet revolutions by American
analyst, sociologist, theorist Gene Sharp, came up with a bang. During this period
numerous theories, parties, social movements brought to uncompromising
confrontations, unprecedented escalation of the East-West realtions, arms race, political
crisis. The opposition of political titans, such as the USA and the USSR, ended with the
loss and collapse of the USSR. Nevertheless, time showed that it was not enough for the
USA absolute world establishment. It was necessary to separate Russia as well, to lower
her authority in world politics, to turn other countries into the performers of the USA
will, to become the only unlimited ruler of the world. Separate investigators studied the
mechanisms of revolutions, the psychology of people during that period, the behavior of
regimes, mass movements and other circumstances, which would bring to the desirable
result in any country, for getting rid of undesirable regime.
In the article it is presented the behavior of Gene Sharp, as well as separate
political experts and special services in the countries of Eastern Europe and the Middle
East, in the direction of instigation of planned national movements, which should bring
to the establishment of pro-American regime, in the above mentioned countries.
Gene Sharp presents the mechanism of Colour Revolutions in detail, expecting
peaceful actions of the authorities. However, any mass national movement turns into a
serious confrontation, violence and ends with great human loss.
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Անձնական օժանդակ տնտեսությունները
խորհրդահայ գյուղում 19451945-1965 թթ.
Կոխլիկյան Արամայիս
Հանգուցային բառեր. ԽՍՀՄ, ՀԽՍՀ, ԽՄԿԿ, բնակչություն, հանրապետություն, գյուղատնտեսություն, քաղաքականություն, բարեփոխում
Անձնական օժանդակ տնտեսությունը (ԱՕՏ) որպես ինքնուրույն տնտեսական կառույց, հանդես է եկել դեռևս կոլեկտիվացման ժամանակ: Նկատի ունենալով, որ գյուղում արտադրողական ուժերի զարգացման ցածր մակարդակի պայմաններում ստեղծվող հանրային տնտեսությունները չէին կարող լիովին բավարարել գյուղական բնակչության անձնական բոլոր պահանջմունքները, պետությունը թույլ տվեց նրանց ունենալ ապրուստի լրացուցիչ աղբյուր՝ ԱՕՏ: Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին հանրապետության շատ կոլտնտեսականներ
հանրային հողերի հաշվին ընդարձակեցին իրենց օժանդակ տնտեսությունները:
Այն ոչ միայն գյուղացու ապրուստի հիմնական աղբյուրն էր, այլև քաղաքային
բնակչությանը սննդամթերք մատակարարելու կարևոր միջոց, ուստի պետությունը ժամանակավորապես և միտումնավոր թույլատրեց այդ:
Հայաստանը բարեբախտաբար ռազմական գործողությունների թատերաբեմ
չդարձավ, սակայն պատերազմն, անշուշտ, բացասաբար անդրադարձավ նաև մեր
հանրապետության գյուղատնտեսության զարգացման վրա: Անդառնալի էր հատկապես աշխատանքային ներուժի կորուստը: Պատերազմի հետևանքով այն գյուղում նվազել էր 24.7 տոկոսով [15,172], կրճատվել էր հիմնականում 1910-1925թթ.
ծնված տղամարդկանց թիվը: Հիմնական աշխատուժը կանայք, անչափահասներն
ու ծերերն էին:
Հայրենական մեծ պատերազմից հետո մեծ և արդարացված էր բնակչության
սպասումը: Հաղթանակի համար նա տվել էր իր ֆիզիկական ու հոգևոր ներուժը,
խնայողությունները՝ ակնկալելով, որ պատերազմից հետո պետության և գյուղի
միջև հարաբերությունները կբարելավվեն, լայնորեն կիրառվող վարչարարությունը կմեղմացվի, կլուծարվեն կամ գոնե կվերակառուցվեն կոլեկտիվ տնտեսությունները:
1945 թ. օգոստոսին ԽՍՀՄ Պետպլանը ԽՍՀՄ ժողկոմխորհի և միութենական
հանրապետությունների կառավարությունների հետ համատեղ սկսեց չորրորդ 5ամյա պլանի նախապատրաստումը: Դրա քննարկման ժամանակ առաջարկություններ եղան տնտեսության բնագավառում մեղմել վարչարարությունը և վերակառուցել կոլեկտիվ տնտեսությունները: Օրինակ՝ ՀամԿ(բ)Կ ԿԿ քարտուղար,
Քաղբյուրոյի անդամ Ա. Անդրեևը հանդես էր գալիս օղակների՝ որպես կոլեկտիվ
տնտեսվարման պարզեցված համակարգի լայն տարածման առաջարկությամբ:
Նույն տեսակետն էր պաշտպանում նաև ԽՍՀՄ Պետպլանի նախագահ Ն. Վոզնիսենսկին: Նա նույնիսկ առաջարկում էր ընդլայնել գյուղացիների անձնական
օժանդակ տնտեսությունները (ԱՕՏ) և այդ տնտեսություններից ստացված գյուղատնտեսական մթերքների իրացման համար ստեղծել պետական մանրածախ
առևտրի ցանց [23, 283-284]: Այդ միջոցառումների կենսագործումը կնշանակեր
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Ստալինի և կուսակցական շատ այլ գործիչների համար այնքան անցանկալի
ՆԷՊ-ի որոշ տարրերի վերականգնում իր բոլոր հետևանքներով: Պատերազմում
վիթխարի զոհողությունների գնով ձեռք բերված հաղթանակը իշխանական վերնախավում այն պատրանքն էր ստեղծել, թե գոյություն ունեցող համակարգն ամենակենսունակն է: Ուստի 1946 թ. փետրվարի 9-ին Ստալինն ՀամԿ(բ)Կ ԿԿ պլենումում իր ելույթում նշեց, որ պահպանվելու են տնտեսվարման նախապատերազմյան եղանակները [26, 193]: Գյուղատնտեսության մասնավորեցման ուղղությամբ քայլերը կասեցվեցին և պետությունը, պահպանելով պատերազմական ժամանակի օրենքները, ծանրության կենտրոնը կրկին տեղափոխեց գյուղատնտեսության կենտրոնացված պլանավորման ու ստիպողական մթերումների կողմը:
Ստեղծված իրավիճակում գյուղի և գյուղատնտեսության հետպատերազմյան վերականգնման գործընթացի հիմնական ուղղությունները սահմանվեցին
ԽՍՀՄ Նախարարների խորհրդի և ՀամԿ(բ)Կ ԿԿ 1946թ. սեպտեմբերի 19-ի
«Կոլտնտեսություններում գյուղատնտեսական արտելի կանոնադրության խախտումները վերացնելու միջոցառումների մասին» որոշմամբ: Խնդիր դրվեց ուժեղացնել պայքարը կոլտնտեսային սեփականության զանգվածային հափշտակությունների դեմ, նախանշվեցին կոլտնտեսությունների կազմակերպչա-տնտեսական միջոցառումներ: Ստեղծվեց Կոլտնտեսությունների գործերի խորհուրդ՝
Ա. Անդրեևի գլխավորությամբ, որը հանրապետություններում ուներ տեղական
իշխանություններից անկախ գործող իր ներկայացուցիչները: Այն խիստ վերահսկողություն սահմանեց գյուղատնտեսական արտելի կանոնադրության կիրառման գործում [29, 253]:
Հանրային աշխատանքից խուսափող կոլտնտեսականների գերակշիռ մասը
գյուղում իր աշխատանքային ներուժն օգտագործում էր ԱՕՏ-ներում: Դա պայմանավորված էր հանրային տնտեսության համեմատ աշխատանքային ծախսումների դիմաց ստացված ավելի բարձր ու կայուն եկամուտներով:
Իշխանությունները գյուղացիների աշխատանքային կարգապահությունը
բարձրացնելու նպատակով սկզբում փորձեցին մեղմել վարչարարությունը:
Դեռևս ԽՍՀՄ ժողկոմխորհի և ՀամԿ(բ)Կ ԿԿ 1942 թ. ապրիլի 13-ի համատեղ
որոշմամբ 1.5 անգամ բարձրացվել էր կոլտնտեսականների աշխօրի պարտադիր
նվազագույնը, աշխատանքային նորմաներ էին սահմանվել անգամ 12-16 տարեկանների և ծերերի համար: Այն չբավարարողները ենթարկվում էին դատական
պատասխանատվության կամ վտարվում կոլտնտեսություններից [30, 83]:
ՀամԿ(բ)Կ ԿԿ 1947 թ. փետրվարյան պլենումից հետո էական փոփոխություն
մտցվեց ԽՍՀՄ ժողկոմխորհի և ՀամԿ(բ)Կ ԿԿ 1942 թ. ապրիլի 13-ի որոշման մեջ:
Մասնավորապես՝ աշխօրի պարտադիր նվազագույնը պահպանվեց միայն աշխատունակ կոլտնտեսությունների նկատմամբ [29, 118]: Սակայն կոլտնտեսականների աշխատանքային ակտիվության բարձրացման վրա այդ միջոցառումներն էական ազդեցություն չունեցան: 1947 թ. ՀԽՍՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից անցկացված ստուգումները բացահայտեցին, որ աշխատունակ կոլտնտեսականների 30.4 տոկոսը չէր կատարել աշխօրերի նվազագույն
պահանջը [2]: ԽՍՀՄ-ում այն կազմում էր 15 տոկոս, այդ թվում՝ Ուկրաինայում՝
19, Բելոռուսիայում՝ 21 տոկոս [29, 119]:
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Կոլտնտեսականների աշխատանքային կարգապահությանը չնպաստեց
նաև ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության 1948թ. հունիսի 2-ի հրամանագրի կիրառումը, համաձայն որի՝ «գյուղատնտեսական արտադրությունից չարամտորեն խուսափելու և հակահասարակական ու պորտաբույծ կյանք վարելու»
մեղադրանով Խորհրդային Հայաստանից միության հեռավոր շրջանները 8 տարվա աքսորի դատապարտվեցին 257 կոլտնտեսային գյուղացիներ [22, 188]: Անգամ
1949 թ. աշխօրի նվազագույն պահանջը չբավարարողները կազմում էին հանրապետության ամբողջ աշխատունակ կոլտնտեսությունների 21.8 տոկոսը, ընդ
որում նրանցից 2.4 տոկոսը ընդհանրապես չէր մասնակցել հանրային որևէ աշխատանքի: 1952 թ. այն համապատասխանաբար կազմում էր 19.3 և 4.2, իսկ
1953թ.՝ 21.5 և 6 տոկոս [9]:
1946թ. ՀամԿ(բ)Կ ԿԿ սեպտեմբերի 19-ի որոշումից հետո էլ մինչև 1946թ. նոյեմբերի 20-ը կրճատվեց 4378 ավելորդ հաստիք և կոլտնտեսությունների հետ
առնչություն չունեցող, բայց աշխօրով վարձատրվող 350 հաստիք, որի շնորհիվ
տնտեսվեց 923215 աշխօր: Կոլտնտեսություններին վերադարձվեց գյուղացիների
կողմից ապօրինաբար օգտագործվող 6245 հա վարելահող, 2 մլն 699 հազ. ռուբլի
արժողությամբ անասուններ, գյուղատնտեսական մթերքներ և այլն: Վերահաշվարկվեց կոլտնտեսությունների կողմից ձրի կամ էժան գներով բաց թողնված
մթերքների արժեքը և ավելի քան 1 մլն ռուբլի վերադարձվեց նրանց:
Այդուհանդերձ կոլտնտեսությունների կողմից, ի հաշիվ հանրայինի, օժանդակ տնտեսության ընդլայնման ձգտումը չկանխվեց: 1948 թ. բացահայտվեց նմանատիպ 1123 [4], իսկ 1949թ.՝ 2200 դեպք, կոլտնտեսություններին վերադարձվեց
964.3 հա հողատարածք [5]:
Միաժամանակ ԱՕՏ-ների նկատմամբ պետությունը կիրառում էր ծանր
հարկային քաղաքականություն: Այն իրականացվում էր բնամթերային (պետական պարտադիր մթերումներ) և դրամական (գյուղատնտեսական հարկ) հարկումների տեսքով: Հետպատերազմյան տարիներին Հայաստանում օժանդակ
տնտեսությունների կողմից յուրաքանչյուր հեկտարի դիմաց մթերվում էր 15ց հացահատիկ, 100 ց կարտոֆիլ, 150ց բանջարեղեն, 200ց միրգ, յուրաքանչյուր կովի
դիմաց՝ 900լ կաթ, 40 կգ միս, ոչխարի և այծի դիմաց՝ 60լ կաթ, 75 ձու և այլն [1]:
Մթերումից գոյացած պարտքերը վճարելու համար լայնորեն կիրառվում էին տուգանքներ կամ հօգուտ պետության բռնագրավում էին կոլտնտեսականների ունեցվածքը [30, 83]:
1948-1949 թթ. հանրային անասնապահության եռամյա պլանը կատարելու
համար օժանդակ տնտեսությունների կողմից անասնապահական մթերքների
պարտադիր մթերումների ծավալները շուրջ 50 տոկոսով բարձրացվեցին: Դա
հանգեցրեց նրան, որ կոլտնտեսականների զգալի մասը ստիպված հրաժարվեց
անասնապահությունից: Այսպես, եթե 1941թ. ՀԽՍՀ ԱՕՏ-ներում հաշվվում էր
306.1 հազ. գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն, որից 163.7 հազարը՝ կով, ապա
1952թ. այն, համապատասխանաբար, կազմեց 121.9 և 63.8 հազար գլուխ: Շուրջ 3
անգամ նվազեց նաև գյուղացիների մանր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը՝ 562.1 հազար գլխից իջնելով մինչև 201.5 հազար գլխի [28, 350]: Արդեն 1952թ.
ՀԽՍՀ գյուղական բնակչության 68 տոկոսը, իսկ առանձին շրջաններում (Կամո,
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Շամշադին, Սիսիան և այլն) մինչև 90 տոկոս անասնազուրկ էր [12, 97]:
Առավել ծանր էր պարբերաբար ավելացող գյուղատնտեսական հարկը: Եթե
1940 թ. յուրաքանչյուր օժանդակ տնտեսությունից գանձվում էր 112 ռուբլի, ապա
1951թ. այն բարձրացավ շուրջ 5 անգամ՝ կազմելով 523 ռուբլի [25, 258]: Պետության կողմից գյուղացիության նկատմամբ կիրառվող դաժան հարկային քաղաքականությունը հիմնավոր և արդարացված բնորոշվում է որպես «հարկային ահաբեկչություն», «հարկային շնչահեղձություն», «պետության կողմից գյուղի անխիղճ
շահագործում» [22, 200]:
Գյուղի հանդեպ իրականացվող ստորացուցիչ պետական քաղաքականությունն ու իշխանությունների կոնկրետ միջոցառումներն անխուսափելիորեն
հանգեցնում էին գյուղացիների հակազդեցությանը: Այն դրսևորվում էր իշխանություններին, հաճախ նաև կենտրոնական, հղված բողոք-դիմումներում, որոնցում
ներկայացվում էր գյուղատնտեսության և գյուղի իրական պատկերը, առաջարկվում էր ընդլայնել օժանդակ տնտեսությունները, կիրառել աշխատանքի երաշխավորված վարձատրություն կամ կոլտնտեսությունները վերակազմել
խորհրդային տնտեսությունների և այլն: Իշխանություններն այդ դիմումներին
բավականաչափ ճկուն արձագանքեցին հատկապես 1950-ական թվականների կեսերին իրագործվող ագրարային վերափոխումների ժամանակ [29, 120]:
Ի. Ստալինի մահով ավարտվեց խորհրդային ամբողջատիրության կայացման ու ամրապնդման ժամանակաշրջանը: Այն հատկապես հետպատերազմյան
տարիներին հասել էր այնպիսի մակարդակի, որից այն կողմ, միաժամանակ հասարակության հետ չխզելով սոցիալական բոլոր կապերը, այլևս չէր կարող գոյատևել:
Նոր իշխանությունների բնականոն գործունեության համար անհրաժեշտ էր
հրաժարվել նախկին վարչակարգի ինքնամեկուսացման ծայրահեղություններից:
Ուստի խորհրդային ղեկավարությունն անմիջապես հանդես եկավ բյուրոկրատիայի դեմ վճռական պայքարի, մարդու իրավունքների պաշտպանության, բնակչության կյանքի մակարդակը բարելավելու անհրաժեշտության մասին կոչերով:
Որոշ ժամանակ անց ձեռնարկվեցին դրան միտված համապատասխան միջոցառումներ:
Գյուղատնտեսության բնագավառի բացասական երևույթներն անմիջականորեն արտացոլվում էին սոցիալական ոլորտներում: Ուստի իշխանությունների
առաջնահերթ խնդիրն էր դարձել գոնե որոշ չափով մեղմել գոյության նորմայի
վերածված գյուղական բնակչության ծայրահեղ աղքատությունը:
Գյուղատնտեսությունը ծանր կացությունից դուրս բերել հնարավոր էր
միայն այդ ոլորտում արմատական փոփոխությունների, իսկ գյուղական բնակչության կյանքի մակարդակը բարձրացնելը՝ նրա կենսական պահանջմունքների բավարարման շնորհիվ: Դրանք իրագործելու համար իշխանություններն ունեին
սահմանափակ հնարավորություններ: Նախ՝ խորհրդային ղեկավարությունը
պատրաստ չէր հրաժարվել գյուղատնտեսության վերաբերյալ ստալինյան գաղափարական ժառանգությունից: Սոցիալիստական գյուղատնտեսության գործող
համակարգը խորհրդային իշխանությունը համարում էր միակ ճշմարիտը, որը
կարիք ուներ որոշ ծայրահեղություններից ձերբազատման: Ահա թե ինչու ԽՄԿԿ
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ԿԿ 1953թ. հուլիսյան պլենումում ընդգծվեց, որ թեպետ գյուղատնտեսության բնագավառում բացթողումները քիչ չեն, բայց կոլտնտեսային կարգն ընդհանուր առմամբ առողջ էր [20, 50]: Երկրորդ՝ գյուղատնտեսության առաջընթացն անհնար էր
առանց բավականաչափ պետական հատկացումների: Սակայն քաղաքական և
տնտեսական առումներով նպատակահարմար չէր փոխել ժողովրդական տնտեսության հինգերորդ 5-ամյակի դիրեկտիվները: Այն անխուսափելիորեն խառնաշփոթ կառաջացներ ողջ ժողովրդական տնտեսության մեջ:
Երրորդ՝ բնակչության շրջանում զանգվածային դժգոհություն չառաջացնելու
համար իշխանություններն անմիջապես չէին կարող հրաժարվել ապրանքների
մանրածախ գների իջեցման քաղաքականությունից: 1953թ. ապրիլի 1-ին հայտարարվեց գների նոր իջեցման մասին [25, 301]: Ի դեպ, գների յուրաքանչյուր իջեցում ուղեկցվում էր բանվոր-ծառայողների աշխատավարձի չափերի նվազեցմամբ, պետական փոխառությունների ավելացմամբ և գյուղատնտեսական մթերքների պարտադիր մթերումների ծավալների բարձացմամբ: Այս քաղաքականությունը հետագայում ևս շարունակելը հատկապես գյուղատնտեսության համար
կարող էր անդառնալի հետևանքներ ունենալ:
Փաստորեն իշխանությունները կարող էին իրականացնել միայն բավականին սահմանափակ միջոցառումներ՝ թեթևացնել հարկային բեռը, մեղմել պետության կողմից լայնորեն կիրառվող վարչարարությունը, մասնակի վերականգնել
կոլտնտեսությունների ինքնագործունեությունը, ընդլայնել ԱՕՏ-ները և այլն:
Հերթական գյուղատնտեսական պլենումի նախապատրաստման համար
ԽՄԿԿ ԿԿ քարտուղար Ն. Խրուշչովի նախագահությամբ կազմվեց գյուղատնտեսության խնդիրներն ուսումնասիրող հանձնաժողով: Նրա ներկայացրած հինգ
որոշումների նախագծերը հավանության անժանացան ԽՍՀՄ կառավարության և
ԽՄԿԿ ԿԿ օգոստոսի 4-ի համատեղ նիստում: Ընթացիկ քննարկումներ կազմակերպելու նպատակով որոշվեց այդ նախագծերն ուղարկել ԽՄԿԿ ԿԿ բոլոր
անդամներին ու թեկնածուներին, իրավասու նախարարությունների ու գերատեսչությունների ղեկավարներին, կուսակցության միութենական հանրապետությունների և մարզկոմների քարտուղարներին ու մարզգործկոմների նախագահներին [20, 52]:
ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի 1953թ. օգոստոսին ընդունած «Գյուղատնտեսական հարկի մասին» նոր օրենքով էլ արմատապես փոխվեց ԱՕՏ-ների հարկման
համակարգը: Եթե նախկինում հաշվի էր առնվում այդ տնտեսություններում
մշակվող յուրաքանչյուր մշակաբույսից ստացված եկամտի չափը, ապա 1953թ.
հուլիսի 1-ից հարկման հիմքում դրվեց հեկտարային սկզբունքը: Այդ օրենքով
գյուղացիներն ազատվեցին նաև նախորդ տարիներին կուտակված պարտքերից,
իսկ անասնազուրկ տնտեսությունները պետության կողմից տրամադրվող վարկերի միջոցով անասուն ձեռք բերելու հնարավորություն ստացան [12, 98]:
Այս ձեռնարկումը թերևս առաջին քայլն էր որոշ չափով շտկելու գյուղատնտեսության մեջ ստալինյան քաղաքականության ուղղվածությունը: Թեև իշխանության պահպանողական թևը այն անմիջապես բնորոշեց որպես «մալենկովյան
դեմագոգիա» [20, 59], այնուհանդերձ «սառույցը ճեղքվեց» և, ըստ էության, մեկնարկվեց ագրարային նոր քաղաքականությունը: Վերջինիս համար վճռորոշ և
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շրջադարձային նշանակություն ունեցավ ԽՄԿԿ ԿԿ 1953թ. սեպտեմբերյան պլենումը:
Ագրարային նոր քաղաքականության առանցքային հարցերից մեկը ԱՕՏ-ների նկատմամբ պետության վերաբերմունքի վերանայումն էր: Միայն 1953 թ. մարտի վերջին՝ Ստալինի մահից հետո, ԽՍՀՄ ֆինանսների նախարարությունը համարձակվեց կառավարության նոր ղեկավար Գ. Մալենկովին ներկայացնել զեկույց պետության կողմից ԱՕՏ-ների նկատմամբ կիրառվող ծայրահեղ քայքայիչ
հարկային քաղաքականության մասին: Զեկույցում նշվում էր, որ 1949-1952 թթ.
այդ տնտեսություններից գանձվող հարկերը 8645 մլն. ռուբլուց աճել էին 9996 մլն.
ռուբլու կամ յուրաքանչյուր տնտեսությունից՝ 419 ռուբլուց մինչև 528 ռուբլի [30,
80]:
Խորհրդային նոր ղեկավարությունը, հանրային տնտեսությունների նկատմամբ անձնական օժանդակ տնտեսությունների ստորակարգման հայացքներին
հակառակ, սկզբում ստիպված էր հանդես գալ ԱՕՏ-ների ակտիվ պաշտպանի դերում: Այս քաղաքականության ոգեշնչողը Գ. Մալենկովն էր: Այն բացի սոցիալականից, ուներ նաև քաղաքական կարևորություն՝ գյուղական բնակչության շրջանում բարձրացնել նոր իշխանությունների հեղինակությունը:
ԱՕՏ-ների զարգացման գործում կարևոր նշանակություն ունեցավ Գյուղատնտեսական հարկի մասին օրենքը, որի կիրառման շնորհիվ 1953 թ. ՀԽՍՀ գյուղական բնակչությունը նախորդ տարվա համեմատությամբ 4137 հազ. ռուբլի քիչ
հարկ վճարեց [6]:
ԱՕՏ-ների խնդիրը քննարկվեց նաև ԽՄԿԿ ԿԿ սեպտեմբերյան պլենումում:
Այն անդրադարձավ այդ տնտեսություններից գանձվող մթերքների բարձր նորմաներին և հարկային քաղաքականության այլ սխալներին, որոնք հանգեցրել էին
գյուղական բնակչության անձնական անասունների ոչնչով չհիմնավորված
կրճատմանը [5]: Պլենումի պահանջով ԽՍՀՄ Նախարարների խորհրդի և Մթերումների նախարարության 1953 թ. դեկտեմբերի 16-ի համատեղ որոշմամբ շուրջ
30-տոկոսով կրճատվեցին ԱՕՏ-ների կողմից անասնապահական մթերքների
պարտադիր մթերումների ծավալները: ԽՍՀՄ կառավարության 1954 թ. հունվարի
6-ի որոշմամբ պատերազմի մասնակիցներն ու հաշմանդամներն ամբողջովին,
իսկ գյուղատնտեսության մասնագետները, բժիշկներն ու մանկավարժները մասնակի ազատվեցին անասնապահական մթերքների պարտադիր մթերումներից:
Միաժամանակ գյուղացիներն ազատվեցին նաև միայնակ ու սակավանդամ ընտանիքներից գանձվող հարկից: Այդ միջոցառումների շնորհիվ 1952 թ. համեմատությամբ 1954 թ. ՀԽՍՀ գյուղական բնակչությունից գանձվող հարկերը նվազեցին
շուրջ 2.5 անգամ [25, 305]:
Սեպտեմբերյան պլենումից հետո ագրարային նոր քաղաքականությունը ի
սկզբանե իրենից ներկայացնում էր գյուղատնտեսության զարգացման երկու հիմնական մոտեցումների փոխզիջումային տարբերակ: Թույլատրվում էր սահմանափակ մասնավոր գյուղացիական տնտեսությունների գործունեություն, որը պայմանականորեն կարելի է նմանեցնել ՆԷՊ-ին: Սակայն իշխանություններն այդ դիտում էին որպես իրադրությունից բխող զիջողականություն, յուրահատուկ ժամանակավոր նահանջ: Ահա թե ինչու ԽՄԿԿ ԿԿ 1955 թ. հունվարյան պլենումում Գ,
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Մալենկովը մեղադրվեց ԱՕՏ-ներին անհարկի զիջումների մեջ և զրկվեց ԽՍՀՄ
կառավարության նախագահի պաշտոնից: Խորհրդային ղեկավարությունը վերսկսեց ԱՕՏ-ների սահմանափակման քաղաքականությունը: ԽՄԿԿ ԿԿ և ԽՍՀՄ
նախարարների խորհրդի 1956 թ. մարտի 6-ի համատեղ որոշմամբ կոլտնտեսականների ընդհանրուր ժողովին իրավունք վերապահվեց, հաշվի առնելով կոլտնտեսականների ընտանիքների աշխատունակ անդամների մասնակցությունը
հանրային աշխատանքներին, սահմանել տնամերձ հողամասերի և օժանդակ
տնտեսություններում անասուններ ունենալու չափերը: Փաստորեն ի հաշիվ հասարակական հողերի արգելվեց ԱՕՏ-ների ընդլայնումը և նույնիսկ պահանջվեց
կրճատել դրանք [26, 405]:
Ինչպես ԽՍՀՄ-ում, այնպես էլ ՀԽՍՀ-ում տեղական կուսակցական ու
խորհրդային մարմինները, հաճախ անտեսելով կոլտնտեսականների ընդհանուր
ժողովների որոշումները, մեխանիկորեն կրճատեցին անգամ կոլտնտեսություններում ազնվորեն աշխատող կոլտնտեսականների տնամերձերը և անասունների
գլխաքանակը [19, 123], որը համընդհանուր դժգոհություն առաջացրեց կոլտնտեսային գյուղացիության շրջանում: Իշխանության վերադաս մարմիններին հղվեցին հազարավոր դիմում բողոքներ [27, 186]:
Գյուղում ձևավորված «անառողջ մթնոլորտը» չէր կարող չանհանգստացնել
Խորհրդային ղեկավարությանը: Կրկին վերանայվեց ԱՕՏ-ների նկատմամբ
կիրառվող քաղաքականությունը: ԽՄԿԿ ԿԿ և ԽՍՀՄ Նախարարների խորհրդի
1957 թ. հուլիսի 4-ի համատեղ որոշմամբ կոլտնտեսականների և բանվորածառայողների ԱՕՏ-ներից պետության բոլոր տեսակի գյուղատնտեսական մթերքների
պարտադիր հանձնումները 1958 թ. հուվարի 1-ից վերացվեցին: Այս քայլը հիմնավորվում էր նրանով, որ մթերումների ընդհանուր ծավալում անհատական տնտեսությունների տեսակարար կշիռն աննշան էր: Հանրային տնտեսություններն արդեն ապահովում էին մսի, կաթի և բրդի մթերումների 81-89 տոկոսը [30, 8]:
Այդուհանդերձ հանրապեության առանձին շրջաններում իշխանության տեղական մարմինները կոլտնտեսականների համար շարունակում էին սահմանել
պետությանը գյուղատնտեսական մթերքներ վաճառելու առաջադրանքներ: Այն
չկատարելու դեպքում սահմանափակվում էին ԱՕՏ-ների նկատմամբ կոլտնտեսականների իրավունքները: Շուկայական գները շուրջ 60 տոկոսով բարձր էին
պետական գնման գներից, ուստի կոլտնտեսականները շահագրգռված էին իրենց
ապրանքը վաճառել շուկայում [18]: Այդ իրավունքը չպետք է սահմանափակվեր
[15, 248]:
ԱՕՏ-ները կարևոր դեր էին խաղում նաև ՀԽՍՀ պարենի ընդհանուր պաշարի ավելացման գործում: Այդ տնտեսություններն ապահովում էին գյուղատնտեսական մթերքների համախառն արտադրանքի 34 տոկոսը, այդ թվում՝ կարտոֆիլի 51, բանջարեղենի՝ 48, պտուղների՝ 59, խաղողի՝ 52, մսի՝ 47, կաթի 44.5, ձվի 87.6
տոկոսը [28, 409-410]: Այդ մթերքների զգալի մասը սպառվում էր արտադրողների
կողմից, իսկ որոշ մասը իրացվում էր կոլտնտեսային շուկայում: Այս ճանապարհով գյուղական ընտանիքներն ապահովում էին իրենց դրամական եկամուտների
զգալի մասը:
1962-1964 թթ. անհիմն կերպով կրկին սահմանափակվեցին կոլտնտեսա– 188 –

կանների ԱՕՏ-ները, իսկ խորհտնտեսությունների բանվոր ծառայողները գրեթե
ամբողջովին զրկվեցին դրանցից: Այդ միջոցառումների հետևանքով կրճատվեց
գյուղացիների կողմից վաճառքի հանվող գյուղատնտեսական մթերքների ծավալը: Դա հատկապես ակնառու էր ՀԽՍՀ կոլտնտեսային շուկայում շրջանառության
ֆիզիկական ծավալի 24 տոկոս կրճատումից, իսկ 1958 թ. համեմատությամբ 1964
թ. գյուղատնտեսական մթերքների գները բարձացան 27 տոկոսով: Դա բացասաբար անդրադարձավ նաև քաղաքային բնակչության կենսամակարդակի վրա: Բավական է նշել, որ կոլտնտեսային շուկային բաժին էր ընկնում պարեն գնելու համար քաղաքային բնակչության ծախսերի ավելի քան 20 տոկոսը:
ԽՄԿԿ ԿԿ 1964 թ. հոկտեմբերի 27-ի որոշմամբ ԱՕՏ-ների նկատմամբ չհիմնավորված սահմանափակումները վերացվեցին, իսկ Պետբանկին իրավունք
տրվեց անասուն ձեռք բերելու համար վարկավորել գյուղացիներին [17, 31]:
Գյուղական ընտանիքների եկամուտների ստացման աղբյուրներում զգալի
էր ԱՕՏ-ի դերը: ՀԽՍՀ գյուղական յուրաքանչյուր ընտանիքի ստացած համախառն եկամտի մեջ օժանդակ տնտեսության բաժինը 1953 թ. կազմում էր 36.5, իսկ
1965 թ.՝ 33.6 տոկոս, ընդ որում՝ լեռնային և բարձր լեռնային բնակավայրերում՝
ավելի բարձր՝ շուրջ 60 տոկոս: Եթե մինչև 1950-ական թվականների վերջը այն
գյուղական ընտանիքների պարենի անձնական պահանջմունքների բավարարման հիմնական աղբյուրներից մեկն էր, ապա հետագա տարիներին սկսեց նաև
զգալի դեր խաղալ կուտակման գործառույթում: Այն արտահայտում էր խնադրամարկղներում գյուղական բնակչության ներդրած ավանդների աճով: Օրինակ՝
եթե 1940 թվականի համեմատությամբ 1950 թ. գյուղական վայրերում ավանդատուների թիվը 34000-ից նվազել էր մինչև 19000-ի, ապա 1959 թ. բարձրացավ
մինչև 65000, իսկ 1965 թ.՝ 71000: Ընդ որում՝ եթե յուրաքանչյուր ավանդի միջին
չափը 1940 թվականին կազմում էր 24, 1959 թ.՝ 150,1, ապա 1965 թ.՝ 334 ռուբլի:
Սակայն բնակչության ավանդների ծավալի աճը արդյունք էր ոչ այնքան
գյուղական բնակչի նյութական պայմանների բարելավման, որքան օժանդակ
տնտեսությունից ստացված եկամուտի միանվագ տնտեսման և ընդհանրապես
գյուղաբնակի հոգեբանության մեջ կուտակման հակումի ուժեղ դրսևորման:
Այսպիսով, ակնհայտ է որ գյուղատնտեսության զարգացման մակարդակը
չէր բավարարում բնակչության հարաճուն պահանջները: 1965 թ. դրությամբ յուրաքանչյուր բնակչին ընկնող գյուղատնտեսական մթերքների արտադրանքով
Խորհրդային Հայաստանը Միության հանրապետությունների մեջ գրավում էր
վերջին տեղը՝ համախառն արտադրանքով կրկնակի զիջելով ԽՍՀՄ միջինին: Այս
ամենը լրջորեն վտանգում էր հասարակության տնտեսական ու սոցիալական
զարգացումը:
Այդուհանդերձ ԱՕՏ-ն էր գյուղացու անձնական պահանջմունքների բավարարման հիմնական աղբյուրը: Վերջինիս գոյությամբ գյուղացիությունը, թեկուզ և
սահմանափակ, բայց հնարավորություն էր ստանում ցուցաբերել տնտեսական
ինքնուրունություն: Բացի տնտեսականից՝ այն ուներ նաև սոցիալ-հոգեբանական
կարևորություն: Միայն այս ճանապարհով էր գյուղացին կարողանում ինքնադրսևորվել, ձեռք բերել «լավ» տնտեսատիրոջ հեղինակություն:
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Личные подсобные хозяйства
в армянской советской деревне 19451945-1965 гг.
гг.
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В статье выявляются и исследуются роль и значение личных подсобных
хозяйств в жизни сельского населения Советской Армении. Представлены причины выделения ЛПХ в самостоятельную экономическую структуру. Отмечается, что
оно было не только основным источником средств существования для крестьян, но
и важным средством снабжения продовольственными продуктами для городского
населения. Это и стало причиной того, что в годы коллективизации государство
временно и тенденциозно разрешило существование ЛПХ. Выявляется и анализируется также периодически меняющееся отношение государства к ЛПХ в контексте
аграрной политики КПСС, исследуются его основные субъективные и объективные
причины. В частности, освещаются карательные и ограничительные шаги правительства в первые послевоенные годы, а также отношение и противодействие населения, связанные с ограничением ЛПХ. Освещаются некоторые привилегии,
иногда субъективного характера, предоставленные ЛПХ правительством СССР в
ходе аграрных реформ. Исследуются, в частности, действия наших властей в вопросе повышения трудовой дисциплины в общественных хозяйствах за счет
крестьян, вовлеченных в ЛПХ. Анализируются причины неэффективности этих
действий. Подчеркивается, что частичные уступки ЛПХ в ходе аграрных реформ
власти осуществляли, исходя из политической целесообразности. Освещается роль
ЛПХ в источниках получения прибыли сельскими семьями, а также с точки зрения
накопительных вкладов крестьян.
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Private Auxiliary
Auxiliary Properties
in SovietSoviet-Armenian Village
Village in 19451945-1965
Kokhlikyan Aramayis
Summary

Key waords: The USSR (The Union of Soviet Socialist Republics ), The ASSR(the
Armenian Soviet Socialist Republic), The CPRS (The Communist Party of the Soviet
Union), population, republic, agriculture, politics, reform
The role and importance of private auxiliary properties, in the life of the Soviet
Armenian rural population, is revealed and analyzed in the article. There are presented
the reasons for the allocation of PUEs in an independent economic structure. It is
mentioned, that it was not only the main source of subsistence for the rural population,
but also it was an essential means of supplying food to the urban population. That was
the reason of the state’s temporarily and deliberately allowance of the PUEs’ existence,
during the collectivization years/period.The state’s periodically changing attitude
towards the PUEs, in the context of the Soviet Union Communist Party’s agricultural
policy, is revealed and analyzed. Particularly, the punitive and limiting actions, carried
out by the authorities, during the first post-war years, were elucidated, as well as the
attitude and the contradiction of the population towards the limitation of the PUEs.
During the agricultural reforms, some privileges, given to the PUEs, were
elucidated, and also in some cases the subjunctive approaches of the ASSR(Armenian
Soviet Socialist Republic).
Particularly, the steps of our authorities have been discussed at the expense of
raising the working discipline of public sector respondents from the PUEs. The reasons
for these inefficiencies were analyzed. It was underlined, that the authorities based on
political expediency were implementing partial compromises of PUEs.
The role of the PUEs was elucidated in the sources of getting income from rural
families, as well as in the function of accumulation of villagers’ deposits.
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Նավթամթերքների հայթայթման խնդիրը
Հայաստանի Հանրապետությունում
1920թ
1920թ. մայիսմայիս-նոյեմբեր ամիսներին
Ղուլյան Յուրիկ
բառեր.. Հայաստան,
Հանգուցային բառեր
երկաթուղի, պայմանագիր, պատերազմ

Խորհրդային

Ադրբեջան,

նավթ,

Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ունեցած տնտեսական առավելություններով էր մասամբ պայմանավորված որ 1918-1920թթ. Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետության հետ հարաբերություններում գլխավոր նշանակությունը տալիս էր տարածքային հարցերին: Միայն դրանց լուծումից հետո էր Ադրբեջանը մտադիր Հայաստանի Հանրապետության հետ հարաբերությունների մեջ
մտնել տնտեսական և այլ հարցերում:
1920թ. ապրիլի 28-ին Ադրբեջանը խորհրդայնացվեց: ՀՀ իշխանությունների
մոտ որոշակի հույս առաջացավ, որ նոր կառավարությունն իր գործելակերպով չի
կրկնի նախորդին ու արգելք չի հանդիսանա Հայաստան նավթի առաքման համար:
«Նախկին Ադրբեջանի կառավարությունը քաղաքական նպատակներով
ամեն անգամ արգելակում էր նավթի առաքումը Հայաստան: Այժմ Ադրբեջանի
նոր հանրապետությունը, որն իսկական դեմոկրատական կարգ ունի ՀՀ կառավարությանը հույս է ներշնչում, որ այդ հարցում ոչ մի արգելք չի լինի»1,– ասված
էր 1920թ. ապրիլի 30-ին Ադրբեջանում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցիչ
Մ. Հարությունյանին ԱԳ նախարարի ուղարկած գրության մեջ: ՀՀ կառավարությունը Ադրբեջանում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչին լիազորեց կապի մեջ
մտնել Ադրբեջանի իշխանությունների հետ նավթի հարցի շտապ լուծման համար:
Եթե մուսավաթականների իշխանության տարիներին Հայաստանին ինչ-որ
ձևով հաջողվում էր Ադրբեջանից նավթամթերք ստանալ, ապա Ադրբեջանի
խորհրդայնացումից հետո Ադրբեջանից Հայաստանի տնտեսական կախվածությունն էլ ավելի մեծացավ: Ադրբեջանը խորհրդայնացումից հետո բոլորովին դադարեց Հայաստանին նավթ մատակարարել: Առանց Բաքվի նավթի ու կերոսինի`
Հայաստանի երկաթուղիները, արդյունաբերությունը կանգ կառնեին: Հրաժարվելով Հայաստանի Հանրապետությանը վառելանյութ վաճառելու առաջարկներից՝
մուսավաթականները, որոնք արդեն կերպարանափոխվել էին բոլշևիկների, Հայաստանին ստիպում էին վառելանյութ ձեռք բերել միջնորդ առևտրականներից:
Մի կերպ ձեռք բերված բենզինն ու յուղը այժմ արդեն դժվարությամբ էր փոխադրվում վրացական երկաթուղով, որովհետև մենշևիկները ևս, ունենալով տարած-

1ՀԱԱ,

ֆ. 278, ց. 1, գ. 38, թ. 85:
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քային հեռահար նպատակներ, պահանջում էին բարձր մաքս կամ տարածքային
զիջումներ:2 Արդյունքում երկաթուղին ու ավտոմոբիլային տրանսպորտը օր օրի
անգործության էին մատնվում՝ սովի ճիրաններում հայտնված ժողովրդի ֆիզիկական գոյությունը դնելով հարցականի տակ:
Նավթ ստանալու համար այլընտրանքային ուղիներ փնտրելու ճանապարհին ՀՀ կառավարությունը, 1920թ. մայիսի 10-ի նիստում լսելով հաղորդակցության նախարարի զեկուցումը որոշեց Փարիզի Հայկական պատվիրակության միջոցով դիմել Անգլիական կառավարությանը` Բաթումից նավթ ստանալու համար3:
Վառելանյութը Հայաստան էր հասցվում բազում դժվարություններ հաղթահարելով ու առասպելական գներով: Կառավարությունը ուշադրությունից դուրս
չէր թողնում փոխադրամիջոցների անխափան ու նոր ընդգրկումներով գործունեությունը ապահովելու համար, որի առաջին քայլերից մեկը հանրապետության
հեռավոր շրջանների հետ հաղորդակցության հաստատումն էր:
Նոր պայմաններում, երբ Խորհրդային Ադրբեջանը դադարեցրել էր Հայաստանին նավթի տրամադրումը, ՀՀ կառավարությունը ինտենսիվ այլընտրանք էր
փնտրում նաև երկրի ներսում` առաջին հերթին ածխի որոնման և շահագործման
ուղղությամբ գնացքների երթևեկի համար անհրաժեշտ մազութը ածխով փոխարինելու նպատակով:
1920թ. ամռանը ՀՀ զինված ուժերը թուրքական ճակատում հաջողության
հասնելով գրավեցին Օլթիի քարածխի հարուստ հանքերը` Օլթի քաղաքով: Օլթիի
և Կարսի ածխահարուստ այդ շրջանի գրավումով ՀՀ-ն ի վիճակի կլիներ վարել
տնտեսապես անկախ կյանք: Իսկ մինչ այդ երկաթուղին վառելիքի պակասության
պատճառով դատապարտվել էր անգործության: Դա մի մեծ աղետ էր, որից դուրս
գալու համար հարկավոր եղավ շահագործել Օլթիի քարածուխի հանքերը: «Այդ
ածուխով մենք հնարավորություն պետք է ունենանք ապահովելու և օրինակելի
դարձնելու մեր երկաթուղու կանոնավոր երթևեկությունը և արդյունաբերությանը
զարկ տալու»4,– ասվում էր նախարարապետ և ԱԳ նախարար Հ.Օհանջանյանի
1920թ. օգոստոսի 2-ի պառլամենտում ներկայացրած զեկույցում: Հ.Օհանջանյանը
խորհրդարանին զեկուցեց նաև նավթի ձեռք բերման ուղղությամբ տարվող բանակցությունների մասին: Տեղեկացրեց ստացած հեռագրի մասին, որ գնդապետ
Հասկելի միջոցով Հայաստան է ճանապարհվում 106 ցիստերն մազութ, որի մի
մասն արդեն հասել է և մեկ շաբաթվա դադարից հետո ալյուրի փոխադրությունը
վերսկսվել է: Դրանից առաջ կառավարությունը հրահանգել էր երեք շոգեկառք
հարմարեցնել փայտ վառելու և ժամանակավորապես կանգնեցնել մարդատար
2ՎրացյանՍ.,

Հայաստանի Հանրապետություն, Եր., 1993, էջ 223:
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձանագրություններ
1918-1920թթ., Երևան, 2014, էջ 450:
4Հայաստանի պառլամենտի արձանագրություններ, 1918-1920թթ., Եր., 2010, էջ 522:
3
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գնացքները: «Չբավականանալով այդքանով կառավարությունը դիմել է բոլոր արտաքին շուկաներին` Պարսկաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, Հյուսիսային Կովկաս, Մակու և այլն, 3-4 ամիս շարունակ բանակցություն է վարել և շարունակում
է այդ բանակցությունները»5,– ասում էր Հ.Օհանջանյանը:
1920թ. ամռանը գյուղատնտեսական ու պետական գույքի նախարարության
հանքային բաժնի պետ Ս.Թուրյանի ղեկավարությամբ հրավիրվում են մի շարք
հեղինակավոր մասնագետներ` ճարտարագետներ Կարապետյանը, Ն. Տեր-Միքայելյանը, Մ. Տեր-Դավթյանը և ուրիշներ, որոնցից կազմված հանձնախմբերը այցելում են Կաղզվանի աղահանքերն ու Փենեաքի ածխահանքերը: Այցելության
ավարտին հանձնախմբերը մշակված ձևով ներկայացնում են զեկուցումներ աղի և
ածուխի արտադրության և ածխացման մասին6: Աղն էլ, ածուխն էլ շահագործվում
էին կառավարության միջոցներով:
Ս. Վրացյանը գրում է, որ Օլթիի ածխահանքերը օրական տալիս էին 50006000 փութ ածուխ, որը Կարս-Մերդենեկ ձիաքարշով փոխադրվում էր Կարս երկաթուղային կարիքների համար7 և մասամբ մեղմացնում վառելիքի պակասը: Երկիրը պաշարված էր ու մեկուսացված, վառելիք իսպառ չկար, այնպես որ նշված
քանակության առկայությունն անգամ կարևոր էր: Այդուհանդերձ ձեռք առնված
միջոցները բավարար չէին հանրապետության վառելիքի նկատմամբ ունեցած
կարիքները բավարարելու համար:
Ադրբեջանը նավթ չէր տալիս, և կառավարությունը գերմարդկային ճիգ էր
գործ դնում, որպեսզի երկաթուղին չկանգներ 8:
«Մազութ չլինելու պատճառով օգոստոսի 8-ից սկսած ուղիղ գծով գնացքների
հոսքը Թիֆլիսի և Երևանի միջև ընդհատվում է»9,– գրում էր «Յառաջ» թերթը 1920
թվականի օգոստոսին:
Ըստ Ս. Վրացյանի՝ «Գլխավորապես նավթ ու քարածուխ հայտնաբերելու
նպատակով հետախուզումները հետագայում էլ շարունակվեցին, սակայն վրա
հասած թուրքական արշավանքը խափանեց հանձնաժողովի գործունեությունը»10:
1920թ. աշնանը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական ծանր կացության մասին է խոսում նաև Թիֆլիսում ԱՄՆ-ի հյուպատոսը, որը սեպտեմբերի 18ին իր կառավարությանը հայտնելով Հայաստանի տնտեսական ծանր վիճակի
մասին գրում է. «Ավելի քան հինգ տարի է, ինչ ստեղծված իրավիճակի հետևանքով աշխատունակ բնակչության մեծ մասը չի աշխատում: Անցած վերջին երեք
շաբաթների ընթացքում ոչ մի գնացք չի շարժվել երկրի ներսում... Հայաստանը
5Նույն
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հավանաբար ամենաընչազուրկ երկիրն է աշխարհում»11:
Սկսված թուրք-հայկական պատերազմի պայմաններում Ադրբեջանը Հայաստանին նավթ չէր տալիս: Նավթով սնվող Հայաստանի երկաթուղին հազիվ
շունչ էր քաշում12: Պատերազմի մեջ գտնվող հանրապետության համար երկաթուղու անխափան աշխատանքն օդ ու ջրի նման անհրաժեշտ էր ռազմաճակատ
զորք ու պարեն հասցնելու ու զորաշարժեր իրականացնելու համար: Իրավիճակը
կառավարությունից պահանջում էր ավելացնել դրսում նավթի գնումները:
Այսպես՝ կառավարության 1920թ. սեպտեմբերի 28-ի նիստում, լսելով հաղորդակցության նախարարի առաջարկը` գնելու Բաթումում 3.000 տոն կերոսին, 9.000
տոն մազութ, առաջինի տոնը` 20 ֆունտ ստեռլինգով, իսկ երկրորդինը` 30, համաձայնություն տվեց` գնելու այդ քանակությամբ և այդ գներով13: Նույն օրը վարչապետ և ԱԳ նախարար Համո Օհանջանյանը Վրաստանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Տ. Բեկզադյանին հեռագրեց. «Անմիջապես դիմեցեք նաև վրացական կառավարությանը մեզ համար շտապ կերպով նավթ բաց թողնելու խնդրանքով, որն
անհրաժեշտ է մեր զորքերը ու զինամթերքը ռազմաճակատ ուղարկելու համար:
Բացատրեք, որ եթե նավթը ուշանա, վտանգավոր դրություն կստեղծվի Կարսի
մարզի, ինչպես նաև Բաթումի համար»14:
Սեպտեմբերի 30-ին Հ.Օհանջանյանը դարձյալ հեռագրեց Թիֆլիս` Տ. Բեկզադյանին. «Ունենք 700 վերստ ռազմաճակատ, որը պաշտպանում ենք սեփական
ուժերով: Հայտնեցեք ամենի մասին դաշնակիցներին, պահանջեցեք շտապ և իրական օգնություն, խնդրեցեք վրացիներից նավթ, թեկուզ տրանսպորտի կարգավորման համար: Նրանց ևս վտանգ է սպառնում` Արդահանի և Բաթումի կողմից»15:
Դրանով ՀՀ վարչապետ Հ.Օհանջանյանը փորձում էր Վրաստանին հասկացնել,
որ Թուրքիայի կողմից վտանգ է սպառնում նաև Վրաստանին:
Վառելիքի պակասի մասին է խոսում նաև անգլիացի փոխգնդապետ Սթոքսը, որը ռազմաճակատի դրությանը ծանոթանալու նպատակով Կարս կատարած
այցելությունից Թիֆլիս վերադառնալուց հետո հոկտեմբերի 6-ին Լոնդոն լուր
ուղարկեց, որում մասնավորապես նշում էր. «Հայաստանի կառավարությունը,
հակառակ սկզբնական կասկածներին, ամուր դիրք է գրավել բոլշևիզմի դեմ: Այժմ
այն փորձում է ամրացնել թուրքական ճակատը, սակայն վառելիքի պակասն ու
Ադրբեջանի կողմից ճնշումը խանգարում են դրան: Նկատի առնելով այն իսկապես գովելի ձևը, որով Հայաստանն ամեն բան անում է իրեն սպառնացող լուրջ
Տե՛ս Գալոյան Գ., Հայաստանը և մեծ տերությունները, 1917-1923թթ., Եր., 1999, էջ 294:
Վրացյան Ս., նշվ. աշխ., էջ 504:
13 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձանագրություններ
1918-1920թթ., էջ 562:
14
Տե՛ս, Զոհրաբյան Է., 1920թ. թուրք-հայկական պատերազմը և տերությունները, Եր.,
1997, էջ 182:
15 Նույն տեղում, էջ 183:
11
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վտանգը դիմակայելու համար և հիշելով Միջին Արևելքի հանդեպ մեր դիրքորոշման վրա հնարավոր այն հետևանքները, որ կգոյանան, եթե թուրքերին ու
ռուսներին հաջողվի Հայաստանի վրայով ձեռքերն իրար միացնել, ես գտնում եմ,
որ Նորին մեծության կառավարությունը պետք է բծախնդրորեն նկատի առնի Հայաստանին օգնելու հնարավոր ամեն միջոց»16,– եզրափակում է Ստոքսը:
Տարածաշրջանի նկատմամբ մեծ հետաքրքրություններ ունեցող Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունը, որն ամեն կերպ փորձում էր Հայաստանի Հանրապետությանը պահել հակաթուրքական ու հակաբոլշևիկյան ճակատում, մտադիր
էր նրան օժանդակել նաև նավթամթերքների տրամադրման հարցում: Կոստանդնուպոլսում Բրիտանիայի բարձրագույն հանձնակատար ծովակալ Ջոն դը Ռոբեքը նույնպես աջակից էր Հայաստանին: Երբ նախկին վարչապետ Ալեքսանդր Խատիսյանը նրան ներկայացրեց Ադրբեջանի արգելամիջոցների պատճառով ամեն
ամիս 16.000 տոննա նավթ ունենալու Հայաստանի կարիքը, դը Ռոբեքն արագ համաձայնվեց ամսական 1.000 տոննա հատկացնել Հայաստանի «անմիջական կարիքների» համար: Հոկտեմբերի 17-ին նա Լոնդոնին տեղեկացրեց, որ 1.000 տոննան իսկապես բեռնաթափվել է Բաթումում և խիստ խնայողության դեպքում այն
կարող է մեկ ամիս բավականացնել17:
Հրամայական անհրաժեշտություն էր վառելանյութի մատակարարումը շարունակելը, որպեսզի Հայաստանը կարողանար դիմադրել Օլթիից, Սարիղամիշից
ու Կաղզվանից թուրքերի, Իգդիրի մոտակայքից՝ քրդերի, Շահթախտի մոտակայքից՝ Մակուի սարդարի և Ղազախից՝ բոլշևիկների միացյալ հարձակմանը: Ելնելով Միջերկրականի նավատորմի հրամանատարի իր պաշտոնից` դը Ռոբեքն իր
հանձնարարականներն ուղարկեց նաև ծովակալական նախարարություն: Ծովակալական նախարարությունը հոկտեմբերի վերջին պատասխանեց, որ եթե Բրիտանիայի շահերի համար կարևոր է, կարելի է Հայաստանին ապահովել վառելանյութի ամենամսյա պաշարով: Արտաքին գործերի փոխնախարար Թիլլին նոյեմբերի 2-ին Ավետիս Ահարոնյանի միջոցով Հայաստանի կառավարությանը հաղորդեց, որ անգլիական կառավարությունը ծայրահեղ կարիքի դեպքում,
հանձնման ժամանակ կատարելիք վճարումների դիմաց պատրաստ է բավարար
քանակության հեղուկ վառելիք մատակարարել Հայաստանին, որպեսզի լուծի
ռազմական փոխադրամիջոցների անմիջական պահանջները: Հայաստանն ի վիճակի չէր վճարելու18 և հարցը ինքնստինքյան լուծվեց մարտի դաշտում տեղի
ունեցող զարգացումների շնորհիվ:
Էներգետիկ պաշարներից զուրկ Հայաստանի համար անտառն, իր անմիջական նշանակությունից ու դերից բացի, ծառայում էր նաև իբրև վառելիքի աղբյուր:

Նույն տեղում:
Նույնտեղում, էջ 242:
18 Հովհաննիսյան Ռ., նշվ. աշխ., էջ 243 :
16
17
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Երկաթուղին կաթվածահար չանելու համար կառավարությունն ամենակրիտիկական պահերին մեկ անգամ չէ, որ փայտն օգտագործում էր որպես վառելիք:
Հայաստանի ինչպես երկաթուղին, այնպես էլ ավտոմոբիլային տրանսպորտը զրկված էին անխափան ու մշտական աշխատելու հնարավորությունից: Հաճախակի կրկնվող վառելանյութի պակասության կամ բացակայության պատճառներով ավտոմոբիլներն անգործության էին մատնվում: 1920թ. հոկտեմբերի 8-ին
հաղորդակցության նախարարը նախարարների խորհրդին հայտնում է այն մասին, որ շուտով «կսպառվի բենզինի և յուղի պաշարը և ավտոտրանսպորտը բոլորովին կդադարեցնի գործունեությունը, եթե օր առաջ բենզինի և յուղի պաշար
ձեռք չբերենք»19:
Անելանելի վիճակն ավելի էր սրվում Ադրբեջանի թշնամական քաղաքականության պատճառով: Խորհրդային Ադրբեջանի հետ տնտեսական կապերի բացակայությունը ծանր էր նստում ՀՀ տնտեսության վրա: Այսպես՝ որպեսզի ավտոտրանսպորտը անընդմեջ գործեր, ըստ հաշվումների՝ անհրաժեշտ էր գնել 225 000 000 ռ.
բենզին և 10 250 000 ռ. յուղ:20
Հայաստանը չուներ մի այնպիսի ապրանք, որն Ադրբեջանի համար նույնքան կարևոր լիներ, ինչպես նավթն ու կերոսինը` Հայաստանի համար: «Եթե մուսավաթի ժամանակ հայկական կողմը դեռ կարող էր նավթին հակադրել Սարիղամիշի շպալները, այժմ, երբ Ադրբեջանի համար թե' ցամաքային և թե' ջրային
ճանապարհները դեպի Ռուսաստան բացված են, այդ բանումն էլ Ադրբեջանն անկախ է դառնում մեզանից»21,– գրում էր Խորհրդային Ադրբեջանում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցիչ Մ. Հարությունյանը կառավարության նախագահին
ուղղված 1920թ. օգոստոսի 27-ի նամակում:
«Հայերը գուցե դրամ և զենք ունեին կռվելու համար: Բայց Բաքվի մի հորը
միայն` այնքան եկամուտ էր տալիս, որքան ամբողջ Հայաստանը իր ունեցածով:
Ճիշտ է, հայերն ունեին պատրաստված սպաներ և զինվորություն, բայց դրա փոխարեն կային թուրք սպաներն ու չավուշները: Դրա վրա պիտի ավելացնել, որ
Ադրբեջանի ձեռքն էր Հայաստանի հաղորդակցության բանալին, եթե նա ուզենար
կարող էր դադարեցնել երթևեկը Հայաստանում` մազութ` քարյուղ չտալով: Այս և
բազմաթիվ այլ տվյալներ հոգուտ Ադրբեջանի հաջողության կը խոսեին, և բնավ
անհաշիվ չէր նրա կողմից չափվիլը Հայաստանի և հայ ժողովուրդի հետ»22,– գրում
է Հայաստանի առաջին Հանրապետության պետական ու քաղաքական գործիչ
Ռուբեն Տեր-Մինասյանը:
Զատիկյան Հ., Հայաստանի Հանրապետության ներքին դրությունը 1918-1920թթ. (պետական, սոցիալ-տնտեսական և մշակութային կյանքի հիմնահարցերը), ատենախոսություն, էջ 138:
20
Նույն տեղը:
21ՀԱԱ, ֆ. 278, ց. 1, գ. 38, թ. 86:
22Ռուբեն, Հայ յեղափոխականի մը յիշատակները, է հատոր, Եր., 1991, էջ 189:
19
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Հայաստանի և Ադրբեջանի հանրապետությունների միջև ստորագրված
առևտրական պայմանագիրը կնքվել էր մեկ տարի ժամանակով, որի լրանալուց
հետո, երկու կողմերի համաձայնությամբ, ժամկետը կարող էր երկարացվել:
Սակայն Ադրբեջանում տեղի ունեցած իշխանության փոփոխությունից հետո այն
այլևս չերկարացվեց և կորցրեց նախորդ իշխանությունների կողմից ստորագրված
պայմանագրային ուժը: ՀՀ կառավարության ջանքերը` տնտեսական համագործակցության մեջ մտնել Ադրբեջանի Խորհրդային Հանրապետության հետ արդյունքի չհանգեցրին: «Մենք հայ-ադրբեջանական կոնֆերանս չենք գումարի, իսկ
ընկ. Լեգրանը` ունենալով դիրեկտիվներ հայկական երկաթուղիներով ազատ
տրանզիտ ստանալու մասին, ձեռքի տակ կունենա նաև մեր տարածքային վեճերը
Հայաստանի հետ, ինչպես և նավթը պարզ է, իհարկե, եթե մենք ազատ անցում
ստանանք դեպի Անատոլիա, ապա, իհարկե, կարելի կլինի զիջել տարածքային
վիճելի հարցերում և, իհարկե, այն ժամանակ հարկ կլինի Հայաստանի հետ կնքել
նաև առևտրական-տրանզիտային պայմանագիր»23,– Խորհրդային Ադրբեջանի
դիրքորոշումն էր արտահայտում Ադրբեջանի հեղկոմի նախագահ Ն. Նարիմանովը:
Այսպիսով, եթե մինչև Ադրբեջանի խորհրդայնացումը կողմերի միջև գոյություն ունեին շատ թե քիչ կարգավորված տնտեսական կապեր, ապա խորհրդայնացումից հետո դրանք արտահայտվում էին Ադրբեջանից Հայաստանի միակողմանի տնտեսական կախվածությամբ: Խորհրդային Ադրբեջանից նավթի ու նավթամթերքների մատակարարման ընդհատումը կաթվածահար էր անում Հայաստանի առանց այդ էլ ծանր վիճակում գտնվող տնտեսությունը: Այդօրինակ տնտեսական հարաբերակցությամբ էին պայմանավորված նաև Ադրբեջանում Հայաստանի դիվանագիտական անհաջողությունները: Վերը թվարկված հանգամանքների պատճառով էր, որ երկու պետությունների միջև այդպես էլ չհաստատվեց
վստահության ու փոխհամագործակցության մթնոլորտ, որն իր արտահայտությունը գտավ ինչպես սահմանային հարցերի լուծման, այնպես էլ տնտեսական
հարաբերություններում:

23ԶոհրաբյանԷ.,

նշվ.աշխ., էջ 117-118:
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Проблема снабжения нефтепродуктами
в Республике Армения в маемае-ноябре 1920 г.
Гулян Юрик
Резюме

слова:: Армения, Советский Азербайджан, нефть, железная дорога,
Ключевые слова
договор, война
Если до советизации Азербайджана между Арменией и Азербайджаном существовали более или менее налаженные экономические связи, то после советизации они стали выражаться односторонней экономической зависимостью Армении
от Азербайджана. После советизации Азербайджан полностью прекратил поставки
нефти в Армению. Особенно напряженной была ситуация на железной дороге.
Прекращение поставки нефти и нефтепродуктов из Советского Азербайджана парализовало находящуюся и без того в тяжелом положении экономику Армении. Подобным экономическим соотношением были обусловлены дипломатические неудачи Армении в Азербайджане. Вышеперечисленные обстоятельства стали причиной того, что между двумя государствами так и не утвердилась атмосфера доверия
и взаимосотрудничества, что отразилось как в решении пограничных вопросов, так
и в экономических отношениях. На пути к поиску альтернативных способов получения нефти, правительство Армении обратилось к английскому правительству
через армянскую делегацию в Париже.
Топливо доходило до республики, преодолевая множество сложностей и по
невероятно высоким ценам.
В новых условиях, когда Советский Азербайджан прекратил поставки нефти в
Армению, правительство Армении интенсивно искало альтернативу внутри страны, в первую очередь, поиск угля и его эксплуатация и замена необходимого для
поездов топлива на уголь. Поиски по обнаружению нефти и угля продолжались и
впоследствии, но турецкий набег нарушил деятельность комиссии.
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The
The Problem of Finding Oil Products in the Republic of Armenia
from May to November in 1920

GhulyanYurik
Summary

Key words: Armenia, Soviet Azerbaijan, oil, railway, contract, war
If before the sovietization of Azerbaijan there existed more or less regular
economic relations between Armenia and Azerbaijan, after the sovietization they were
reflected by the one-sided economic dependence of Armenia on Azerbaijan. After the
sovietization, Azerbaijan stopped supplying Armenia with oil. The situation of the
railways was tense. The interruption of oil products supply from Soviet Azerbaijan
paralyzes the economy of Armenia, which was in grave condition. Diplomatic failures of
Armenia were also conditioned by the similar economic relations.Because of the abovementioned circumstances the atmosphere of trust and cooperation was not established
between the two states, which found its expression both in solving border problems and
in economic relations.The Government of Armenia was trying to find alternative ways
to get oil and, therefore turned to the British government with the help of the Armenian
delegation in Paris.The Suel was brought to the country at terrtibly high prices
overcoming a lot of difficulties. In new conditions, when Azerbaijan had already stopped
providing Armenia with oil, the government of Armenia was intensively looking for an
alternative within the country, trying to search for coal and to exploit it. They had an
aim to change the gas oil to coal, which was necessary for the rail traffic. Having a major
aim to discover oil and coal, the search for them was carried out later, but the Turkish
invasion upset the comission’s activities.
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Նավթային գործոնը հայհայ-ադրբեջանական
հարաբերություններում. 1919 թ. օգոստոսօգոստոս-1920 թ. մայիս
Ղուլյան Յուրիկ
Հանգուցային բառեր.
դաշնակիցներ, գործարար

Հայաստան,

Ադրբեջան,

նավթ,

պայմանագիր,

1919 թ. հունիսի 17-ին Բաքվում Հայաստանի և Ադրբեջանի հանրապետությունների միջև ստորագրվեց առևտրական և տարանցիկ պայմանագիր: Ադրբեջանի կողմից պայմանագիրը ստորագրեց առևտրի և արդյունաբերության նախարար Ա.Ամինովը, հայկական կողմից Ադրբեջանում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցիչ Տ.Բեկզադյանը: Պայմանագիրը ենթակա էր երկու երկրների խորհրդարանների վավերացմանը1: 1919թ. հուլիսի 12-ին ՀՀ կառավարությունը լսելով
արտգործնախարարի զեկուցումը՝ Ադրբեջանի հետ առևտրական տրանզիտային
պայմանագրի վավերացման մասին, որոշեց հաստատել կնքված պայմանագիրը2:
Քանի որ նշված պայմանագիրը Հայաստանի խորհրդարանի կողմից վավերացվել
էր, Ադրբեջանի խորհրդարանի կողմից պայմանագրի վավերացման ընթացքի
մասին տեղեկություն չունենալով, ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցիչ
Տ.Բեկզադյանը խնդրանքով դիմեց ԱԳ նախարարին իրեն հայտնելու խորհրդարանում այդ պայմանագրի ճակատագրի մասին և ընդհանրապես չմերժել նրա
վավերացման արագացումը3: «Երեկ խոսակցություն ունեցա Մ.Ջաֆարովի հետ և
բանավոր կերպով ստացա դրածս հարցերի պատասխանը: Նավթ չեն տալիս
մինչև պայմանագրի վավերացումը, որը ձգձգում են դիտավորյալ կերպով, ինչպես հեռագրել էի երեկ չէ մյուս օրը»4,– կարդում ենք Ադրբեջանում ՀՀ դիվ. ներկայացուցչի՝ ՀՀ ԱԳ նախարարին ուղարկած հուլիսի 22-ի զեկույցում:
Ադրբեջանը մտադիր չէր հետևելու Հայաստանի օրինակին: Առևտրական
պայմանագրի վավերացումը Ադրբեջանի կողմից կանխամտածված կերպով
ձգձգվում էր: Պայմանագրի ստորագրումից արդեն անցել էր երեք ամիս, բայց
Ադրբեջանն այն դեռևս չէր վավերացրել: Բաքվի մաքսատներում կուտակված էին
Հայաստանի համար գնված բավականին մեծ քանակությամբ մթերքներ, որոնք
չէին թույլատրում դուրս հանել` մինչև տրանզիտի պայմանագիրը Ադրբեջանի
խորհրդարանի կողմից վավերացնելը5: Ստեղծված իրավիճակում ՀՀ կառավարությունը երկրի ներսում ստիպված էր գնալու արտակարգ քայլերի: Այսպես՝ կառավարության օգոստոսի 12-ի նիստում, լսելով Ֆինանսների և Պարենավորման

1ՀԱԱֆ.

278, ց. 1, գ. 3, թ.27:
տեղում, գ. 100, թ.155:
3
Նույն տեղում, գ. 22, թ. 1:
4Հայերի կոտորածները Բաքվի և Ելիզավետպոլի նահանգներում, էջ 370:
5«Ժողովուրդ», Երևան, 1919, օգոստոսի 8, սեպտեմբերի 14:
2Նույն
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նախարարի օրինագիծը` գողացված նավթը, ալյուրը և այլ պարենավորման
մթերքները վաճառելու համար խիստ պատիժներ սահմանելու մասին6, որոշվեց
հավանություն տալ օրինագծին և ներկայացնել Հայաստանի Խորհրդին, իսկ
մինչև վերջինի հաստատելը հանձնարարել ներքին գործերի նախարարին գործադրել այդ օրենքը` պարտադիր որոշումների ձևով:
Դժվարին պայմաններում Հայաստանի կարիքների համար մթերքների ու
նավթի ձեռքբերումն իրականացվում էր Ադրբեջանում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչության միջոցով7: Հայաստանին նավթ ու նավթամթերք մատակարարելու գործը կազմակերպելու համար ներկայացուցչությանն առընթեր ստեղծվել
էր հատուկ հայթայթիչ կոմիտե8: Կոմիտեն իր աշխատակիցների միջոցով ուսումնասիրում էր շուկան, ապրանքների հայթայթման աղբյուրներն ու դրանք Հայաստան ուղարկելու հնարավորությունները: Վառելանյութի հայթայթմամբ զբաղվում էին ոչ միայն պետական կառույցները, այլ նաև անհատ անձինք ու գործարարներ: ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչությունն ու հատուկ հայթայթիչ կոմիտեն կապ ունեին ձեռներեցների, միջնորդ մարդկանց հետ, սակարկում էին
գների հարցով, փորձում առաջարկների մեջ ընտրել առավել ձեռնտուն, բայց դա
ոչ միշտ էր հաջողվում:
Ադրբեջանը զանազան քաղաքական նկատառումներով բացարձակապես
հրաժարվում էր մազութ բաց թողնել Հայաստանին: Մինչև 1919 թվականի վերջը
Հայաստանը ստիպված էր ապավինել անուղղակի գնումների և բրիտանական
ռազմական իշխանությունների ու ամերիկյան նպաստամատույց գործակալությունների մերթընդմերթ հատկացումներին: 1919թ. կտրվածքով ներմուծված ապրանքների մեջ աչքի էր ընկնում նավթամթերքների ներմուծումը` պետական հիմնարկների միջոցով, ընդամենը՝ 377.000 փութ կամ 59,2 տոկոս: Նույն նավթամթերքների 28,0 տոկոս կամ 177,858 փութը ներմուծվել էր մասնավոր մարդկանց
միջոցով և 8,6 տոկոս կամ 55.000 փութ՝ ամերիկացիների միջոցով9: 1919թ. օգոստոսի 17-ից մինչև 1920թ. փետրվարի 13-ը հանրապետություն էր ներմուծվել մազութ` 15.000 փութ, նավթ՝ 11.250 փութ, մեքենայի համար յուղ՝ 9.000 փութ, բենզին՝
13.300 փութ:
Կարևորելով Ադրբեջանի հետ առևտրատնտեսական հարաբերությունների
իրականացման հարցը՝ Հայաստանի Հանրապետությունը խնդիրը ներկայացնում
էր դաշնակից երկրների զինվորական ու քաղաքական ներկայացուցիչների մոտ
նրանց հետ տարվող բանակցությունների ժամանակ: Բրիտանական գերագույն
կոմիսար Օլիվեր Ուորդրոպի մասնակցությամբ 1920թ. հունվարի 30-ին գումար6 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստերի արձանագրություններ
1918-1920թթ., Երևան, 2014, էջ 279:
7
ՀԱԱ, ֆ. 199, ց. 1, գ. 52, թ.19:
8 ՀԱԱ, ֆ. 200, ց. 1, գ. 198, թ.76, 104, 107, գ. 433, մաս 2, թ.130:
9 ՀԱԱ, ֆ. 278, ց. 1, գ. 11, թ. 104:
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ված ՀՀ նախարարների խորհրդի արտահերթ նիստում, որի ընթացքում քննարկվում էին մահմեդականների հետ վիճելի հարցերը` Ադրբեջանի ձգտումները
իրենց տարածքները ի հաշիվ անվիճելի հայկական շրջաններ Ղարաբաղի,
Զանգեզուրի մեծացնելը և այլն, ՀՀ վարչապետ Ալ. Խատիսյանը ի թիվս այլ
հարցերի անդրադարձ կատարեց նաև Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի համար
նավթ բաց թողնելու արգելքի հարցին:
«Ադրբեջանական կառավարությունը ցանկանում է հարցերի վրա ներգործել
նավթի առաքման լրիվ արգելումով: Հախվերդովն էլ պատճառաբանում է դժվարություններով, որոնք հարուցում են անգլիացիները: Անհրաժեշտ է վերջ դնել
իրերի նման աննորմալ դրությանը»10,– իր ելույթում նշում է Ալ.Խատիսյանը:
Օ.Ուորդրոպը պատասխանում է, որ ինքը հնարավոր ամեն ինչ կանի,
որպեսզի Հայաստանը ստանա նավթ ու կերոսին:
Հայաստանի կարիքների համար նավթ ձեռք բերելու հարցով հայկական
կողմը անընդհատ բանակցությունների մեջ էր դաշնակից անգլիացիների ու
ամերիկացիների հետ: Մասնավորապես 1919 թվականի երկրորդ կեսից մինչև
1920 թվականի սկիզբը Հայաստանի համար նավթի մատակարարումը իրականացնում էին ամերիկացիները11: 1920թ. սկզբներին Անդրկովկասում դաշնակից պետությունների գերագույն կոմիսար գնդապետ Ուիլյամ Հասկելի միջոցով
Հայաստան ճանապարհվեց 106 ցիստերն մազութ, որի մի մասի հասնելուց հետո
միայն մեկ շաբաթվա դադարից հետո վերսկսվեց ալյուրի փոխադրությունը: Հասկելը Հայաստանին նավթ հատկացնելու մասին հեռագրով դիմեց նաև Ադրբեջանի
վարչապետ Ն. Ուսուբբեկովին, որը սկզբունքորեն տվեց իր համաձայնությունը:
Հարցի հետ կապված՝ Ադրբեջանում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչին
փոխարինողը խոսեց ամերիկացիների ներկայացուցիչ գնդապետ Սթորի հետ`
իմանալու, թե Ն. Ուսուբբեկովն ինչ պատասխան է տվել Ու. Հասկելի հեռագրին
նավթի մասին: Վերջինս հայտնեց, որ Ն. Ուսուբբեկովը պատասխանել էր Հասկելին, որ առաջարկած բոլոր պայմանները Հայաստանին նավթ տալու մասին սիրով կկատարի12:
Հունվարի 10-ին դիվանագիտական ներկայացուցչի անունով մի հեռագիր է
ստացվում ինժեներ Գ. Խատիսյանից, որով խնդրում էր հանձնել Հասկելի հեռագրով հայերին ներկայացնող ամերիկացուն երկու հարյուր հազար փութ նավթ
Ալեքսանդրապոլ ուղարկելու համար13:
1920թ. հունվարի 22-ին Թիֆլիսում Հայաստանի Հանրապետության և
Անդրկովկասում դաշնակիցների կոմիսար Ու.Հասկելի միջև ստորագրվեց պայմանագիր, ըստ որի ամերիկացիները Հայաստանի համար պետք է գնումներ կաНагорный Карабах в 1918-1923гг. Сборник документов и материалов, Ер. 1992. Ст. 368.
ՀԱԱ, ֆ. 200, ց.1, գ. 417, թ. 70:
12 Նույն տեղում, ֆ. 278, ց. 1, գ. 10, թ. 37:
13 Նույն տեղում, թ. 35:
10
11
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տարեին և այն առաքեին Հայաստան, այդ թվում` նաև Ադրբեջանից14: Վրաստանում ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցիչը 1920թ. հունվարի 30-ին ՀՀ ԱԳ նախարարին ուղարկած զեկույցում որպես տեղեկություն հաղորդեց, որ Ադրբեջանի
ներկայացուցիչ Վեքիլովն այսօր մեկնում է Բաքու`Հասկելի հետ ստորագրած
նավթը ալյուրով փոխանակելու պայմանագիրը իրականացնելու համար15:
Հայաստանի համար այդ փոխադրումները կատարելով՝ ամերիկյան կողմը
բավականին շահույթ էր ստանում: Հայաստանի համար ամերիկացիների բերած
նավթի մեկ փութի գինը հասնում էր մինչև 80 ռուբլի, մինչդեռ իրական գինը չէր
անցնում 38 ռուբլուց: Այս հանգամանքը հաշվի առնելով՝ Տ. Բեկզադյանը մատնանշում էր կերոսինամուղով կերոսինի առաքման նպատակահարմարությունը. այս
դեպքում Հայաստանի համար կերոսինի մեկ փութը կարժենար 60 ռուբլի` ավելի
էժան, քան ամերիկացիների տրամադրածն էր, որը Հայաստանում կարող էր
օգտագործվել և որպես վառելիք` նավթի հետ, և բնակչության կարիքների համար16:
Դաշնակից պետություններից յուրաքանչյուրը փորձում էր առավելագույնս
օգտվել Բաքվի նավթային հարստություններից:
Ամերիկյան առաքելությունը, օգտագործելով «նավթ՝ մթերքի դիմաց» ոչ խորամանկ բանաձևը Ադրբեջանից շաբաթական ստանում էր 500 մինչև 1000 տոն
մազութ: Դրա հետ միասին նա պահանջում էր, որ ադրբեջանական կողմը իր վրա
պատասխանատվություն վերցներ մինչև Բաթում ճանապարհի ողջ հատվածում
բեռի պահպանության համար, այսինքն՝ ներառյալ նաև երկաթգծի վրացական
մասի համար17: Հատկանշական է, որ ամերիկյան առաքելության ղեկավար գնդապետ Յուլիոն վերջնագրի ձևով Ադրբեջանին հայտարարել էր այն մասին, որ պայմանագիրը պիտի ստորագրվի միայն իրենց խմբագրությամբ, համաձայն որի՝
ամերիկացիները միայն պիտի ալյուրը դատարկեին Բաթումում, իսկ Բաքու
հասցնելու խնդրով պետք է զբաղվեր ադրբեջանական կողմը: Հակառակ դեպքում
ամերիկացիները սպառնում էին դադարեցնել Ադրբեջանի համար այդքան անհրաժեշտ ալյուրի տրամադրման մասին պայմանագրի շուրջ բանակցությունները: Ադրբեջանի կառավարությունը հարկադրված էր համաձայնել նման պայմաններին՝ դրա դիմաց ամերիկյան «Մերձավոր Արևելքի օգնության կոմիտեից»18
ստանալով խոստում շաբաթը երկու վագոն ալյուր մատակարարելու մասին:
ԱՄՆ-ի նման օգնությունը թանկ էր նստում Ադրբեջանի Հանրապետության վրա:
Օտար երկրների զանազան ներկայացուցիչներ իրենց կառավարություններին հղած զեկուցագրերում բազմիցս հաղորդում էին Հայաստանի վառելիքի պաՆույն տեղում, ֆ. 200, ց. 1, գ. 417, թ. 82:
Нагорный Карабах в 1918-1923гг. էջ 368:
16 Նույն տեղում:
17
Волхонский М., Муханов В., По следам Азербайджанской Демократической Республики, М., 2007, ст. 170.
18 Там же, ст. 171.
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հանջարկի ու դրա պակասի պատճառով ստեղծված իրավիճակի մասին: Այսպես
1919թ. հոկտեմբերի 15-ին Երևան ժամանած Անդրկովկասում դաշնակիցների գերագույն կոմիսար անգլիական գեներալ Օլիվեր Ուորդրոպը Հայաստանից ստացած տպավորությունների մասին, ի թիվս այլ հարցերի արտգործնախարար Ջորջ
Քերզոնին տեղեկացնում էր, որ ամբողջ Հայաստանում միայն քսաներկու շոգեքարշեր և չորս հարյուր բեռնատար ավտոմեքենաներ կան19: «Երկաթուղային ճանապարհների աշխատանքը խափանվում է շոգեքարշերի, շարժակազմի և վերանորոգման դեպոների պակասության պատճառով, որ պահվում են Վրաստանի ու
Ադրբեջանի կողմից, և հատկապես շոգեքարշերի համար վառելիքի պակասության, նավթ ձեռք են բերում միայն Բաքվում, Ադրբեջանում, և հիմա Հայաստանը
այն ձեռք է բերում միայն հազվադեպ և մեծ դժվարությամբ, քանի որ այդ երկու
փոքր երկրների միջև գոյություն ունի ռազմական դրություն»20,– ասվում էր Թիֆլիսում ԱՄՆ-ի փոխ-հյուպատոս Դուլիտլայի Փարիզ՝ ամերիկյան ներկայացուցչությանը ուղարկած հեռագրում: Անդրկովկասյան հանրապետությունների միջև
հաղորդակցության իրականացման անմխիթար վիճակին ծանոթանալուց հետո
Հայաստան ժամանած ամերիկյան զինվորական առաքելության ղեկավար Ջեյմս
Հարբորդը երկրամասի իրավիճակի մասին 1919թ. հոկտեմբերի 14-ին Փարիզ
ուղարկած նամակում կարծիք էր հայտնում, որ Անդրկովկասյան երկաթուղիները
չեն կարող միավորվել վերականգնման և գործելու համար առանց արտաքին վերահսկողության21: «Մանավանդ զգալի էր ձիերու սակավությունը, ինքնաշարժերու վատ դրությունը, բենզինի պակասը և երկաթուղային հաղորդակցության մեծ
դժվարությունները շնորհիվ շոգեկառքերու փճացման և մազութի բացակայության: Այս բոլոր հանգամանքները կարտահայտվեին ռազմական գործողություններուն վրա, երբեմն չափազանց ծանր և հոգնեցուցիչ դառնալով զորքերու համար»22,– ասված էր նամակում:
Չնայած Ադրբեջանի կողմից հարուցվող դժվարություններին՝ Ադրբեջանում
ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցիչ Տ.Բեկզադյանը շարունակում էր ջանքեր
գործադրել Հայաստանին նավթ ուղարկելու համար: Թիֆլիսում հրատարակվող
«Աշխատավոր» թերթ հոկտեմբերի 28-ի հրապարակումից տեղեկանում ենք, որ ՀՀ
դիվանագիտական ներկայացուցիչ Տ.Բեկզադյանը նորից է դիմել Ադրբեջանի
Հանրապետության ճանապարհների հաղորդակցության նախարարին՝ խնդրելով
արագացնել ՀՀ Վրաստանի սահմանամերձ Աղ-Թաղլեա կայարանում 250 հազար

Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և Սովետական արտաքին քաղաքականության փաստաթղթերում, Եր., 1972, էջ 578:
20 Նույն տեղում:
21
Նույն տեղում, էջ 573:
22 Խատիսյան Ալ., Հայաստանի Հանրապետության ծագումն ու զարգացումը, Բեյրութ,
1968, էջ 114:
19
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փութ նավթ բաց թողնելու խնդիրը23:
Սկսած 1919թ. նոյեմբերի 19-ից մինչև 1920 թվականի փետրվարի կեսերը՝
Ադրբեջանից Հայաստան նավթի առաքումը ընդհանրապես դադարեցվեց: Դա
պայմանավորված էր Ադրբեջանի կողմից ցիստեռներ չտրամադրել, որոնք գրեթե
ամբողջությամբ հատկացվում էին Վրաստանին և եվրոպական ներկայացուցչությանը, ինչպես նաև օգտագործվում էին Ադրբեջանի սեփական կարիքների
համար: Քանի որ ադրբեջանական կողմը ոչ միշտ էր կարողանում իր գնացքներով ու ցիստեռներով տեղափոխել Հայաստանի համար նախատեսված նավթը,
այն ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչի ջանքերով Սանահին կամ Թիֆլիս էր
տեղափոխվում Վրաստանի երկաթուղիների վարչության հատուկ գնացքներով24:
Այս ուղղությամբ մեծ ծանրաբեռնվածությամբ էր աշխատում ճարտարագետ
Գևորգ Խատիսյանը՝ ՀՀ վարչապետ Ալ. Խատիսյանի եղբայրը: Վերջինս եռանդուն
կերպով աշխատում էր Հայաստան նավթ ուղարկելու համար կաթսաներ ձեռք բերելու ուղղությամբ25: 1919թ. հունվարի վերջին Հայաստանում մազութ չկար26:
Գնացքները երթևեկում էին փայտի վառելիքով, որի պատճառով երթևեկությունը
շատ անկանոն էր27:
Հայաստանի Հանրապետությունում դրության հարաբերական բարելավումն
արդեն 1920 թվականին դեռևս բավարար չէր իրերի բնականոն ընթացքը վերականգնելու համար: Ադրբեջանի` բոլոր նավթամթերքների վրա կիրառած արգելափակման` էմբարգոի պատճառով ՀՀ-ն հայտնվել էր ծանր կացության մեջ, որն
ուղղակիորեն ազդում էր Բաթումից եկող օգնության պարենի հոսքի վրա28: Մասամբ երկաթուղու անկանոն աշխատանքի պատճառով էր, որ կառավարությունը
ստիպված էր հրաժարվել հեռավոր շրջաններ օգնություն հասցնելու մտքից:
ՀՀ կառավարությունը ստեղծված պայմաններում ջանքեր էր գործադրում ոչ
միայն երկրի ներսում, այլ նաև արտերկրում, մասնավորապես խաղաղության
կոնֆերանսին մեկնած պատվիրակության միջոցով: Հայաստանի կառավարության նախագահ Ալ.Խատիսյանը Փարիզում գտնվող ՀՀ պատվիրակության նախագահ Ա.Ահարոնյանին 1920թ. փետրվարի 6-ի ուղարկած նամակում պահանջում էր ճնշում գործադրել Փարիզի հաշտության կոնֆերանսի անդամ պետությունների վրա, որոնց մի մասն առնչվում էր Ադրբեջանի հետ:
«Ատրպէջանը արգիլել է նավթի և քարյուղի արտահանումը դեպի Հայաս-

«Աշխատավոր», Թիֆլիս, 28 հոկտեմբերի, 1919թ.
«Յառաջ», Երևան,1919, նոյեմբերի 21:
25 Նույն տեղում:
26 ՀԱԱ, ֆ.199, ց. 1, գ. 108, մաս 1, թ. 48:
27
«Մշակ», Թիֆլիս, 1919, հունվարի 31:
28 Հովհաննիսյան Ռ., Հայաստանի Հանրապետություն , հ. 3, Լոնդոնից-Սևր, փետրվարօգոստոս 1920թ., Եր. 2015, էջ 6:
23
24
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տան` քարյուղը այսօր արժե ֆունտը 70 ռուբլի»29,- ասված էր վարչապետի նամակում: Հայաստանի կառավարությունը փորձում էր ցանկացած հարթակ օգտագործել երկրի տնտեսական դրությունը բարելավելու, ՀՀ կարիքների համար անհրաժեշտ ապրանքներ ձեռք բերելու համար: Այդպիսի հարթակ էին անդրկովկասյան հանրապետությունների միջև տեղի ունեցող եռակողմ ու երկկողմ բանակցությունները, հրավիրված կոնֆերանսները: Դրանցում թեև տնտեսական
հարցերը միշտ էլ ետին պլան էին մղվում, այդուհանդերձ ՀՀ-ն ամեն կերպ փորձում էր առևտրական-տնտեսական հարաբերությունների խնդիրը օրակարգ
մտցնել:
Հայաստանի տնտեսական վիճակը 1920 թվականի դրությամբ շարունակում
էր մնալ ծանր: ՀՀ ֆինանսների նախարարության առևտրական բաժնի 1920թ.
ապրիլի 5-ին արված հաշվարկով Հայաստանի երկաթուղային ճանապարհների
համար պահանջվում էր նավթի հետևյալ քանակություն. Սանահին-Ալեքսանդրապոլ, Ալեքսանդրապոլ-Կարս, Կարս-Սարիղամիշ, Ալեքսանդրապոլ-Երևան,
Երևան-Ջուլֆա, Մակուի երկաթուղային ճանապարհ, Էրզրումի երկաթուղային
ճանապարհների համար անհրաժեշտ նավթի ընդհանուրը ծախսը ամսական
կազմում էր 329.190 փութ30: Տեղաշարժվող շոգեքարշեր, ամիսը՝ 41.300 փութ,
նավթի ծախսերը Ալեքսանդրապոլի, Երևանի, Նախիջևանի, Կարսի, Սարիղամիշի, Մակուի և Էրզրումի արհեստանոցների նավթի օրական ծախսը կազմում էր
220 փութ, ամսական 6.600 փութ, ջրհանկայանների ու նավթակայանների ծախսերը օրական-1000 փութ, իսկ ամիսը 30.000 փութ:
Ամսական ընդամենը պահանջվում էր 410.000 փութ: Յուղման նյութերի անհրաժեշտ քանակություն՝ Ալեքսանդրապոլ՝ 750 փութ, Երևան՝ 100 փութ, Նախիջևան՝ 100, Սարիղամիշ-Էրզրում՝ 150, Շախթախթ՝ 250, Ջուլֆա-Կարս՝ 100:31
Հայաստանի հանդեպ մուսավաթական Ադրբեջանի քաղաքականությունը
մինչև խորհրդայնացումը մնաց անփոփոխ, իսկ խորհրդայնացումից հետո
Ադրբեջանն իսպառ դադարեցրեց Հայաստանին նավթամթերքի տրամադրումը:
Այսպիսով, Հայաստանը զուրկ լինելով նավթից, կախման մեջ էր գտնվում
Ադրբեջանից, իսկ վերջինս էլ այդ տնտեսական առավելությունը քաղաքական հարցեր լուծելու նպատակով որպես խաղաքարտ օգտագործում էր Հայաստանի դեմ:

Խատիսյան Ալ., նշվ. աշխ., էջ 203:
ՀԱԱ, ֆ. 278, ց.1, գ. 6. թ.50:
31 Նույն տեղում:
29
30
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Нефтяной фактор в армяноармяно-азербайджанских отношениях
(август 1919 г. – май 1920 г.)
Гулян Юрик
Резюме

Ключевые слова: Армения, Азербайджан, нефть, договор, союзники,
бизнесмен
Договор о торговле и транзите, заключенный между Армянской и Азербайджанской республиками, должен был быть ратифицирован парламентами обоих
государств. 12-ого июля 1919г. правительство Республики Армения после доклада
министра иностранных дел о ратификации соглашения о транзите с Азербайджаном, одобрило подписанное соглашение. Со стороны Азербайджана этот процесс
преднамеренно затягивался. В Бакинских таможнях большим количеством было
накоплено продовольствие для Армении, которое не позволялось вывозить до ратификации парламентом Азербайджана транзитного соглашения. В этих тяжелых
условиях приобретение продуктов и нефти для нужд Армении осуществлялось
через дипломатическое представительство РА в Азербайджане. С целью организации процесса поставки нефти и нефтепродуктов в Армению при представительстве
был создан специальный комитет добытчиков.
Поисками горючего занимались не только государственные структуры, но и
частные лица и предприниматели. Исходя из различных политических соображений, Азербайджан на отрез отказывался отпускать мазут Армении. К концу 1919
года Армении пришлось полагаться на косвенные закупки и нерегулярные выплаты британских военных сил и американских агентств по оказанию помощи. В создавшихся условиях правительство РА пыталось решить вопрос посредством вмешательства и помощи союзнических стран, прилагая необходимые усилия как внутри
страны, так и за ее пределами.
Республика Армения представляла проблемы военным и политическим представителям союзных стран в ходе переговоров с ними.
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Oil Factor
Factor in ArmenianArmenian-Azerbaijani Relations
(August 19191919- May 1920)
GhulyanYurik
Summary

words: Armenia, Azerbaijan, oil, contract, Allies, businessman
Key words
The trade and transit agreement between the Republic of Armenia and the
Republic of Azerbaijan was subject to the ratification of the parliaments of both
countries. On July 12, in 1919, hearing the foreign ministers report on the validation of
the trade transit agreement with Azerbaijan, the government of Armenia decided to
confirm the sealed contract.It was deliberately delayed by Azerbaijan. A great amount of
products bought for Armenia, had been accumulated in the customs house of Baku and
was not allowed to take out, before the validation of the transit contract by Parliament
of Azerbaijan. In difficult conditions, the acquisition of food and oil for the needs of
Armenia was carried out through the diplomatic representative of Armenia in
Azerbaijan. Alongside the mission, an inquiry committee had been created to organize
the supply of oil and oil products to Armenia. Armenia had to confide in collateral
purchases and allocations of British military authorities and American relief agencies till
the end of 1919. Not only government structures, but also individuals and businessmen
were involved in fuel supply. Azerbaijan, for various political reasons, absolutely refused
to give fuel oil to Armenia. In the current circumstances, the Armenian government
tried to solve the problem, by intervention and with the help of the allied forces, both
inside and outside the country.The Republic of Armenia presented the matter to the
military and political representatives from allied countries, during the negotiation with
them.
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Հայայ-լեհական ռազմական համագործակցությունը
19221922-2018 թվականներին
Մատինյան Հենրի
բառեր.. Հայաստան, Լեհաստան, հայ-լեհական հարաբերուՀանգուցային բառեր
թյուններ, ռազմական համագործակցություն, ռազմական արդյունաբերություն,
բանակ, պաշտպանություն, ռազմական բարեփոխումներ
1992 թվականի փետրվարի 26-ին Հայաստանի և Լեհաստանի հանրապետությունների միջև հաստատվեցին դիվանագիտական հարաբերություններ1,
որոնք իրավական առումով հիմքեր ձևավորեցին ոլորտային համագործակցության համար։ Երկկողմ դիվանագիտական հարաբերություների արդի էտապում,
ի թիվս քաղաքական, տնտեսական, գիտամշակութային և այլ բնագավառներում
զարգացող համագործակցության, Հայաստանի Հանրապետության համար գերակա նշանակություն ունի հատկապես ռազմական փոխգործակցությունը Լեհաստանի Հանրապետության հետ։ Դա կարևոր է Արցախյան հակամարտությունը
Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցային ճանապարհով լուծելու հարցում,
որը հնարավորություն կտա չեզոքացնել Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից
մշտապես հնչեցվող հռետորաբանությունը։
Իրավական հարթությունում հայ-լեհական ռազմական համագործակցության հիմքեր ձեռք են բերվել դեռևս 2004 թվականի սեպտեմբերի 6-ին Վարշավայում՝ երկու երկրների կառավարությունների միջև պաշտպանության բնագավառում համագործակցության մասին պայմանագիր ստորագրելով2։ Կարելի է արձանագրել, որ Հայաստանի և Լեհաստանի պաշտպանության գերատեսչությունների միջև համագործակցությունը դե ֆակտո մեկնարկել է Լեհաստանի ազգային
պաշտպանության նախարար Բոգդան Կլիխի՝ 2009 թվականի նոյեմբերի 27-ին
Հայաստան կատարած երկօրյա այցով։ Ինչպես տեղեկանում ենք ՀՀ պաշտպանության նախարարության տարածած տեղեկատվությունից, երկու երկրների
պաշտպանության նախարարների հանդիպման ընթացքում քննարկվել ենՆԱՏՕի «Գործընկերություն հանուն խաղաղության» ծրագրի շրջանակներում հայ-լեհական պաշտպանական համագործակցության ակտիվացմանը վերաբերող «երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր»3։Լեհ պաշտոնյան բարձր է գնահատել 20052008 թվականներին Իրաքում լեհական հրամանատարության ներքո գտնվող
բազմազգ դիվիզիայի կազմում հայ խաղաղապահների կողմից իրականացված
առաքելությունը4 և նշել, որ հայ-լեհական պաշտպանական համագործակցությու1 Լեհաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության պաշտոնական կայք,
http://poland.mfa.am
2 Լեհաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության պաշտոնական կայք,
https://www.mfa.am/hy/bilateral-relations/pl
3
ՀՀ ՊՆ պաշտոնական կայք, Լեհաստանի ազգային պաշտպանության նախարարի
այցը Հայաստան, 27 նոյեմբերի, 2009, http://www.mil.am/hy/news/1055
4 Նույն տեղում։

– 211 –

նը միտում ունի ընդլայնվելու և զարգանալու5։ ՀՀ պաշտպանության նախարար
Սեյրան Օհանյանը կարևորել է հատկապես այն հանգամանքը, որ Լեհաստանը
ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր է, հետևաբար «Հայաստանի փոխլրացման քաղաքականության շրջանակներում համագործակցությունը տարբեր կազմակերպությունների՝ ՀԱՊԿ-ի և ՆԱՏՕ-ի հետ, հնարավորություն կտա տիրապետելու տարբեր չափանիշների»6։ Բոգդան Կլիխը պաշտոնական այցի շրջանակներում հանդիպել է նաև ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի և ազգային անվտանգության
խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի հետ, քննարկել հայ-լեհական
ռազմատեխնիկական համագործակցության մի շարք հարցեր7։
Լեհաստանի նախարարի այցին հաջորդեց 2010 թվականի հունիսի 1-ին Հայաստանում Լեհաստանի ռազմական կցորդի գրասենյակի բացումը8։ Այդ կապակցությամբ ՀՀ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը նույն օրը
ընդունեց Լեհաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Զդիսլավ Ռաչինսկուն։ Նա
նշեց, որ նորաստեղծ ռազմական կցորդի գրասենյակը՝ ի դեմս գնդապետ Դարիուժ Պոգորժելսկու, նպաստելու է երկու երկրների միջև ստեղծված վստահության, միջազգային կայունության և խաղաղության ամրապնդմանը9։
ՀՀ պաշտպանության նախարարության «Հայ զինվոր» հանդեսի տեղեկությամբ 2010թ. սեպտեմբերին պաշտպանության նախարարության պատվիրակությունը մասնակցել է լեհական Կիելցե քաղաքում կայացած ռազմարդյունաբերական ցուցահանդեսին10, իսկ հոկտեմբերին Հունաստանում կայացած «DEFENSYS
2010» ցուցահանդեսի ընթացքում հայկական և լեհական կողմերի միջև ստորագրվել է փոխըմբռնման հուշագիր11:
Հայաստանում գործող ռազմական արդյունաբերության ձեռնարկությունների ընձեռած պայմաններին և հետագա երկկողմ համագործակցության հնարավորություններին ծանոթանալու նպատակով 2011 թվականի հունվարի 20-ին Հայաստան է ժամանել Լեհաստանի փոխպետքարտուղար Մարչին Իջիկի գլխավո-

5 Բոգդան Կլիխ «Հայ-լեհական պաշտպանական համագործակցությունն ընդլայնվելու
է», 28 նոյեմբերի, 2009, https://armenpress.am/arm/amp/577941
6 Նույն տեղում։
7 ՀՀ վարչապետն ընդունել ե Լեհաստանի Հանրապետության ազգային պաշտպանության նախարարին, 28 նոյեմբերի, 2009,
https://armenpress.am/arm/news/577956/hh-varchapetn-yndunel-e-lehastani-hanrapetutyanazgayinpashtpanutyan.html;Armenpress, ԱԱԽ քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանն ընդունել
է Բոգդան Կլիխին, 28 նոյեմբերի, 2009. https://armenpress.am/arm/news/577943.html
8 ՀՀ ՊՆ պաշտոնական կայք, Հայաստանում ստեղծվել է Լեհաստանի ռազմական
կցորդի գրասենյակ, 1 հունիսի, 2010. http://www.mil.am/hy/news/746
9 Նույն տեղում։
10 Ցուցահանդեսի մասին առավել մանրամասն տե՛ս XXVI Międzynarodowy Salon
Przemysłu Obronnego MSPO, https://www.targikielce.pl/pl/targi-obronne-targi-zbrojenioweuzbrojenie-i-wyposazenie-wojska,16737,d.htm
11 ՀՀ պաշտպանության նախարարության «Հայ զինվոր» հանդես, Հայ-լեհական
համագործակցություն, N 44 (1062) 13.11.2014-19.11.2014. http://www.hayzinvor.am/29059.html
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րած պատվիրակությունը12։ Այցի շրջանակում Մարչին Իջիկը բարձր է գնահատել
հայ-լեհական համագործակցությունը՝ նշելով, որ անհրաժեշտ պայմաններն
առկա են հայ-լեհական ռազմական փոխգործակցությունը զարգացնելու նպատակով։ Վերոնշյալ այցին հետևեցին երկկողմանի մի շարք այլ հանդիպումներ՝ համագործակցության հեռանկարներին տեղում ծանոթանալու նպատակով։ Նույն
թվականի փետրվարի 22-24-ը Երևանում տեղի ունեցավ Լեհաստանի ազգային
պաշտպանության նախարարության վերափոխումների վարչության պետի և
Պաշտպանության ազգային ակադեմիայի պետի գլխավորած պատվիրակության
հանդիպումը ՀՀ պաշտպանության նախարարության ղեկավարության հետ13։
Կողմերը քննարկեցին ռազմական կրթության բնագավառում համագործակցության և պաշտպանական բարեփոխումներում փորձի փոխանակման հարցեր,
ստորագրեցին 2011 թվականի երկկողմ համագործակցության պլան14։
Հայ-լեհական ռազմական համագործակցության շրջանակներում հերթական հանդիպումը տեղի ունեցավ 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ին՝ Հայաստանի
ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի և Լեհաստանի ազգային անվտանգության բյուրոյի ղեկավար Ստանիսլավ Կոզիեյի
միջև15։ Նրանք պայմանավորվածություն ձեռք բերեցին ռազմական կրթության
շրջանակներում փորձի փոխանակման և համագործակցության, ինչպես նաև
զինտեխնիկայի, սպառազինության օգտագործման ու արդիականացման հարցերում։ Պայմանավորվածության հիման վրա հայ սպաներին ու կուրսանտներին
հնարավորություն տրվեց ռազմական կրթություն ստանալ Վարշավայի ռազմական ակադեմիայում։ «Լեհաստանը պատրաստ է աջակցել Հայաստանի սպաներին,– նշեց Կոզիեյը,– որպեսզի նրանք սովորեն Վարշավայի ռազմական ակադեմիայում։ 1990-ական թվականներին Լեհաստանի փորձը ցույց տվեց, որ ուսումնական այդ ոլորտի զարգացումը խիստ կարևոր է»16։ Սակայն պետական մակարդակով ռազմական կրթության բնագավառում այդպիսի համագործակցություն մի շարք պատճառներով չկայացավ։ ՀՀ պաշտպանության նախարարության գործընկեր եվրոպական ռազմական հաստատությունների շարքում Լեհաստանից ներկայացված ոչ մի հաստատություն ներկայումս չկա17։
Սաղմնային վիճակում մնաց նաև զինտեխնիկայի ու սպառազինության ար12 ՀՀ ՊՆ պաշտոնական կայք, Minister of Defence receives the Under-Secretary of State in
the Ministry of National Defence of the Republic of Poland, 20 January, 2011,
http://www.mil.am/en/news/407
13 ՀՀ ՊՆ պաշտոնական կայք, Լեհաստանի ազգային պաշտպանության նախարարության պատվիրակության այցը Հայաստան, 24 փետրվարի, 2011,
http://www.mil.am/hy/news/362
14 Նույն տեղում։
15 Արման Գասպարյան, Օրինակելի և նախանձելի համագործակցություն. մոտ ապագայում կստեղծվեն հայ-լեհական համատեղ ռազմարդյունաբերական ձեռնարկություններ,
«Հայաստանի Հանրապետություն», 19 հոկտեմբերի, 2011:
16
Նույն տեղում։
17 ՀՀ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայք, Սովորել արտերկրում
http://mil.am/hy/structures/68
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դիականացմանն ուղղված համագործակցությունը։ 2013 թվականին ռուսական և
հայկական մամուլում լուրեր տարածվեցին այն մասին, որ հայկական թվով
ութսունչորս «T-72» տիպի տանկեր պետք է արդիականացվեն լեհական «Բումար
Լաբեդի» ընկերությունում18։ Տեղեկությունը հրապարակել էր ռուսական հայտնի
«Զենքի համաշխարհային առևտրի վերլուծության կենտրոնը»։ Հայկական
տանկերը պետք է հասնեին լեհական «PT-72U» տանկի մակարդակի, որն իր
հզորությամբ հավասարազոր է ռուսական «T-90» տանկին։ «PT-72U» տանկը,
խորհրդային «T-72» տանկի կատարելագործված տեսակն է և նախատեսված է
առավելապես լոկալ պատերազմներում կիրառելու համար։ Ի տարբերություն «T72»-ի շարժիչի, որի հզորությունը 780 ձիաուժ է, «PT-72U» տանկի շարժիչը 1000
ձիաուժ է, ունի հզորացված դինամիկ զրահ, աշտարակի ու իրանի հետին
մասերում ավելացված են ցանցային հակակումուլյատիվ էկրաններ, աշտարակին
ամրացված է տուրել, որի վրա ամրացված է 12.7 մմ տրամաչափի հեռակառավարվող գնդացիր, ինչպես նաև տեղադրված են տանկի շուրջբոլորը տեսանկարահանող տեսախցիկներ19։ Ռուսական կենտրոնի զեկույցում նշվում էր նաև, որ
կողմերի միջև պայմանավորվածություն ձեռք է բերվել դեռևս 2012 թվականին,
քսանչորս տանկ պետք է արդիականացվեր 2013-ին, իսկ երեսնական տանկ, համապատասխանաբար, 2014 և 2015 թվականներին։ Գործարքի ընդհանուր գումարը կազմելու էր 100 մլն ԱՄՆ դոլար20։ Հայկական կողմը այս մասին պաշտոնական ոչ մի հայտարարություն չի արել։ ՊՆ խոսնակ Արծրուն Հովհաննիսյանը,
հայկական «Ազատություն» լրատվականին տված հարցազրույցում նշել է. «Նման
տեղեկություններ չենք տրամադրում մամուլին, թե սպառազինության ինչ քանակ,
տեսակ որտեղ ենք կատարելագործում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության սպառազինության կատարելագործումը շարունակական գործ է և
հանդիսանում է մեր աշխատանքի գերակա ուղղություններից մեկը»21։
Եթե առերեսվենք այն խնդրին, որ Ռուսաստանն այդ ժամանակ մոտ 4 միլիարդի ռազմական սպառազինություն վաճառքի պայմանագիր ուներ Ադրբեջանի հետ, արդեն մատակարարել էր հարձակողական նշանակության մեծաքանակ
տեխնիկա, այդ թվում՝ իննսունչորս հատ «T-90c» տեսակի տանկեր22, ապա պետք
է փաստել, որ հայկական երկու պետությունների պաշտպանությունն ապահովելու նպատակով Ադրբեջանի հետ «ռազմական բալանսը» պահպանելու տեսանկյունից տանկերի արդիականացման ծրագիրը շահեկան էր Հայաստանի համար։
Համաձայն «Ռազմ․ինֆո»-ի կատարած վերլուծության՝ հայկական երկու պետու18 Ռազմ. info, Զեկույց Լեհաստանը Հայաստանի համար 84 տանկ է արդիականացնում,
2 դեկտեմբերի, 2013, https://razm.info/26486; Ռազմ. info, Когда модернизация Т-72 предпочтительнее приобретения Т-90, 3 հունվարի, 2014. https://razm.info/ru/522;
19 Ռազմ. info, Զեկույց. Լեհաստանը Հայաստանի համար 84 տանկ է արդիականացնում,
2 դեկտեմբերի, 2013, https://razm.info/26486
20 Նույն տեղում։
21 «Ազատություն» ռադիոկայան, Մինչև տարեվերջ Հայաստանի զինված ուժերը կհամալրվեն արդիական տանկերով, 4 դեկտեմբերի, 2013,
https://www.azatutyun.am/a/25189948.html
22 Նույն տեղում։
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թյունները միասին ունեին մոտ 540-550 «T-72» տեսակի տանկ («T-90» տեսակի
տանկեր բացակայում են), իսկ Ադրբեջանը՝ 287-305 հատ «T-72» և 94 հատ «T-90»,
ընդհանուր՝ 479-504 տանկ23։ Ասվածից պարզ է դառնում, որ ֆինանսական
առավել նվազ միջոցներով «T-72»-ից «T-90»-ի հզորության տանկեր «ստանալը»
ունենալու էր նույն դերը, առավել ևս, երբ հայկական բանակում առկա «T-72»
տանկերը մոտ 200-ով ավելի են, քան Ադրբեջանինը։ Սակայն Լեհական մամուլը
հերքեց շրջանառության մեջ դրված լուրերը՝ հղում անելով լեհական այն
ընկերություններին, որոնք պետք է իրականացնեին տանկերի արդիականացման
աշխատանքները24։ Եթե Հայաստանը տանկերի արդիականացման հարցում
ֆինանսական որևէ խնդիր չի ունեցել, ապա կարելի է ենթադրել, որ ծրագիրը
չիրականացվեց հետևյալ պատճառներով.
Առաջին՝ Ռուսաստանն իր ունեցած լծակներով ճնշում գործադրեց
Հայաստանի վրա, որպեսզի վերջինս հրաժարվի «ՆԱՏՕ»-ի անդամ և Ռուսաստանի հետ ավանդական ոչ դրացիական հարաբերություններ ունեցող երկրի հետ
նման ռազմական փոխգործակցությունից։
Երկրորդ՝ Լեհաստանը Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակից Հայաստանին խորհրդային տանկերի արդիականացված տարբերակները չվաճառեց
պարզապես չցանկանալով բացահայտել Ռուսաստանին կատարելագործման
«բաղադրատոմսը»։ Լեհական համացանցում և մամուլի հրապարակումներում
գերիշխում է այս հանրային կարծիքը։
Ռազմական ոլորտում երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու նպատակով դեռևս 2012 թվականի նոյեմբերի 13-ից գործում է հայ-լեհական ռազմատեխնիկական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողով, որի
կազմը հաստատվել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ25։ Խնդիր է
դրվել հանձնաժողովի հայկական կողմի աշխատանքները սկսել 3 ամսվա ընթացքում, իսկ համատեղ անդրանիկ նիստի գումարման նպատակով բանակցություններ վարել լեհական կողմի հետ26։ 2013 թվականի մարտի 27-ին Վարշավայում
կայացել է հայ-լեհական ռազմատեխնիկական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստ27։ Հանձնաժողովի լեհական կողմի համանա23 Ռազմ. info, Հայաստանի ու Ադրբեջանի «տանկային բալանսի» խնդիրը, 26 օգոստոսի,
2013, https://razm.info/18679
24Altair Agencja Lotnicza, Polska modernizacja armeńskich T-72? 5 դեկտեմբերի, 2013,
https://www.altair.com.pl/news/view?news_id=12118;Altair Agencja Lotnicza,Jeszcze o armeńskich
T-72, 6 դեկտեմբերի, 2013․ https://www.altair.com.pl/news/view?news_id=12130
25 Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի որոշում, 13 նոյեմբերի, 2012 թվականի
N 1111-Աhttps://www.e-gov.am/decrees/item/11511/
26 Նույն տեղում։
27 «Ազատություն» ռադիոկայան, Հայ-լեհական ՀՁ ռազմական արդյունաբերության ոլորտում, 27 մարտի, 2013, https://www.azatutyun.am/a/24940421.html; Armenpress, Քննարկվել են
ռազմական արդյունաբերության ոլորտում հայ-լեհական համագործակցության խորացմանն առնչվող հարցեր, 27 մարտի, 2013,
https://armenpress.am/arm/news/712975/qnnarkvel-en-razmakan-ardyunaberutyan-olortum-haylehakan.html.
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խագահ Տոմաշ Տոմչիկևիչի հրավերով հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցել է ՀՀ Ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը` մարտի 26-28-ը պաշտոնական այցով գտնվելով Վարշավայում28։ Այցի
շրջանակներում, ի թիվս քաղաքական այլ թեմաների, քննարկումներ են տեղի
ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման, ինչպես նաև ՆԱՏՕՀայաստան համագործակցության հետագա զարգացման վերաբերյալ։ Երկու
երկրների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության տեսանկյունից այդ
հանդիպումը հատկապես կարևոր էր այն իմաստով, որ լեհական «Լյուբավա» ընկերության և ՀՀ Պաշտպանության նախարարության Չարենցավանի հաստոցաշինական գործարանի միջև ձեռք է բերվել համաձայնություն հայ-լեհական համատեղ ռազմական ձեռնարկություն ստեղծելու վերաբերյալ29։ Լեհաստանի Ազգային անվտանգության բյուրոյի ղեկավար Ստանիսլավ Կոզիեյի հետ հանդիպման արդյունքում էլ պայմանավորվածություն կայացավ երկկողմ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը առավել սերտացնելու նպատակով նույն թվականի ապրիլի 23-26-ը հանձնաժողովի երրորդ նիստը գումարել Երևանում, որին
պետք է մասնակցեր բյուրոյի պատվիրակությունը30։ Այդ համագործակցությունը
խորացնելու և զարգացնելու նպատակով 2014 թվականի հոկտեմբերի 14-ին ՀՀ
պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հանդիպում է ունեցել Հայաստան այցելած Լեհաստանի Հանրապետության Սենատի անդամ, նախկին ազգային պաշտպանության նախարար Բոգդան Կլիխի հետ, քննարկել հայ-լեհական
ռազմական համագործակցության արդի վիճակը, արդյունքներն ու զարգացումները31: Այդ համագործակցության արդյունքում 2014 թվականի հոկտեմբերի 16-ին
բացվել է հայ-լեհական առաջին՝ «Լյուբավա-Արմենիա» ռազմարդյունաբերական
ձեռնարկությունը32:
Լեհական կողմը 2013 թվականի օգոստոսից մինչև 2014 թվականի հունիսը
Edgar Broyan . Artur Bagdasaryan w Polsce, Awedis, nr. 14 ,Wiosna, 2013, էջ 1, 4։
Armenpress, Քննարկվել են ռազմական արդյունաբերության ոլորտում հայ-լեհական
համագործակցության խորացմանն առնչվող հարցեր, 27 մարտի, 2013.
https://armenpress.am/arm/news/712975/qnnarkvel-en-razmakan-ardyunaberutyan-olortum-haylehakan.html.
30 Նույն տեղում։
31 ՀՀ Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայք. Քննարկվել են հայլեհական ռազմական համագործակցության զարգացումները, 14 հոկտեմբերի, 2014,
http://www.mil.am/hy/news/3218
32 Dziennik Zbrojny, Polskie hełmy i kamizelki będą produkowane w Armenii, 20
հոկտեմբերի
2014,
http://dziennikzbrojny.pl/aktualnosci/news,1,8125,aktualnosci-zpolski,polskie-helmy-i-kamizelki-beda-produkowane-w-armenii; Lubawa Group, Lubawa Armenia
oficjalnie otwarta, 17 հոկտեմբերի, 2014,
https://www.lubawagroup.com/pl/aktualnosci2014/1037-lubawa-armenia-oficjalnie-otwarta;Eastbook, Michał Piwowarski, Lubawa-Armenia:
polsko-armeńskie przedsięwzięcie wojskowo-techniczne, 22 հոկտեմբերի, 2014,
http://www.eastbook.eu/2014/10/22/lubawa-armenia-polsko-wspolpraca-wojskowa/; Հայաստանի
Հանրապետությունում Լեհաստանի Հանրապետության դեսպանության պաշտոնական
կայք, Otwarcie fabryki w Czarencewanie, 16 հոկտեմբերի, 2016,
https://erywan.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/otwarcie_fabryki_w_czarencewanie;
28
29
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ձեռնարկությունում կատարել է 2 մլն դոլարի ներդրում՝ հետագայում այն 10 մլն
դոլարի հասցնելու ակնկալիքով33։ Հայկական կողմը, համապատասխանաբար,
որպես լրացուցիչ ներդրում համատեղ ձեռնարկությանն է տրամադրել հաստոցաշինական գործարանի գույքը։ «Լյուբավա Արմենիա» ՓԲԸ-ն մտնում է
«Լյուբավա» խմբի մեջ, որը ռազմական արտադրության ոլորտում բազմամյա հարուստ փորձ ունեցող կազմակերպություն է և հաստատել է իր փորձը ՆԱՏՕ սերտիֆիկացման, կառավարման որակի չափանիշների, արտադրության կառավարման համակարգերի և որակավորված առևտրի հարցերում34: Այն հիմնադրվել է
1951 թվականին, մասնաճյուղեր ունի աշխարհի տարբեր կողմերում, այդ թվում՝
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, իսկ 1996 թվականին ներգրավվել է Վարշավայի ֆոնդային բորսայում35:
Չարենցավանի հաստոցաշինական գործարանի հենքի վրա ստեղծված հայլեհական առաջին համատեղ ձեռնարկությունը զբաղվում է ինչպես արտադրական օբյեկտների արդիականացմամբ, նորոգմամբ, այնպես էլ բազմաֆունկցիոնալ
արդի տեխնոլոգիաների արտադրությամբ: Ընկերությունն արտադրում է մի քանի
հարյուր տեսակ ապրանքներ, այդ թվում՝ ռազմատեխնիկական նշանակության
արտադրատեսակներ՝ կեղծ թիրախներ, տեխնիկական և այլ վրաններ, սաղավարտներ, զրահաբաճկոններ, քողարկող ցանցեր, հակագազեր, շարժական հակաբեկորային ծածկույթներ, ավիացիոն սարքավորումներ, օդապարիկներ, հակապայթյունային գորգեր, հակապայթուցիչ աթոռներ, փրկարարական բաճկոններ և այլն36: Համատեղ ձեռնարկության բացման արարողությանը լեհական պաշտոնական կողմից մասնակցում էին ՀՀ-ում Լեհաստանի դեսպան Զդիսլավ Ռաչինսկին և Լեհաստանի Սենատի անդամ, Լեհաստանի ազգային պաշտպանության նախկին նախարար Բոգդան Կլիխը։ Նրանք, կարևորելով ձեռնարկության
բացումը, համոզմունք հայտնեցին, որ այն երկուստեք ռազմական համագործակցության և հատկապես ՀՀ ռազմական ոլորտում լեհական ներդրումների համար նոր ուղի կբացի, որին կհետևեն նաև ռազմարդյունաբերական այլ ձեռնարկություններ: ՀՀ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը վստահություն
հայտնեց, որ նորաբաց ձեռնարկությունը կընդլայնի իր գործունեությունը և արագ
տեմպերով արտադրանք կարտահանի Եվրասիական տնտեսական միության
երկրներ ու միջազգային այլ շուկաներ37: 2016 թվականի հունվարի 22-ին ընկերությունը արտադրանք է արտահանել Հայաստանի սահմաններից դուրս: «Լեհական օգնություն» ծրագրի շրջանակներում փրկարարական և ռիսկի նվազեցման սարքավորումներ են մատակարարվել Վրաստանի արտակարգ իրավիճակ-

33 ՀՀ կառավարության պաշտոնական կայք, Կբարելավվի գործարար միջավայրը, 19
հունիսի, 2014, http://www.gov.am/am/news/item/11392/
34 “Grupa Lubawa” կազմակերպության պաշտոնական կայք,
http://www.lubawagroup.com/index.php/grupa-lubawa/grupa-lubawa
35 Նույն տեղում։
36
«Լյուբավա Արմենիա» ՓԲԸ պաշտոնական կայք,
http://www.lubawa.am/download/lubawa-military-am.pdf
37 Նույն տեղում։
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ների գործակալությանը38: Սարքավորումների թվում եղել են գազադիմացկուն
հանդերձանքներ, բժշկական պայուսակներ, վարակազերծման խցիկներ և
պնևմատիկ վրաններ: Վրաստանի արտակարգ իրավիճակների գործակալության
մի քանի փրկարարներ վերապատրաստվել են «Լյուբավա Արմենիայի» բազայում՝
ընկերության հաշվին:
Ստեղծման օրվանից սկսած` ձեռնարկությունը գտնվել է ՀՀ պաշտպանության նախարարության մշտական ուշադրության ներքո: 2014 դեկտեմբերի 12-ին
ՀՀ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը հանդիպում է ունեցել «Լյուբավա» արդյունաբերական խմբի տնօրենների խորհրդի նախագահ Մարչին Կուբիցայի և «Լյուբավա Արմենիա» ՓԲԸ տնօրեն Յարոսլավ Ռուխի հետ39: Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ձեռնարկության ռազմավարական զարգացման
ծրագիրը, լեհ գործարարներին ՀՀ կառավարության կողմից ֆինանսական օժանդակություն տալու, ինչպես նաև ներդրումային կապիտալի մեծացման հարցեր:
Նախարար Սեյրան Օհանյանի՝ 2016 թվականի մայիսի 13-ին կատարած այցի ընթացքում ձեռնարկությունը ներկայացրել է թողարկած նոր արտադրատեսակները, առաջիկա ծրագրերն ու անելիքները: Նա ծանոթացել է ձեռնարկությունների
տեխնիկական հագեցվածությանը, ռազմական նշանակության արտադրատեսակների նմուշներին, դրանց պատրաստման, նորոգման և արդիականացման
աշխատանքներին40:
Հայ-լեհական ռազմական համագործակցությունը համատեղ ձեռնարկություն բացելուց ի վեր ստացել է նոր հնչեղություն։ Կողմերը հանդես են եկել հարաբերությունների ընդլայմանն ուղղված նախաձեռնություններով։ Այդ նպատակով 2016 սեպտեմբերի 6-9-ը և 2017 թվականի սեպտեմբերի 3-6-ը Լեհաստանի
պաշտպանության նախարարության հրավերով Վարշավա մեկնեցին Հայաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ, ՊՆ ռազմարդյունաբերական կոմիտեի նախագահ Դավիթ Փախչանյանի գլխավորած պատվիրակությունները41։
Առաջին այցը պայմանավորված էր Լեհաստանի Կիելցե քաղաքում կայանալիք
ամենամյա ռազմարդյունաբերական միջազգային 24-րդ, իսկ երկրորդ այցը՝ 25-րդ
ցուցահանդեսին մասնակցելու նպատակով։ Առաջին այցի ընթացքում հանդիպումներ են եղել Լեհաստանի ազգային պաշտպանության նախարարի տեղակալ
Բարտոշ Կովնացկու հետ, քննարկել հայ-լեհական ռազմարդյունաբերական համագործակցության հարցեր, անդրադարձել հայ-լեհական նորաբաց «ԼյուբավաԱրմենիա» ձեռնարկությանը՝ իբրև երկկողմ համագործակցության դրական օրինակ։ Դավիթ Փախչանյանը հանդիպումներ է ունեցել նաև Լեհաստանի ազգային
Նույն տեղում։
«Հայաստանի Հանրապետություն»,Հանդիպումներ ՀՀ ՊՆ-ում, 13 դեկտեմբերի, 2014:
40 «Լյուբավա Արմենիա» ՓԲԸ պաշտոնական կայք,
http://www.lubawa.am/download/lubawa-military-am.pdf
41 ՀՀ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայք, Քննարկվել են հայ-լեհական ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցեր, 8 սեպտեմբերի, 2016
http://www.mil.am/hy/news/4315; ՀՀ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական
կայք, ՀՀ պաշտպանության նախարարի տեղակալ Դավիթ Փախչանյանի այցը Լեհաստան, 7
սեպտեմբերի, 2017, http://www.mil.am/hy/news/4945
38
39
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պաշտպանության նախարարության արդյունաբերական պալատի նախագահ
Սլավոմիր Կուլակովսկու, «Լյուբավա» ընկերության գլխավոր տնօրեն Մարցին
Կուբիցայի և «Լյուբավա-Արմենիա» ընկերության տնօրեն Յարոսլավ Զուխի
հետ42։ Նա լեհական ընկերություններին պաշտոնապես հրավիրեց Երևանում
առաջին անգամ կայանալիք «ArmHITec-2016» ռազմարդյունաբերական ցուցահանդեսին։ 2017 թվականին կայացած այցի ընթացքում հանդիպումներ են եղել
Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Բարտոշ Չիխոցկու և
պաշտպանության նախարարի տեղակալ Բարտոշ Կովնացկու հետ։ Վերջիններիս հետ քննարկվել են հայ-լեհական ռազմատեխնիկական համագործակցության, ինչպես նաև փոխգործակցության հետագա սերտացման հարցեր։ Լեհաստանի արտգործնախարարությունում տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում լեհական կողմն անդրադարձել է նաև ղարաբաղյան հիմնախնդրին՝ մեկ անգամ ևս
հաստատելով խնդրի խաղաղ կարգավորմանն ուղղված իր անփոփոխ դիրքորոշումը: «Մենք կոչ ենք անում բոլոր կողմերին, որ Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտը լուծեն խաղաղ ճանապարհով՝ հիմնված հաստատված բազմակողմանի բանակցային ֆորմատի հիման վրա»43,– նշել է Չիխոցկին։ Հայաստանի պատվիրակությունը Կիելցե քաղաքում տեղի ունեցած ռազմարդյունաբերական 25-րդ ամենամյա միջազգային ցուցահանդեսի օրերին հանդիպումներ է ունեցել լեհական
ընկերությունների հետ և նրանց հրավիրել Երևանում կայանալիք հերթական
ռազմարդյունաբերական ցուցահանդեսին։
2017 թվականի սեպտեմբերի 27-ին պաշտոնական այցով Հայաստան ժամանեց Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Բարտոշ Չիխոցկու
գլխավորած պատվիրակությունը։ Նա հանդիպումներ ունեցավ ՀՀ նախագահի
աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորգյանի, պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի և արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Կարեն Նազարյանի
հետ44: Վիգեն Սարգսյանի հետ հանդիպման ընթացքում կողմերը քննարկել են
պաշտպանության և ռազմական արդյունաբերությանն առնչվող հարցեր։ Նույն
օրը լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում լեհ պաշտոնյան հայտարարեց,
որ Լեհաստանը Հայաստանին առաջարկում է նոր տեխնոլոգիաներ՝ “know-how”,

42 ՀՀ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայք, Քննարկվել են հայլեհական ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցեր, 8 սեպտեմբերի, 2016.
http://www.mil.am/hy/news/4315
43 Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայք, Poland and
Armenia discuss regionalsecurity, 6 սեպտեմբերի, 2017.
https://www.msz.gov.pl/en/c/MOBILE/news/poland_and_armenia_discuss_regional_security
44 Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայք, PolskoArmenskie konsultacje polityczne, 28 սեպտեմբերի, 2017,
https://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/wiadomosci/polsko_armenskie_konsultacje_polityczne1?cha
nnel=www; Armenpress, ՀՀ պաշտպանության նախարարը Լեհաստանի ԱԳ փոխնախարարի
հետ քննարկել է ոլորտային համագործակցության հարցեր, 27 սեպտեմբերի, 2017.
https://armenpress.am/arm/news/906878/hh-pashtpanutyan-nakharary-lehastani-agpokhnakharari-het.html
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որոնց հիման վրա լեհական կողմը պատրաստ է արտադրություն հիմնել45։ «Արդեն մի քանի տարի աշխատում է լեհ-հայկական ձեռնարկությունը և այն առաջարկում է ամենաառաջադեմ տեխնոլոգիաները, պատրաստ է նաև ձեզ փոխանցել նոր տեխնոլոգիաներ ու “know-how” և դրա հիման վրա այստեղ արտադրություն հիմնել՝ Հայաստանի քաղաքացիների համար ստեղծելով աշխատատեղեր»46,– նշել է Չիխոցկին։
Հայ-լեհական ռազմական համագործակցության հեռանկարները քննարկման սեղանին կրկին դրվեցին 2018 թվականի հուլիսի 18-ին՝ պաշտպանության
նախարար Դավիթ Տոնոյանի և Լեհաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Մարեկ Ռեշուտայի ու ռազմական կցորդ գնդապետ Քշիշտով Միկոլայեկի միջև տեղի ունեցած հանդիպման շրջանակներում47։ Հանդիպման առիթը Լեհաստանի նոր ռազմական կցորդ Քշիշտով Միկոլայեկի հավատարմագրումն էր
Հայաստանում։ Քննարկման հիմնական թեման հանդիսացել է երկկողմ ռազմատեխնիկական համագործակցության խորացումը։
2016թ. ապրիլյան «քառօրյա պատերազմից» հետո հայ-լեհական ռազմական
համագործակցությունը մեծ արդիականություն է ստացել Հայաստանի Հանրապետության համար: Այդ հարաբերությունների արդյունավետության բարձր մակարդակը կարող է հիմքեր ստեղծել ազգային ռազմական արդյունաբերություն
ստեղծելու, պաշտպանության բանակը երկրի ներսում արտադրվող զենք-զինամթերքով և սարքավորումներով զինելու գործում։ Դա հնարավորություն կտա ռուսական արսենալից կախումը նվազեցնել։ Սպառազինությունների ժամանակակից մրցավազքի պայմաններում, երբ մեր հարևան Ադրբեջանն օրըստօրե զարգացնում է երկրի ներսում ռազմական արդյունաբերությունը՝ տարբեր պետությունների հետ համատեղ բացելով տարաբնույթ ռազմարդյունաբերական ձեռնարկություններ, Հայաստանին ոչինչ չի մնում անելու, քան առկա միջազգային
համագործակցությունը առավելագույնս օգտագործել երկրի ներսում ազգային
ռազմական արդյունաբերություն ստեղծելու նպատակով։ Այն հնարավորություն է
ընձեռում ոչ միայն նվազեցնել կախումը օտարերկրյա (հատկապես ռուսական)
զինտեխնիկայի ներկրումներից, այլև համագործակցել առաջատար ռազմական
ընկերությունների հետ, զարգացնել տեղական արտադրանքը, ստեղծել նոր աշխատատեղեր՝ փորձելով բավարարել ազգային բանակի պահանջները։ Այս հարցում կարևոր դեր է խաղում հայ-լեհական ռազմական համագործակցությունը։

Ազատություն ռադիոկայան, Վարշավան Երևանին ռազմական նոր տեխնոլոգիաներ է
առաջարկել Լեհաստանի փոխարտգործնախարար, 27 սեպտեմբերի, 2017,
https://www.azatutyun.am/a/28760610.html
46
Նույն տեղում։
47 ՀՀ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայք Հանդիպում ՀՀ ՊՆ
վարչական համալիրում, 18 հուլիսի, 2018, http://www.mil.am/hy/news/5420
45
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АрмяноАрмяно-польское военное сотрудничество в 19921992-2018 годах
Матинян Генри
Резюме

Ключевые слова: Армения, Польша, армяно-польские отношения, военное
сотрудничество, военная промышленность, армия, оборона, военные реформы
Дипломатические отношения, установленные между Республикой Армения и
Республикой Польша в феврале 1992 г., позволили двум странам сотрудничать в
разных сферах. Соглашение от 6 сентября 2004 г. о сотрудничестве в сфере обороны, подписанное между двумя странами в Варшаве, открыло новые перспективы
для развития двусторонних отношений. Многочисленные встречи министров обороны двух стран, достигнутые договоренности и подписанные соглашения сделали
более актуальным военное сотрудничество Армении и Польши. В статье изложены
достижения двустороннего сотрудничества, причины успехов и неудач, подчеркиваются основные направления и тенденции развития. Одним из лучших свидетельств военного сотрудничества между двумя странами является армяно-польское
военно-промышленное предприятие «Любава-Армения», основанное в октябре на
базе Чаренцаванского станкостроительного завода, следует отметить также, что
польская компания «Кабан Лабада» принимает участие в модернизации танков Т-72.
Сотрудничество с Польшей особенно важно с точки зрения создания национальной военной промышленности Армении и удовлетворения потребностей собственной армии, прежде всего учитывая тот факт, что Польша является государством-членом НАТО. Это сотрудничество также важно для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
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ArmenianArmenian-Polish Military Cooperation in 19921992-2018
Matinyan Henry
Summary

Key words: Armenia, Poland, Armenian-Polish relationship, military cooperation,
military industry, army, defense, military reforms
Diplomatic relations, established between the Republic of Armenia and the
Republic of Poland in February 1992 enabled the two countries to cooperate in different
spheres. 2004 The agreement on defense which was signed between the two countries
on the 6th of September, in Warsaw, opened new prospects for the development of
bilateral relations. The numerous meetings of the defense ministers of the two countries,
the agreements reached and the signed agreements made the military cooperation of the
Republics of Armenia and Poland more relevant. The article outlines the achievements
of bilateral cooperation, the reasons for the successes and failures, emphasizes the main
trends and trends of development. One of the best evidence of military cooperation
between the two countries is the Armenian-Polish "Lubava-Armenia" military-industrial
enterprise, founded on the base of the Charentsavan machine-tool factory in October,
which is also upgrading the T-72 tanks to the Polish "Boar Labade" company.
As a NATO member state, cooperation with Poland is particularly important in
terms of establishing the Armenian national military industry and meeting the needs of
its own army. This cooperation is also important for resolving the Nagorno-Karabakh
conflict peacefully.
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Կ. Պոլսի «Համազգյաց ընկերությունը»
ընկերությունը»
Չատինյան Զոյա
Հանգուցային բառեր. XIX դ. առաջին կես, Պոլսահայ գաղութ, «Համազգյաց
ընկերություն», հասարակական կյանք, Բերա, Կ. Պոլիս
XIX դ. առաջին կեսին ազգային-ազատագրական շարժումները ալեկոծում
էին երբեմնի հսկայածավալ Օսմանյան կայսրության հիմքերը: Արտաքին քաղաքականությունում կրած պարտությունները մի կողմից, մյուս կողմից սուլթանի
լծի տակ տառապող ժողովուրդների պայքարը ստիպում են կայսրությանը դիմելու բարենորոգումների, որոնք նպատակ ունեին որոշ չափով թեթևացնելու
ստեղծված կացությունը: Այս բարեփոխումները պատմության մեջ մտան
«Թանզիմաթ» կամ «Հաթթ-ը շերիֆի»1 անունով:
«Թանզիմաթի» ընդունման արդյունքում ստեղծված նպաստավոր պայմանների շնորհիվ XIX դ. առաջին կեսին պոլսահայ գաղութը դառնում է հայ հասարակական մտքի զարգացման գլխավոր կենտրոններից մեկը: Եվրոպայում կրթություն ստացած և Կ. Պոլիս վերադարձած հայ երիտասարդները աշխուժացնում են
հայ հասարակական կյանքը: Այս երիտասարդների կողմից Օսմանյան կայսրության տարածքում՝ մեծամասամբ մայրաքաղաք Կ. Պոլսում, հիմնվում են հասարակական, մշակութային ընկերություններ, որոնց հիմնական նպատակը կրթական և դաստիարակչական գործունեություն ծավալելն էր:
Այդ ընկերություններից էր Ռափայելյան և Մուրադյան վարժարանի սաների, հիմնականում կաթոլիկ հայերի կողմից 1846թ. մարտի 1-ին Կ. Պոլսի Բերա
թաղամասում հիմնած «Համազգյաց ընկերությունը»2: Ընկերության ստեղծման
գաղափարը հղացվել է Փարիզում դեռևս 1845 թվականի վերջերին, իսկ ստեղծման նախապատրաստական աշխատանքները սկսվել է, երբ Պադույից Կ. Պոլիս է
վերադառնում Մ. Պեշիկթաշլյանը3: Այս ընկերությունը Վ. Մինասյանի գլխավորությամբ4 հիմնադրել են Մ. Սամանճյանը, Յ. Դավությանը, Ա. Լութֆյանը, Խ. Գազազյանը, Հ. Վարդանյանը5 Կ. Թյուլպենտճյանը, Ա. Ասկերյանը, Ս. Ազնավուրյա1
Բարենորոգումների նախագիծը կամ «Թանզիմաթը» հրապարակվել է 1839թ. նոյեմբերի 3-ին ՝ Օսմանյան կայսրության սուլթան Աբդուլ Մեջիդի կողմից: Տե´ս Բայբուրդյան
Վ., Օսմանյան կայսրության պատմություն, Երևան, 2011, էջ 455-456:
2 «Ջատագովություն Համազգյաց ընկերության», Կ. Պոլիս, 1851, էջ 1, «Արևելք», 1898
նոյեմբերի 5, թիվ 3853, Պէրպէրեան Ա. Պատմութիւն հայոց, Կ. Պոլիս, 1861, էջ 350-351:
3 Սաֆարյան Վ., Մկրտիչ Պեշիկթաշլյան, Երևան, 1972, էջ 40:
4 «Բազմավեպ», 1900 դեկտեմբեր, թիվ 12, էջ 532:
5 Հովսեփ Վարդանյան (Հովսեփ Վարդան փաշան) (1815-1879), հռչակավոր գիտնական,
պատմաբան և քաղաքագետ: Ծնվել է 1815 թ. Կ. Պոլսում: Տիրապետել է մի շարք օտար լեզուների՝ ֆրանսերեն, անգլերեն, արաբերեն, թուրքերեն և այլն: 1837 թվականից շուրջ 25
տարի անընդմեջ զբաղեցրել է Օսմանյան կայսրության նավատորմի նախարարության
թարգմանչի պաշտոնը, ստացել փաշայության աստիճան: Հեղինակել է «Նապոլեոն Բոնապարտի պատմությունը» (1855-1856, հատոր 1-6, հայատառ թուրքերեն), «Սահմանադրական ճշմարտություններ և անոնց պարտավորությունները»(1863, հայերեն), «Արևելյան պատերազմի պատմությունը» (1871) և այլ աշխատություններ: Տե´ս Վ. Զարդարյան, Հիշատա-
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նը6, Ս. Հեքիմյանը7, Մ. Պեշիկթաշլյանը8 և այլք:
«Համազգյաց ընկերության» նախագահը Մխիթարյան միաբանության
անդամ Վ. Մինասյանն էր: Վ. Զարդարյանը և հայ մշակութային ընկերությունների պատմագիր Վ. Պողոսյանը Մ. Պեշիկթաշլյանին համարում են Համազգյաց ընկերության ատենադպիր9, այն դեպքում, երբ Մ. Պեշիկթաշլյանի մասին ոչ մի
խոսք չկա, թե´ 1846թ. Կ. Պոլսում հրատարակված «Յայտարար նախակրթութիւն
ընկերութեան Համազգեաց» անունով հայտարարությունում, թե´ 1851թ. լույս
տեսած «Ջատագովություն Համազգյաց ընկերության» գրքույկում: Որ Մ. Պեշիկթաշլյանը «Համազգյաց ընկերության» նախաձեռնողներից, գաղափարական ղեկավարներից մեկն է եղել, փաստարկվում է իր իսկ ժառանգության այն էջերով,
որոնք ուղղակիորեն առնչվում են ընկերության հիմնադրմանը և հետագա գործունեությանը: Մեզ են հասել ընկերության կազմավորման, նրա գործունեությանը
առնչվող Մ. Պեշիկթաշլյանի ճառերից երկուսը10:
Ընկերության սկզբնական անդամների թիվը հասնում էր 76-ի11, սրա մասին
է վկայում 1846 թ. մարտի 17-ին Կ. Պոլսի Բերա թաղամասում Համազգաց ընկերության գումարած առաջին ժողովի հրապարակած հայտարարությունը12, որի
տակ իրենց ստարագրությունն էին դրել ընկերության բոլոր 76 անդամները13: Ընկերությանը կարող էր անդամագրվել յուրաքանչյուր հայ, նախապես սահմանված

կարան, Կահիրե, Ա մաս, 1935, էջ 135:
6 Սերովբե Ազնավուրը (1814-1890) ծնվել է Կ. Պոլսում, հայ կաթոլիկ Ազնավուրյանների
գերդաստանում: Ս. Ազնավուրը 1840-ական թվականների պոլսահայ ուսումնատենչ այն
երիտասարդների թվում էր, ում հաջողվեց բարձրագույն կրթություն ստանալ Եվրոպայում:
Նա սովորել է Լոնդոնում և Մանչեսթրում: Տե´ս Զարդարեան Վ., Յիշատակարան (15121933), Գ մաս, Գահիրէ, 1939, էջ 77, «Արևելք», 1898 նոյեմբերի 5, թիվ 3853, Հ. Եփրեմ Վ.
Պօղոսեան, Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերութիւններու, Վիեննա, հատոր Ա, 1957թ.,
էջ 52:
7 Սրապիոն Հեքիմյանը հայ դրամատուրգ, թատերական- մշակությանին գործիչ է: Ծնվել
է 1832 թ. օգոստոսի 16-ին Կ. Պոլսում: Սովորել է Վենետիկի հայկական Մուրատ- Ռաֆայելյան վարժարանում, տիրապետել մի քանի օտար լեզուների: 1856 թ. Կ. Պոլսում հիմնել
է առաջին պրոֆեսիոնալ հայկական թատրոնը, որը ներկայացումներ է տվել հայերեն,
թուրքերեն, իտալերեն լեզուներով:
8 Մկրտիչ Պեշիկթաշլյան (1828-1868) արևմտահայ բանաստեղծ, դրամատուրգ: Ծնվել է
օգոստորի 18-ին Կ. Պոլսում: 1839-1845 թթ. սովորել է մուրադյան վարժարանում: Նա համարվում է արևմտահայ կանոնավոր մշտական թատրոնի հիմնադիրը: Մ. Պեշիկթաշլյանը
էական դեր է ունեցել ազգային սահմանադրության (1860) ստեղծման գործում: Աջակցել է
«Բարեգործական ընկերություն հայոց»-ի ստեղծմանը(1860): Նա հեղինակել է «Կոռնակ»,
«Արշակ», «Վահան», «Վահե» պատմական ողբերգությունները և այլ աշխատություններ:
Տե´ս Սաֆարյան Վ. նշվ. աշխ., էջ. 8-23, «Բազմավեպ», 1900 դեկտեմբեր, թիվ 12, էջ 529-536, Հ.
Եփրեմ Վ. Պօղոսեան, նշվ. աշխ., էջ 52:
9 Վ. Զարդարյան, նշվ. աշխ., էջ 133, Հ. Եփրեմ Վ. Պօղոսեան, նշվ. աշխ., էջ 52:
10 Սաֆարյան Վ., նշվ. աշխ., էջ 48:
11
«Բազմավեպ», 1900 դեկտեմբեր, թիվ 12, էջ 532, Հ. Եփրեմ Վ. Պօղոսեան, նշվ. աշխ., էջ 49:
12 Արշալույս Արարատյան», 1846 ապրիլի 19, թիվ 257:
13 «Ջատագովություն Համազգյաց ընկերության», Կ. Պոլիս, 1851, էջ 4:
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10 դահեկան անդամավճար14 և ամսական 5 դահեկան վճարելով15:
Սակայն 1848թ. ընկերության կանոնադրությունը որոշակի սահմանափակումներ մտցրեց ընկերության անդամակցության կարգի մեջ, ըստ որի՝ Համազգյաց ընկերության անդամ կարող էր դառնալ յուրաքանչյուր հայ, ով հարում էր
կաթոլիկ եկեղեցուն16: Ժամանակի ընթացքում ընկերության անդամների թիվը
ավելացավ և 1848թ. փետրվարի դրությամբ արդեն անցնում էր 600-ից17: Ինչպես
վկայում են ժամանակակիցները նորաստեղծ Համազգյաց ընկերությունը օր օրի
սկսեց ծաղկում ապրել, ընկերությանը անդամակցեցին ազգի երևելի անձինք18:
Համազգյաց ընկերության ֆինանսական միջոցները գոյանում էին անդամավճարներից, նվիրատվություններից և բարեգործական միջոցառումներից: Չնայած
միջոցների սղությանը հիմնադրումից 2 տարի անց՝ 1848 թ. սկզբին ընկերությունը
ձեռք էր բերել սեփական տուն, որը ծառայում էր որպես հավաքատեղի: Այն
գտնվում էր «Կ. Պոլիս, Բերա թաղամաս, Լալե փողոց, թիվ 13» հասցեում19:
Համազգյաց ընկերությունը ուներ իր ծրագիրն ու կանոնադրությունը, վարչական գործադիր մարմինը, որը պիտի տնօրիներ ընդհանուր աշխատանքները:
1846թ. մարտի 16-ին ընկերությունը առաջին գումարած ժողովում հրապարակեց հայտարարություն, որտեղ 10 կետերի տեսքով ներկայացված էին ընկերության գործունեության հիմնական նպատակը, առաջիկա անելիքները, ծրագրերը:
Այդ կետերն էին՝ ա) հասնել համազգային միասնականության և միաբանության,
բ) օգտակար գրքեր գրել, թարգմանել, և դրանք տպագրության միջոցով ամենքին
հասցնել, գ) գյուղերում, քաղաքներում հիմնել դպրոցներ, ինչպես տղաների, այնպես էլ աղջիկների համար, դ) ազգի մեջ ծաղկեցնել երկրագործության արվեստը,
ե) հավաքել ու հետազոտել հայրենի հնությունները, հին գրքերը, ձեռագիր մատյանները, հին դրամներ, զ) նյութեր հավաքել բոլոր տեսակի կենդանիների և բնական պատմության վերաբերյալ, է) եվրոպական վաճառականության օրենքները
տարածել ազգի մեջ, ը) զարգացնել մետաղագործությունը20:
Ընկերությանն անհրաժեշտ էր կանոնադրություն, որը հիմնադիրների
խնդրանքով գրեց Վենետիկի Մխիթարյան միաբանության անդամ Հ. Պետրոս Մինասյանը:21 Համազգյաց ընկերության առաջին նախաձեռնություններից էր Տրապիզոնում հայկական վարժարանի հիմնումը, որը այդպես էլ իրականություն
չդարձավ, քանի որ մինչ աշխատանքների ավարտը դադարեց գոյություն ունենալ

«Արևելք», 1898 նոյեմբերի 5, թիվ 3853.
Հ. Եփրեմ Վ. Պօղոսեան, նշվ. աշխ, էջ 52:
16 Ջատագովություն Համազգյաց ընկերության», Կ. Պոլիս, 1851, էջ 34:
17 «Արևելք», 1898 նոյեմբերի 5, թիվ 3853, Հ. Եփրեմ Վ. Պօղոսեան, նշվ. աշխ., էջ 53:
18 «Բազմավեպ», 1900 դեկտեմբեր, թիվ 12, էջ 532
19 «Արևելք», 1898 նոյեմբերի 5, թիվ 3853, Հ. Եփրեմ Վ. Պօղոսեան, նշվ. աշխ., էջ 53:
20 «Յայտարար նախակարգութիւն ընկերութեանն Համազգեաց», Կ. Պոլիս, 1846թ., էջ 6,
«Արշալույս Արարատյան», 1846 ապրիլի 19, թիվ 257, «Ջատագովություն Համազգյաց
ընկերության», Կ. Պոլիս, 1851, էջ 4, «Բազմավեպ», 1900 դեկտեմբեր, թիվ 12, էջ 532, Հ. Եփրեմ
Վ. Պօղոսեան, նշվ. աշխ., էջ 50:
21 Հ. Եփրեմ Վ. Պօղոսեան, նշվ. աշխ., էջ 51:
14
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«Համազգյաց ընկերությունը»22:
Ընկերությունն ունեցել է մի շարք հաստատություններ, իր դպրոցը, ուր հավաքվում էին ընկերության անդամները և այլ քաղաքացիներ, գրադարան23: Ժամանակի մամուլի վկայությամբ ընկերությունն ունեցել է նաև իր վարժարանը՝
Համազգյաց վարժարան, բավականին դրամական միջոցներ, որ օգնել է զանազան
կազմակերպությունների, այդ թվում՝ Արամյան ընկերությանը24:
«Համազգյաց ընկերության» ծրագրի համաձայն ստեղծվել են՝ 1847թ.՝
«Առևտրական ընկերությունը», որի նպատակն է եղել «առավել ազգին մեջ վաճառականությունը հարուցանել քան թե շահ փնտրել»25, 1848թ.՝ «Երկրագործական
ընկերությունը» և «Թանգարան վերածնությունը», որի անդամ կարող էին դառնալ
բոլոր ցանկացողները՝ առանց կրոնական խտրության26:
19-րդ դարի հայ հասարակությունը գաղափարապես այնքան չէր հասունացել, որպեսզի ըմբռնի, որ դավանաբանական տարբերությունները խոչընդոտ չեն
հանդիսանում նույն ազգին պատկանող մարդկանց համար՝ միավորելու իրենց
կարողությունները՝ հանուն համընդհանուր նպատակի իրագործման: Այն էր հայ
հասարակական կյանքի զարգացումն ու բարգավաճումը: «Համազգյաց ընկերության» գործունեության հենց սկզբից ընկերության դեմ էին դուրս եկել պոլսահայ
ողջ պահպանողական տարրերը՝ Անտոն Հուսինյանի գլխավորությամբ:
1847թ. սկզբին «Համազգյաց ընկերության» ներսում հակասություններ առաջացան դավանաբանական հենքի վրա, որի համար առիթ հանդիսացավ նույն
թվականի փետրվարի 22-ին ընկերության մասին տպագրված հոդվածը, որը
ամենևին էլ իր մեջ չէր պարունակում դավանաբանական որևէ հարց27: Ընկերության ներսում հակասությունները ավելի սրվեցին 1848թ. սկզբին: Արդյունքում
«Համազգյաց ընկերության» կաթոլիկ անդամների մեծամասնությունը պահանջեց
իրենց շարքերից հեռացնել ոչ կաթոլիկ անդամներին28: «Համազգյաց ընկերության» շուրջ սկիզբ առած վեճը դուրս եկավ ընկերության սահմաններից և հասավ
ընդհուպ մինչև Բարձր դուռ և Հռոմ29: Արդյունքում ընկերությունը ստիպված
եղավ փոխել իր կանոնադրության մի շարք կետեր: Ընկերության փոփոխված կանոնադրությունը Բարձր դռան հրամանով 2 անգամ՝ հունիսի 28-ին և հուլիսի 6ին, ներկայացվել է Կ. Պոլսի հայոց պատրիարքարանին և հավանության արժանացել30:
Փոփոխված կանոնադրությունը բաղկացած էր 41 հոդվածից, որտեղ մեկ ան«Բազմավեպ», 1900 դեկտեմբեր, թիվ 12, էջ 532:
«Արշալույս Արարատյան», 1848 փետրվարի 20, թիվ 305:
24 «Եվրոպա», 1848 նոյեմբերի 7, թիվ 45:
25 «Հանդես ամսօրյա», 1957, էջ 333:
26 «Արշալույս Արարատյան», 1848 ապրիլի 20, թիվ 310:
27 Ջատագովություն Համազգյաց ընկերության», Կ. Պոլիս, 1851, էջ 7-8:
28 «Արշալույս Արարատյան», 1848 ապրիլի 20, թիվ 310, Հ. Եփրեմ Վ. Պօղոսեան, նշվ.
աշխ., էջ 53:
29
Ջատագովություն Համազգյաց ընկերության», Կ. Պոլիս, 1851, էջ 11, Հ. Եփրեմ Վ.
Պօղոսեան, նշվ. աշխ., էջ 53:
30 Ջատագովություն Համազգյաց ընկերության», Կ. Պոլիս, 1851, էջ 42-43:
22
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գամ ևս վերահաստատվում էին ընկերության հիմնական նպատակները, կանոնակարգվում էին ընկերության անդամների և գործադիր մարմնի փոխհարաբերությունները, ինչպես նաև սահմանում էր վերջիններիս պարտականությունները
և իրավունքները: Մասնավորապես՝ Կանոնադրության երկրորդ հոդվածում ասվում էր, որ ընկերությանը կարող են անդամագրվել միայն կաթոլիկ հայերը31:
Հինգերորդ հոդվածը ասում է, որ ով երեք ամիս անընդմեջ առանց հիմնավոր
պատճառի ուշացնի նախապես սահմանված ամսական վճարումը, հեռացվում է
ընկերությունից32: Իններորդ հոդվածը սահմանում է, որ կանայք նույնպես կարող
են անդամագրվել ընկերությանը, սակայն նրանց անդամակցությունը պետք է
սահմանափակվեր միայն առաջարկներ ներկայացնելով, ինչպես նաև ընկերության ժողովներում կարող էին քննարկվել նրանց կատարած թարգմանչական
գործերը: Սակայն կանանց չէր թույլատրվում մասնակցել ընկերության ժողովներին, առավել ևս ընկերությունում որևիցե պաշտոն զբաղեցնել33:
12-րդ հոդվածը սահմանում էր «Համազգյաց ընկերության» վարչական և
գործադիր մարմինները, ըստ որի՝ ընկերությունը ուներ 3 տեսուչ, 12 խաղաղարար, 24 խորհրդական, 2 ատենադպիր (քարտուղար), 5 գանձապետ և 4 քննիչ,
որոնցից երկուսը աշխարհիկ, մյուս երկուսը՝ եկեղեցական34: 12-32 հոդվածները
կարգավորում և սահմանում էին նշված պաշտոնները զբաղեցնող անձանց գործառույթները և իրավունքները35: Կանոնադրության մյուս հոդվածները հիմնականում վերաբերում էին այլ քաղաքների բնակիչների՝ ընկերությանը անդամակցելու կարգին, ընկերության ժողովներին կողմնակի անձանց ներկայությանը և
այլն36: Իսկ վերջին՝ 41-րդ հոդվածը մասնավորապես ասում էր, որ ընկերության
անդամները պետք է լինեն կաթոլիկ հայեր և Օսմանյան կայսրության հպատակներ, հակառակ դեպքում նրանք կհեռացվեն ընկերությունից37:
Փոփոխված կանոնադրությունը հրատարակվեց 1851 թ., սակայն դա էլ
չփրկեց «Համազգյաց ընկերությանը» և այն առժամանակ դադարեց գոյություն
ունենալ: «Մասիս» պարբերականը 1852 թ. սեպտեմբերի համարում գրում է.«կը
լսենք նաեւ որ Համազգեաց Ընկերութիւնն ալ խափաներ է»38: Ութ տարի անց
նույն «Մասիսի» հրապարակումից իմանում ենք, որ 1860թ. «Համազգյաց ընկերության» նախկին անդամները ընկերության ոգուն ու նպատակին համահունչ ձեռնարկել են իրենց պատկանող Բերա թաղամասի Լալէ փողոցի թիվ 13 տանը մատենադարան կամ ընթերցասրահ բացելու գործը39: Մեկ տարի անց «Համազգյաց
ընկերությունը» նորից սկսում է գործել «Բարեգործական ընկերություն հայոց»
անունով: 1861 թ. ապրիլի 21-ին ընկերության անդամները նոր ժողով են հրավիՆույն տեղում, էջ 34:
Նույն տեղում, 34-35:
33 Նույն տեղում, էջ 35:
34 Նույն տեղում, էջ 36:
35 Նույն տեղում, էջ 36-40:
36 Ջատագովություն Համազգյաց ընկերության», Կ. Պոլիս, 1851, էջ 41-42:
37
Նույն տեղում, էջ 42:
38 Հ. Եփրեմ Վ. Պօղոսեան, նշվ. աշխ., էջ 54:
39 Նույն տեղում:
31
32
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րում, որտեղ հաստատում են նոր կանոնադրությունը՝ բաղկացած 24 հոդվածից:
Կանոնադրության 2-րդ հոդվածը մասնավորապես ասում էր, որ «Համազգյաց ընկերության» անդամ կարող է դառնալ յուրաքանչյուր հայ՝ անկախ դավանաբանական պատկանելիությունից:
Չնայած ընկերությունը շարունակում էր գործել, սակայն ժամանակակիցների վկայությամբ ընկել էր նրա արդյունավետությունը: Իսկ արդեն 1870 թ. ընկերությունը վերջնականապես դադարեց գոյություն ունենալ: Չնայած սրան «Համազգյաց ընկերությունը» երկար տարիներ պահպանեց իր գոյությունը, սակայն
այլ ձևաչափով՝ «Համազգյաց ընկերության» կողմից Կ. Պոլսի Բերա թաղամասում
բացված, աղջիկների համար նախատեսված վարժարանի ձևով, որը անվանակոչվեց ի պատիվ իր հիմնադիր ընկերության՝ «Համազգյաց վարժարան»40: Այն ղեկավարվում էր «Համազգյաց ընկերությանը» առընթեր ստեղծած Տիկնանց «Յառաջդիմասէր ընկերութեան» միջոցով41:
«Համազգյաց ընկերությունը» XІXդ. առաջին կեսին Կ. Պոլսում ստեղծված
կազմակերպություններից ամենանշանավորն էր: Այն իր առաջ դրած խնդիրների
արդիականությամբ, հրատապությամբ ու համազգային բնույթով տարբերվում էր
նմանօրինակ այլ կազմակերպություններից և իր ուրույն տեղն ունի XІX դ. հայ
հասարակական կազմակերպությունների շարքում:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
«Արշալոյս Արարատեան», (Զմիւռնիա), 1846, 1848:
«Արևելք», (Կ. Պոլիս), 1898:
«Բազմավեպ», (Վենետիկ), 1900:
«Եվրոպա», (Վիեննա),1848:
«Հանդես ամսօրյա», (Վիեննա), 1957:
Բայբուրդյան Վ., Օսմանյան կայսրության պատմություն, Երևան, 2011:
Զարդարյան Վ., Հիշատակարան, Կահիրե, Ա հատոր, 1935, Գ հատոր, 1939:
Պէրպէրեան Ա. Պատմութիւն հայոց, Կ. Պոլիս, 1861:
Հ. Եփրեմ Վ.Պօղոսեան, Պատմութիւն հայ մշակութային ընկերութիւններու,
Վիեննա, հատոր Ա., 1957:
10. Սաֆարյան Վ., Մկրտիչ Պեշիկթաշլյան, Երևան, 1972:
11. «Յայտարար նախակարգութիւն ընկերութեանն Համազգեաց», Կ. Պոլիս,
1846:
12. «Ջատագովություն Համազգյաց ընկերության», Կ. Պոլիս, 1851:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

40
41

«Արևելք», 1898 նոյեմբերի 5, թիվ 3853:
Հ. Եփրեմ Վ. Պօղոսեան, նշվ. աշխ., էջ 55:
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Союз «Амазгяц»
Амазгяц» Константинополя
Чатинян Зоя
Резюме

слова::
первая половина XІX века, армянская община
Ключевые слова
Константинополя, союз «Амазгяц» (всенародный), общественная жизнь, Бера,
Константинополь
В первой половине XІX века армянская община Константинополя стала օдним
из главных центров развития общественного мнения Армении. Армянская молодежь, которая училась в Европе, вернулась в Константинополь и активизировала
общественную жизнь. Именно эти молодые люди в Османской империи, в
основном в столице Константинополе создали социальные и культурные
организации, основной целью которых являлось образование и воспитаниие.
Одной из этих организаций является союз «Амазгяц», который был создан
учениками коледжа Мурад-Рафаелян 1 марта 1846 года в районе Бера Константинополя. У организации была своя собственная программа и устав, административный исполнительный орган, который должен был управлять общей работой. Финансовые средства организации основывались исключительно на членских взносах,
пожертвованиях и благотворительных мерах.
В первой половине XІX века союз «Амазгяц» был самой известной организацией Костантинополя. Выдвинутые вопросы отличались от вопросов других
организаций, были актуальными и носили национальный характер. Союз
«Амазгяц» имеет свое уникальное место среди армянских общественных
организаций XІX века.
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The Nationwide Unity
Unity of Constantinople
Chatinyan Zoya
Summary

Key words: the first half of the 19th century, Armenian community of
Constantinople, “Nationwide Unity”, social life, Bera, Constantinople
In the first half of the 19th century, the colony of the Armenian community of
Constantinople became one of the main centers for the development of Armenian public
opinion.The youngsters, that had studied in Europe and returned to Constantinople,
started to activate Armenian public life. These young people set social and educational
organizations, in the territory of Ottoman Empire, mostly in Costantinople, which
aimed at carrying out the educational-upbringing process. One of these companies was
“Nationwide Unity”, which was established with the efforts of the students of Murad
Rafaelian college, especially by Catholic Armenians, in the district of Bera, in
Constantinople, on the first of March, in 1846.
“The Nationwide Unity” was the most outstanding from the organizations, which
were founded in the 19th century. With the modernity and urgency and the nationwide
character of its goals, it was distinguished from other similar organizations and had its
unique place within the 19th century non-governmental organisations.
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ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
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Սոցիալական ռիսկի հիմնահարցը անցումային
հասարակություններում
Գրիգորյան
Գրիգո
րյան Աննա
Հանգուցային բառեր. սոցիալական ռիսկ, ռիսկային հասարակություն, տարբերակի ընտրություն, սոցիալական գործառույթ, վերակառուցվող հասարակություն, սոցիալական որոշում, ռիսկային իրավիճակ, ռիսկի աստիճան
Անցումային հասարակությունը` որպես հասարակության ամբողջի գոյության և գործառության յուրահատուկ վիճակ, հատկապես վերջերս դարձել է սոցիալական հիմնահարցերով զբաղվող մասնագետների ուսումնասիրության
առարկա: Նման գիտական մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող այս պրոբլեմը,
ունենալով դեռևս վերջնական, ամփոփ տեսական նկարագիր, տարբեր հետազոտողների կողմից դիտարկվում է տարբեր տեսանկյուններից: Անցումային հասարակությունը հասարակության մի այնպիսի վիճակ է, երբ խախտվել է համակարգային հին որակական որոշակիությունը, և նորը դեռևս չի ձևավորվել: Այդ ժամանակ հաարակության տնտեսական, սոցիալ-ինստիտուցիոնալ և էթնոմշակութային ոլորտներում սկսում են միաժամանակ գործել այլընտրանքային մեխանիզմներ, և երբ այդ մեխանիզմներից մեկը հաստատում է իր գերակայությունը
մյուսների նկատմամբ և ստանում համահասարակական նշանակություն, ապա
հասարակությունը դադարում է անցումային կոչվելուց: Իսկ դա նշանակում է, որ
անցումային հասարակության այլընտրանքայնության հաղթահարումը ոչ միայն
առկա սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրների հաղթահարման, այլև տվյալ հասարակության պատմական հեռանկարի ընտրության գործընթաց է: Այդ իսկ
պատճառով էլ անցումային հասարակությունների բնորոշ վիճակներից մեկը ռիսկայնությունն է: Այլընտրանքայնության հաղթահարման ժամանակ ռիսկը
դրսևորվում է այն բանում, որ հարկավոր է ընտրել այլընտրանքային մեխանիզմներից մեկը կամ մյուսը և, հասարակության տնտեսական կամ քաղաքական
կյանքը կառուցելով այդ մեխանիզմի հիման վրա, հասարակությունը կապրի կամ
պրոգրեսիվ զարգացում, կամ ռեգրեսիվ զարգացում:
Ռիսկի սոցիալ-փիլիսոփայական վերլուծությունը անմիջապես առնչվում է
տրանսֆորմացիոն խնդիրների, դրանց լուծման դժվարությունների, ինչպես նաև
դրանց հարուցած անկանխատեսելի հետևանքների հիմնահարցերին: Նկատենք,
սակայն, որ «տրանսֆորմացիոն խնդիր» հասկացությունը սոցիալ-փիրիսոփայական մյուս հիմնարար կատեգորիաների չափ խորությամբ վերլուծված չէ: Անցումային հասարակության պայմաններում «տրանսֆորմացիոն խնդիրները» և
նրանց բովանդակային կողմի ուսումնասիությունը շատ ավելի հրատապ են
դառնում, քանի որ այդ հասարակությունն ինքնին սոցիալական մի յուրահատուկ
ռիսկային խնդիր է, որի արագ և օպտիմալ լուծումից էլ կախված է համակարգի
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հետագա ճակատագիրը: Այն համակարգի ապագա սոցիալական և գործառնական վիճակների ակտուալացման մոդելն է:
Ըստ այդմ էլ՝ կարելի է առանձնացնել անցումային հասարակության այլընտրանքայնությամբ պայմանավորված, ռիսկի դրսևորման հետևյալ մակարդակները.
1. ռիսկ, որն առկա է անորոշության իրավիճակում տրանսֆորմացիոն
խնդրի գնահատման ժամանակ,
2. ռիսկ, որն առկա է տրանսֆորմացիոն խնդրի լուծման եղանակի ընտրության ժամանակ,
3. ռիսկ, որն առկա է տրանսֆորմացիոն խնդրի լուծման իրականացման
ժամանակ:
Վերարտադրության և զարգացման ընթացքում վերակառուցվող հասարակությունը երբեմն դրսևորում է այնպիսի շեղումներ, որոնք նախապես չեն ածանցվում համակարգի տվյալ սոցիալ-գործառնական վիճակից: Այդ պատճառով էլ
անցումային հասարակությունը, որպես կանոն, հավանական որոշակիություն է:
Այստեղ խնդիրն այն է, որ նույնիսկ իր որոշակության մեջ սոցիալական կյանքն
ակնհայտ չէ: Անցումային հասարակությունը հավանական որոշակիություն է
նաև այն պատճառով, որ չունի հստակ ձևակերպված սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական նպատակ, այդ նպատակին հասնելու եղանակների ու մեթոդների` գիտականորեն հիմնավորված ծրագիր և, ինչպես վկայում է հետխորհրդային հասարակությունների փորձը, ղեկավարվում է «փորձի ու սխալի» մեթոդով: Եվ դա
հասկանալի է, որովհետև այնքան էլ հեշտ չէ մշակել տրանսֆորմացիոն փոփոխությունների տեխնոլոգիա, առավել ևս, որ այդ փոփոխությունները մասշտաբային են և առնչվում են սոցիալական կյանքի բոլոր ոլորտներին: Այդ պատճառով էլ
տրանսֆորմացիոն խնդիրը հասարակական կյանքի առանձնահատկություններից բխող այնպիսի գործառույթ է, որի լուծումը ենթադրում է գործառնական
որոշակիություն, որոշակի կարգի ու հաջորդականության վերականգնում: Սակայն այստեղ պետք է նշել, որ ցանկացած տրանսֆորմացիոն խնդիր, որքան էլ
այն միանշանակ լինի, որպես կանոն, ունի լուծման մի շարք հնարավոր, այլընտրանքային եղանակներ:
Լուծել որևէ տրանսֆորմացիոն խնդիր` նշանակում է սոցիալական համակարգի զարգացման բազում հնարավոր եղանակներից ընտրել այն մեկը, որն
առավել արդյունավետ կդարձնի հասարակական կյանքի զարգացումն ու գործառնությունը:
Անկանխատեսելիությունը, արտաքին և ներքին, առարկայական և ենթակայական գործոններից կախվածությունը անցումային հասարակության զարգացումների բնորոշ գծերից մեկն է: Այս ամենի արդյունքում մի կողմից մեծանում է
ձախողման հավանականությունը, մյուս կողմից՝ սոցիալական էքսպերիմենտատորը զրկվում է սխալվելու իրավունքից, ինչը հանգեցնում է ռիսկայնության
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կտրուկ մեծացման: Բոլոր դեպքերում ռիսկն այստեղ հանդես է գալիս որպես
սուբյեկտի կողմից անորոշության լուծման, որոշակի իրավիճակում հակադիր միտումների զարգացման մոդել: Եվ ստացվում է, որ փոփոխությունների տեսությունից բացի՝ առանց որոշումների ընդունման և դրանց իրականացման գործընթացները հաշվի առնելու պարզապես իմաստ չունի խոսել դիսկի մասին [1, 28]:
Սոցիալական որոշումների միանշանակ ընդունմանը և իրականացմանը
խանգարում է նաև այն հանգամանքը, որ ցանկացած տրանսֆորմացիոն խնդրի
լուծում առնչվում է սոցիալական տարբեր շերտերի ու խավերի շահերի հետ: Այդ
պատճառով էլ լուծման այս կամ այն եղանակի ընտրությունը երբեմն կարող է
հանդիպել հսկայական սոցիալական դիմադրության: Նախապատրաստված և
հարմարված լինելով նախորդ հասարակարգի դերային համակարգին` մարդկանց մեծամասնությունը անցումային շրջանի սոցիալական խնդիրների մեջ
տեսնում է «նվազագույն բարեկեցության» կորստի վտանգ և համակված անցյալի
կարոտախտով` մերժում է այդ խնդիրների արմատական լուծման եղանակը:
Այստեղ սոցիալական բարեփոխումներ իրականացնող ուժերի համար առաջանում է ռիսկ, որ նրանց ծրագրերը, ինչքան էլ արդյունավետ և տեղին հաշվարկված լինեն, կարող են պարզապես չընդունվել հանրության կողմից:
Սակայն ամեն դեպքում պետք է նկատի ունենալ, որ ռիսկը տրանսֆորմացիոն գործընթացների անխուսափելի հետևանքն է, և այն պետք է դիտարկել
որպես մարդկային գործունեությունը ռացիոնալացնող, ապագայի անորոշությանը և անհայտությանը հարմարվելու յուրահատուկ մի ձև [2, 208]:
Անցումային հասարկությունը ինքնին ռիսկ արտադրող համակարգ է: Ընդ
որում ռիսկի արտադրությունը ներառում է նրա բոլոր ոլորտները` արտադրական համակարգը, ամենօրյա կյանքը, շրջակա միջավայրը, սոցիոմշակութային
ոլորտը և այլն: Ռիսկի արտադրությունը տարածվում է գործառնական բոլոր
ոլորտների վրա և ներթափանցում է կյանքին օժանդակող բոլոր համակարգերի
մեջ, ինչի արդյունքնում հասարակությունը չի կարողանում համարժեքորեն արձագանքել նրա սոցիալական ու տնտեսական փոփոխություններին: Հետխորհրդային հանրություններում արմատավորված «անվստահության մշակույթը» ռիսկային միջավայրը պայմանավորող ամենակարևոր գործոներից մեկն է:
Մասնավորապես մեր պարագայում այդ ռիսկը հանդիսանում է խորհրդային համակարգի ու նրա արժեքների անկման արդյունքում հանրության մեջ կուտակված փլուզման բացասական էներգիայի դրսևորման հետևանքը: Փլուզման
էներգիան՝ որպես սոցիալական ռիսկի ակտիվացման գործոն, պետք չէ ընդունել
իբրև սոցիալական «հիվանդության» կամ վարքի նորմատիվ դրսևորումից շեղված
մի ձև: Այն իր հիմքերով ռացիոնալ երևույթ է, որը նախկին համակարգի սոցիոմշակութային արժեքների այլափոխման պատճառով հասարակության մեջ առաջացող դժգոհության էներգիայի` որպես սոցիալական բողոքի դրսևորման արտահայտությունն է: Դժգոհության էներգիայի այսպիսի տարածումը շատ վտանգա– 234 –

վոր է և իր մեջ ռիսկ է պարունակում ինչպես ընդհանրապես ցանկացած սոցիալական կարգի, այնպես էլ նրա նորմատիվ-արժեքային դաշտի և ինստիտուցիոնալ
կառույցների համար: Այստեղ է, որ փլուզման էներգիան իր ուղղվածությամբ հակադրվում է հասարակության մեջ մոբիլիզացիոն քաղաքականության իրականացմանը: մինչ առաջադեմ սոցիալական ուժերը մոբիլիզացնում են հասարակական օգտակար ռեսուրսները հասարակության մեջ տրանսֆորմացիոն գործընթացների դրական ելքի համար, դժգոհության արդյունքում առաջացած էներգիան
այդ ռեսուրսները վերածում է անօգուտ ծախսերի: Եվ եթե մոբիլիզացիան նպատակ է հետապնդում բարձրացնել համակարգի կազակերպվածության աստիճանը, ապա այս դեպքում մենք արդեն գործ ունենք համակարգային կազմակերպվածության իջեցման հետ: Պետք է նկատի ունենալ, որ նախկինում գոյություն
ունեցող սոցիալական կարգի արմատական փլուզման գործընթացից և անկումից
հետո առաջացած էներգիայի մոբիլիզացիայի ուտոպիական-սոցիալական ծրագրով առաջնորդվող նոր համակարգը ևս ինքնին ռիսկածին է, քանի որ այն իր հիմքերով ունի արհեստական բնույթ, հատկապես եթե խոսքը մեր նախորդ` ամբողջատիրական համակարգի ժառանգների մասին է: Այս դեպքում իր անցյալում գենետիկ ագրեսիվություն և զավթողական քաղաքականություն ունեցող համակարգում ցանկացած ռիսկ կարող է մեկնաբանվել որպես նոր հասարակության
ստեղծման համար անհրաժեշտ սոցիալական գին, որը հատուցվում է համակարգը «կենդանի» պահելու համար: Իսկ ռեֆորմների «սոցիալական գինը» այս դեպքում տարեցտարի աճում է, որովհետև հին ռիսկերը ոչ թե վերանում են, այլ փոխակերպվում են և հետզհետե կուտակվում: Հարցը հետևաբար հանգում է նրան,
թե ինչպես է գոյատևելու հանրությունը անցման այդպիսի գործընթացների ժամանակ: Ցավն այն է, որ ներկայումս հետխորհրդային հասարակությունները
իրենց կայունությունը հիմնականում ապահովում են մարդկային և բնական ռեսուրսների գերշահագործման շնորհիվ` մոռանալով, որ մենք այնպիսի սոցիալական համակարգի ժառանգն ենք, որն անհնար է ձևափոխել` մնալով նրա սահմաններում [3, 272]:
Արդյունքում միանգամայն օրինաչափ է ավանդապաշտական հասարակության արժեքներին ու կառույցներին վերադարձի միտումը մեր հասարակության
մեջ, որը իրականացվում է համապատասխան սոցիալական գաղափարախոսությունների վերածնման միջոցով:
Այս է պատճառը, որ ռիսկը անցումային հասարակություններում արտադրվում է հիմնականում տարբեր սոցիալական գաղափարախոսությունների և
վարդապետությունների կողմից: Այսպիսի ընդհանուր համակարգային ռիսկի
արտահայտություններն սկսում են դրսևորվել հասարակության տարբեր մակարդակներում` տնտեսականից սկսած և սոցիոմշակութայինով վերջացրած:
Հարցն այն է, որ հարկադիր շուկայականացման ընթացքում ռիսկի արտադրությունը դառնում է չափազանց եկամտաբեր: Ինչքան քիչ մարդ կամ խմբեր են
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տիրում օրենքին, այնքան շատ է նրանց եկամուտը: Արդյունքում ռիսկն ինքնին
դառնում է արժեք` վերածվելով կլան-կորպորացիաների ձեռքում համակարգի
դեմ պայքարի հզոր զենքի: Այստեղ է, որ տեխնոլոգիական վթարներն ու աղետները կարող են օգտագործվել որպես երկրի ինդուստրիալ համակարգը կառավարության կողմից ղեկավարելու անկարողության ապացույց: Մյուս կողմից` շուկայի «սև և սպիտակ» հատվածները` օրինական և քրեական կառույցները, միավորվելով ստեղծում են այսպես կոչված «գորշ տնտեսական գոտիներ» և այդ գոտու խաղի կանոնները կարգավորող հատուկ կառույցներ:
Այս և նման մի շարք հանգամանքներով էր պայմանավորված, որ խորհրդային համակարգի անկումը առաջ բերեց նաև դրամատիկ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ: Պետությունից համընդհանուր օտարման ու փոխադարձ անվստահության պատճառով ընտանիքն ու կլանային կառույցները դառնում են հասարակության կենտրոնական ինստիտուտներ: Հասարակության ողջ ինստիտուցիոնալ
համակարգը սկսում է դիմակայել ներքևից եկող ցանկացած սոցիալական նախաձեռնության, քանի որ այն կարող է վտանգ ներկայացնել պետության բյուրոկրատական համակարգի ինքնապահպանման համար:
Տրանսֆորմացիոն գործընթացների արդյունքում առաջացած սոցիոմշակութային անորոշությունը մարդկանց մոտ առաջացնում է վաղվա օրվա նկատմամբ
վախի և տագնապի զգացում: Իսկ այն հասարակությունը, ուր առկա է ինչ-որ բանի հանդեպ տագնապ, արդեն ինքնին ռիսկային է:
Իզուր չէ, որ անցումային հասարակությունը և նրան համընթաց ռիսկի մշակույթը ժամանակակից մարդու մեջ ծնում են մի շարք հակասական հոգեբանական վիճակներ, որոնք արտահայտվում են ապագայի նկատմամբ կասկածի, վախի ակնկալիքի ձևով: Պատճառն այն է, որ հասարակության մեջ դադարում է գործել նախկին սոցիոմշակութային արժեքների ամբողջականությունը, ինչն առաջացնում է հասարակության մեջ ապակողմնորոշման վիճակ: Արդյունքում հասարակության առանձին անհատի կենսական ճանապարհը սկսում է հանդես գալ որպես
մի «մաքուր ժամանակահատված»` գրեթե զրկվելով նախորդ սերունդների սոցիալական և քաղաքական փորձից, սոցիոմշակութային ժառանգությունից [4, 200]:
Տվյալ հանրության մեջ առկա էթնոմշակույթն է, որ պայմանավորում է, թե
ինչն է ճշմարիտ և ինչը` սխալ հասարակական հարաբերություններում, էթնոմշակույթից են կախված տվյալ հանրության հոգեկերտվածքը, նրա հատկությունները, նպատակները, ձգտումները, կենսակերպը: Հետևաբար նոր սոցիալ-ինստիտուցիոնալ մշակույթի արհեստական ներդրման փորձը այնտեղ, ուր մարդիկ ղեկավարվում են իրենց սեփական իմաստներով, արժեքներով և նորմերով, արդարության և պատշաճության սեփական չափանիշներով, չի կարող երբևիցե պսակվել հաջողությամբ, նույնիսկ եթե այլ հոգեկերտվածքով մարդկանց համար ներարկվող մշակույթը հանդիսանում է չափանմուշային: Գերազանց սահմանադրության գործառնությունը հասարակության մեջ դեռևս չի խոսում նաև գերա– 236 –

զանց հասարակության մասին, մինչդեռ կամային և աշխատասեր անդամներից
բաղկացած հասարակությունը անխուսափելիորեն մի օր կստեղծի համակեցության քիչ թե շատ կատարյալ նորմեր:
Եվ գուցե էթնոմշակույթի և սոցիալական մշակույթի այսպիսի փոխհարաբերությամբ է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ քաղաքացիական հասարակությունները համեմատաբար արագ վերացվեցին Լեհաստանում, Հունգարիայում, Չեխիայում, մինչդեռ քաղաքացիական հասարակության ծնունդը այսքան
տառապալից է Հայաստանում, Վրաստանում և հետխորհրդային մի շարք այլ
հանրապետություններում [5, 145]:
«Ֆեոդալական կապիտալիզմի» արժեքների մեխանիկական փոխառնում`
տնտեսական և սոցիալական անկման պատճառների համարժեք իմաստավորման բացակայության պայմաններում. ահա թե ինչի հետ գործ ունենք վերջին
երկրներում:
Այսպիսով, սոցիալական ռիսկը անցումային հասարակություններում շոշափում է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտները: Եվ հետևաբար, նոր սոցիալքաղաքական իրողություններին ադապտացվելու անցումային հասարակության
գերխնդիրը հանգում է բարոյապես արդարացված նոր այնպիսի սոցիոմշակութային միջավայրի ստեղծմանը, որը կնպաստի ոչ միայն սոցիալ-ինստիտուցիոնալ, այլև էթնոկեցության օպտիմալ գործառնությանն ու ինքնազարգացմանը`
որակապես նոր համահասարակական փոխազդեցությունների, զարգացող ազատությունների և այս իրողություններով պայմանավորված ամենօրյա ընտրությունների և ռիսկերի անխուսափելության համատեքստում:
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Проблема
Проблема социального риска в переходных обществах
Григорян Анна
Резюме

Ключевые слова: социальный риск, общество риска, выбор варианта,
социальная функция, социальное решение, ситуация риска, степень риска
Анализ познания и содержания социального риска и его роль в общественной
жизни предполагает выяснение специфики деятельности субъекта в ситуации
риска. В данном контексте субъект предстает как носитель предметно-практической деятельности и познания, источник активности, направленной на объект.
Говоря о субъекте риска, как правило, подразумевают всех участников – индивидов, большие и малые группы, а также все общество в целом. Риска без его
субъекта не существует. В одной и той же ситуации разные субъекты, вследствие
своих особенностей, могут поступать по-разному. Фактором, способствующим
проявлению риска, является объективно существующая неопределенность, которая
обусловлена неоднозначностью социальной жизни, ограниченностью в принятии
решений и ресурсов реализации, недостаточным познанием окружающей действительности.
Абсолютная неопределенность ситуации субъективно означает абсолютный
риск, где все возлагается на случайность. Степень риска возрастает по мере снижения шансов для достижения цели и повышения затрат, возникших в результате
ошибок. Исследование специфики деятельности субъекта в ситуации риска имеет
не только теоретическое и методологическое, но и практическое значение.
Деятельность, связанная с признанием рисков, создает реальные условия, способствует развитию научных возможностей личности.
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Social Risk Problem in Societies in Transition
Grigoryan Anna
Summary

Key words: social risk, risk society, variant choice, social factor, society in
reconstruction, social decision, risk situation, degree of risk
The analysis of the social risk cognition and substance,as well as its role in social
life supposes the subject activities peculiarity interpretation in risk situation. In a specific
context the subject presents himself as a bearer of concrete activities and cognition and a
source of active participation in life. It is also directed to the object.
Any of society transformation, any social decision always supposes some risk
portion. In this respect risk is also typical of transition society. Moreover, we mean not
only the systematic qualitative re-establishment of society, but also real people.
The risk society is such a system, in which as a rule, the political form of
governing and moral-psychological values have no sustainable operational conditions.
Moreover, one may assert that the social risk is derived from the social transformation
procedures and is considered to be the necessary component of those transformations, as
far as at the present stage of civilization the humanity is in such a world, where all
political, socio-economic, moral-psychological, ethic and other changes make us revise
all our traditional ideas of society and observe global problems as a specific form of the
society organism existence and operation.
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Սուբյեկտի գործունեության առանձնահատկությունները
ռիսկային իրավիճակում
Աննա Գրիգորյան
Հանգուցային բառեր. սոցիալական ռիսկ, ռիսկային իրավիճակ, ռիսկի
սուբյեկտ, սուբյեկտի վարքագիծ, սոցիալական գործոն, սուբյեկտի ընտրություն,
այլընտրանքային լուծում, այլընտրանքային իրավիճակ
Սոցիալական ցանկացած մակարդակում մարդկային գործունեությունը
պայմանավորված է որևէ աստիճանի ռիսկով: Դա ազատ ընտրության հետևանքներից մեկն է: Առանց ռիսկի հնարավոր չէ առաջընթաց, քանի որ ռիսկի դիմողը
ապագայի ինչ-որ մի պահի ակնկալում է որևէ դրական փոփոխություն` գիտակցելով նաև դրա բացասական լինելու հնարավորությունը: Ակնկալիքի իրական
դառնալը, նպատակների իրականանալը բնականաբար մարդուն բերում է
որոշակի առաջընթացի, և այդ առաջընթացն ավելի բուռն է դրսևորվում, երբ
ստանում է համահասարակական բնույթ, քանի որ ազգովին ինչ-որ մի նպատակ
իրականացնելը, ազգովին սպասածի, ակնկալելիի իրականանալը տեսնելը, դրա
պտուղները վայելելը ազգին բերում է նրան, որ այն արդեն սկսում է հավատալ իր
ուժերին և ապագայի վերաբերյալ հետագա պլաններ նախագծում: Եվ այս ամենը,
դրական փոփոխություններ բերելով, ապահովում է առաջընթաց, և այդ առաջընթացի ապահովման գլխավոր երաշխիքը ռիսկը ճանաչելն ու կառավարել կարողանալու ունակությունն է:
Քաղաքակրթության մեջ մարդկային գործունեությունը միշտ էլ կապված է
եղել ամենատարբեր ռիսկերի հաշվարկման հետ: Սակայն գիտելիքի կտրուկ դինամիկան և հասարակական հարաբերություններում անորոշության աճի գործընթացներն այսօր արդեն այնքան բնութագրական են, որ նույնիսկ հիմնավոր գիտական կանխատեսումներն ու կանխորոշումներն ավելի շատ ռիսկ են պարունակում քան հավաստիություն [1, 3-6]: Հասարակության այս կամ այն փոխակերպումը, այս կամ այն սոցիալական որոշումը միշտ էլ ենթադրում է ռիսկի
որոշակի չափաբաժին: Եվ այս տեսանկյունից ռիսկը բնորոշ է նաև անցումային
հասարակությանը, որը, բացի իր ընդհանուր և պարզ բնութագրից, ըստ որի՝ այն
հասարակության այնպիսի վիճակ է, երբ համակարգային հին որակական որոշակիությունը խախտվել է, իսկ նորը դեռևս չի ձևավորվել, մասնագիտական գրականության մեջ գոյություն ունեն նաև պրոբլեմի այլ մեկնաբանություններ:
Սոցիալական ռիսկի ճանաչողության և բովանդակության վերլուծությունը,
նրա դերը հասարակական կյանքում ենթադրում է սուբյեկտի գործունեության
յուրահատկության պարզաբանումը ռիսկային իրավիճակում:
Տվյալ համատեքստում սուբյեկտը ներկայանում է որպես առարկայականգործնական և ճանաչողության կրողը, ակտիվության աղբյուր, ուղղվածություն
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դեպի օբյեկտ: Ներկայումս մասնագիտական գրականության մեջ ընդունված է, որ
առանց լուծումների և դրանց իրականացման ռիսկ գոյություն չունի: Այս պատճառով սահմանումները կոնկրետացնելու համար հարկավոր է դիմել սուբյեկտի ակտիվությանը: Ռիսկի սուբյեկտ ասելով, որպես կանոն, հասկացվում են բոլոր
մասնակիցները` անհատները, փոքր ու մեծ խմբերը, կազմակերպությունները,
սոցիալական հասարակություններն ու ողջ հասարակությունը: Ռիսկն առանց իր
սուբյեկտի չի լինում: Միևնույն իրավիճակում տարբեր սուբյեկտներ իրենց յուրահատկությունների պատճառով կարող են տարբեր ձև վարվել: Ռիսկի դրսևորմանը նպաստող գործոնը հանդիսանում է օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող անորոշությունը, որը պայմանավորված է սոցիալական կյանքի ոչ միանշանակությամբ,
երևույթների սպոնտանությամբ, որոշումների կայացման և իրականացման ռեսուրսների սահմանափակությամբ, շրջակա իրականության ոչ լրիվ ճանաչողությամբ:
Սուբյեկտիվորեն իրադրության բացարձակ անորոշությունը նշանակում է
բացարձակ ռիսկ` ամեն ինչ թողնված պատահականությանը: Ռիսկի չափն աճում
է նպատակին հասնելու հավանականության նվազման և սխալների արդյունքում
ծախսերի աճման հետ: Տվյալ դեպքում մարդկային գործունեության ռիսկային
բնույթը ուսումնասիրելիս հատկապես կարևոր նշանակություն է ստանում
«ռիսկի շեղում» երևույթի ուսումնասիրությունը: «Ռիսկի շեղում» երևույթի էությունը նրանում է, որ որոշումը խմբային սուբյեկտի մակարդակում կապված է
ավելի մեծ ռիսկի հետ, քան անհատական որոշումն է: Գոյություն ունեն այս
երևույթը բացահայտող մի քանի հիպոթեզներ: Խմբակային քննարկումը ծնում է
էմոցիոնալ շփումներ խմբի անդամների միջև և բերում է նրան, որ առանձին անհատը ավելի քիչ պատասխանատվություն է վերցնում ռիսկային որոշման համար, քանի որ այն մշակվում է ամբողջ խմբի կողմից: Կարելի է ասել, որ ռիսկը
բաշխվում է խմբի անդամների միջև, և դրանով իսկ ապահովում է խմբի մեջ
մտնող յուրաքանչյուր անհատի վրա ընկնող ռիսկի փոքր չափաբաժինը, սակայն
նրանք պետք է գիտակցեն, որ իրենցից յուրաքանչյուրը պատասխանատու է ամբողջ խմբի կողմից գործադրված ռիսկի համար, որովհետև, եթե չլիներ կոնկրետ
տվյալ անհատի կողմից գործադրված ռիսկը, ապա ամբողջը որպես այդպիսին չէր
լինի: Այսինքն` սեփական ռիսկի ներդրմամբ ապահովվում է խմբակային ռիսկի
ամբողջականությունը: Խմբակային քննարկումը մեղմացնում է խմբի անդամների
տագնապը ռիսկային իրավիճակում: Հետևաբար, եթե ենթադրյալ ռիսկային
որոշումը բերում է անհաջողության, ապա անհատը մենակ չի կրի պատասխանատվություևը, այլ այն կտարածվի խմբի բոլոր անդամների վրա: Այս դեպքում
գործում է հիպոթեզի «պատասխանատվության դիֆուզիան»: Խումբը որոշում է
ընդունում ռիսկի ավելի բարձր մակարդակով, քանի որ դրա պատասխանատվությունը բաշխվում է խմբի բոլոր անդամների միջև, և դա նվազեցնում է անհաջողության վախը: Խմբակային ռիսկի վերջնական աստիճանը կարող է պայմանա– 241 –

վորված լինել խմբի լիդերի ազդեցությամբ: Այս վարկածը ելնում է նրանից, որ ինֆորմացիայի փոխանակման հետևանքով քննարկման ընթացքում տեղի է
ունենում փոփոխություն, որի ընթացքում անդամները, որոշումներ ընդունելով,
ձգտում են նմանվել խմբի վճռական առաջնորդին [2, 56]:
Ներկայումս «ռիսկի շեղման» ամենատարածված մեկնաբանությունը ռիսկը
որպես արժեք բացատրող հիպոթեզն է: Հիպոթեզը ելնում է այն գաղափարից, համաձայն որի ժողովուրդը արժևորում է ռիսկը, և խմբային իրավիճակներում
նրանցից շատերը, այդ թվում և վճռական անհատները ձգտում են ընդունել ավելի
ռիսկային որոշում, քանի որ արդյունքում բարձրանում է իրենց կարգավիճակը
խմբում: Այս պատճառով խմբակային բանավեճերի պայմաններում նրանք փոխում են իրենց արժեքները ավելի մեծ ռիսկի կողմը: Խմբի կոնկրետ անդամի անվճռականությունը կարող է դառնալ անհաջողության պատճառ, քանի որ այն
կարող է սխալ գնահատվել տվյալ խմբում: Հետազոտողների մեծ մասը խմբային
որոշումների ռիսկի ավելի բարձր մակարդակի կողմնակից է, սակայն ոչ բոլոր
ուսումնասիրողներն են կիսում այն կարծիքը:
Ամեն դեպքում սուբյեկտի կողմից գործունեության այս կամ այն տարբերակի ընտրության վրա ազդում են հետևյալ գործոնները` սոցիալական և հոգեբանական: Սուբյեկտի վարքագծի այս կամ այն որոշման վրա ազդող սոցիալական
գործոնները ունեն բարդ կառուցվածք: Այստեղ հատուկ դեր ունեն, այսպես կոչված, համասոցիալական իրադարձությունները: Սրանց թվին են պատկանում
հասարակության պատմականորեն որոշված կազմակերպական ձևը, նրա սոցիալ-տնտեսական և սոցիալական կառուցվածքը, արտադրողական ուժերը, քաղաքական համակարգը, պետական իշխանության որակական մակարդակը և
այլն: Սրանք սուբյեկտի գործունեության իրական ֆոնն են ստեղծում և ցույց են
տալիս որոշման ընդունման պրոցեսում` ռիսկային երկընտրանքում, այս կամ
այն տարբերակի ընտրության ուղղությունը [4, 58]:
Սուբյեկտի սոցիալական նախատրամադրվածությունը ռիսկին կամ ընդհանրապես հրաժարվելը դրանից շատ դեպքերում կախված են արտադրական
գործոններից: Սուբյեկտը ամեն դեպքում գործում է արտաքին սոցիալական պայմաններին համապատասխան: Բայց սուբյեկտի ընտրությունը միայն արտաքին
հանգամանքներով չի որոշվում: Ընտրությունը ռիսկի այս կամ այն աստիճաններում միշտ կապված է անհատականության, խառնվածքի, հոգեբանական կառուցվածքի հետ: Այստեղ ռիսկային իրավիճակի այլընտրանքի լուծման պրոցեսը
կախված է այնպիսի հաստատուն կամային որակներից, ինչպիսիք են վճռականությունը և զգուշությունը:
Սուբյեկտի գործունեության առանձնահատկության ուսումնասիրումը ռիսկային իրավիճակում ունի ոչ միայն տեսական, մեթոդական, այլ նաև պրակտիկ
հետաքրքրություններ, քանի որ համապատասխան ձևով ազդելով սուբյեկտի
վարքի վրա ընտրության իրավիճակում և ռիսկայնության երկընտրանքների աս– 242 –

տիճանի վրա՝ կարելի է արմատավորել համապատասխան ճիշտ մեթոդների կիրառումը հասարակական կյանքում:
Ռիսկի ընդունման հետ կապված գործունեությունը ստեղծում է իրական
պայմաններ, նպաստում անհատի կարողության գիտական զարգացմանը:
Ռիսկն ունի բազում չհամընկնող, երբեմն նաև իրար հակասող հիմքեր: Տարբեր մարդիկ տարբեր տեսակետներ են արտահայտում ռիսկ հասկացության վերաբերյալ: Սրանցով է պայմանավորված ռիսկի ներքին հակասականության առկայությունը և ռիսկի սահմանափակումների բազմազանությունը: Այս կապակցությամբ աշխատանքում փորձ է արվում բացահայտել այդ սահմանումների
կարևոր կողմերը և տալ դրանց հավաքական բնութագիրը: Իրավիճակը կարող է
ինչպես օժանդակել, այնպես էլ խոչընդոտել այն որոշումների իրականացմանը,
որոնք ընդունել է սուբյեկտը: Ռիսկային գործունեությունը անորոշ իրավիճակում
մի քանի այլընտրանքներից կոնկրետ ընտրություն կատարելու անհրաժեշտությունն է:
Ռիսկային իրավիճակներում սուբյեկտը ներկայանում է որպես առարկայական գործնական գործունեության և ճանաչողության կրող, ակտիվության
աղբյուր, ուղղվածություն դեպի օբյեկտ: Ռիսկային իրավիճակներում հնարավոր
են ռիսկի շեղումներ, ընդ որում հնարավոր են ցանկալի և անցանկալի շեղումներ,
ինչը համապատասխանաբար կարող է բերել դրական ու բացասական հետևանքների: Ռիսկի շեղման հետ կապված` հատկապես կարևորվում է այն հանգամանքը, որ խմբակային որոշումների ժամանակ տեղի է ունենում ռիսկի շեղում,
այսինքն ընդունվող որոշումների ռիսկայնության ավելացում: Նույնիսկ անվճռական անհատը շատ ավելի վճռական է խմբային որոշումներ ընդունելիս [3, 88]:
Տրամաբանական է, որ սոցիալական ռիսկի ուսումնասիրության ժամանակ
պետք է հաշվի առնել նրա բոլոր կողմերը և գործոնները: Քանի որ ռիսկային իրավիճակները հասարակության մեջ անխուսափելի են, ապա խոսքը պետք է գնա
անորոշությունների նվազեցման և ռիսկի կարգավորման մասին: Ինչքան անորոշությունը շատ է լինում, այնքան բարձրանում է ռիսկի աստիճանը և հակառակը:
Կարելի է ասել, որ մեծ մասամբ անորոշության գոյությունը կապված է ոչ ամբողջական և անբավարար ինֆորմացիայի առկայության հետ: Անցումային հասարակություններում հասարակական գործընթացների գործառնությունը և զարգացումը հաճախ կապված են տարբեր անորոշությունների հետ: Սրանով էլ պայմանավորված է հասարակության մեջ ոչ միանշանակ լուծում ունեցող իրավիճակների
առկայությունը: Անցումային հասարակության պայմաններում տրանսֆորմացիոն խնդիրները և նրանց բովանդակային կողմի ուսումնասիրությունները շատ
ավելի հրատապ են դառնում, քանի որ այդ հասարակությունն ինքնին սոցիալական մի յուրահատուկ ռիսկային խնդիր է, որի արագ և օպտիմալ լուծումից էլ
կախված է համակարգի հետագա ճակատագիրը:
Այն համակարգի ապագա սոցիալական և գործառնական վիճակների ակ– 243 –

տուալացման մոդելն է:
Ընդ որում տրանսֆորմացիոն խնդիրների լուծման այս կամ այն տարբերակի հավանականության քանակական ու որակական չափը միաժամանակ բնորոշում է «ռիսկային իրավիճակի» բովանդակությունը: Այն մասնավորապես բնութագրվում է երեք հիմնական փոփոխություններով.
1. անորոշության առկայությամբ,
2. սոցիալական այլընտրանքներից մեկնումեկն ընտրելու անհրաժեշտությամբ,
3. ընտրվող այս կամ այն տարբերակի իրականացման հնարավորությունը
գնահատելու հավանականությամբ:
Վերոհիշյալ փոփոխությունների հանրագումար կազմող «ռիսկային իրավիճակում» որոշում կայացնող սուբյեկտիվ գործոնի ակտիվության և նպատակամղվածության պրոբլեմը մասնագիտական գրականության մեջ գրավում է առանձնահատուկ տեղ, և դա պատահական չէ:
Եթե հասարակության համեմատաբար կայուն զարգացման փուլում «ռիսկային իրավիճակը» հասարակական կարգը բնութագրող փոփոխականներից ընդամենը մեկն է, ապա անցումային հասարակություններում օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների հետազոտություններում ռիսկի պրոբլեմը ձեռք
է բերում առանցքային նշանակություն:
Այսպիսով, սոցիալական ռիսկը անցումային հասարակություններում շոշափում է հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտները: Եվ հետևաբար, նոր սոցիալ
քաղաքական իրողություններին ադապտացվելու անցումային հասարակության
գերխնդիրը հանգում է բարոյապես արդարացված նոր այնպիսի սոցիոմշակութային միջավայրի ստեղծմանը, որը կնպաստի ոչ միայն սոցիալ-ինստիտուցիոնալ,
այլև էթնոկեցության օպտիմալ գործառնությանն ու ինքնազարգացմանը` որակապես նոր համահասարակական փոխազդեցությունների, զարգացող ազատությունների և այս իրողություններով պայմանավորված ամենօրյա ընտրությունների և ռիսկերի անխուսափելության համատեքստում:
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Говоря о субъекте риска, как правило, подразумевают всех участников –
индивидов, большие и малые группы, а также все общество в целом. Риска без его
субъекта не существует. В одной и той же ситуации разные субъекты, вследствие
своих особенностей, могут поступать по-разному. Фактором, способствующим
проявлению риска, является объективно существующая неопределенность, которая
обусловлена неоднозначностью социальной жизни, ограниченностью в принятии
решений и ресурсов реализации, недостаточным познанием окружающей
действительности.
Абсолютная неопределенность ситуации субъективно означает абсолютный
риск, где все возлагается на случайность. Степень риска возрастает по мере
снижения шансов для достижения цели и повышения затрат, возникших в
результате ошибок. Исследование специфики деятельности субъекта в ситуации
риска имеет не только теоретическое и методологическое, но и практическое
значение. Деятельность, связанная с признанием рисков, создает реальные условия,
способствует развитию научных возможностей личности.
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The Peculiarities of the Subject Activities in Risk Situation
Grigoryan Anna
Summary
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At any social level human activity is conditioned by any degree of risk. It is one of
the results of free choice. It's quite impossible to make progress without risk, because he
who runs risks expects positive changes being fully aware of its possible negative sides.
The notion "risk" enables us to operate properly in different conflicting situations.
By saying a risk subject, we mean first all the participants, i.e. individuals, large
and small groups, as well as the whole society. There can be no risk, without a subject.
At the same time different subjects due to their peculiarities can act in different ways.
The factor promoting risk manifestation is considered to be objective ambiguity
conditioned by non-unequivocal social life, the limitations of decision-making and
realization resources, as well as by non-complete knowledge environment.
The complete ambiguity of the subjective situation means a complete risk i.e,
everything is governed by the rule of chance. The degree of risk is increasing in parallel
with the reduction of the goal-achievement possibility and the expenditure growth
because of mistakes. The study of the subject activity peculiarities in high-risk situations
has not only theoretical, methodological, but also some practical interests. Risk activity
creates real conditions and promotes the academic development of the individual's
capacity.
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Currently, the Republic of Armenia is a party to 42 bilateral investment treaties
(BITs). Most of these BITs were signed during the first decade of independence1
coinciding with the sharp rise in the amount of bilateral investment treaties worldwide2.
While there were 7003 BITs in force, at the beginning of the 1990s the amount reached
to almost 3000 by 2018. Trying to identify the international investment network, Julie
A. Maupin once notably stated:
“Textually, the regime is a ‘spaghetti bowl’ of around 3000 overlapping bilateral

and regional treaties, tens of thousands of transnational contracts, and an unknown
number of domestic statutes, whose purported aim is to stimulate economic
development by attracting and protecting foreign investments within the sovereign
territories of host states”4
The whole idea behind the BITs and International investment agreements (IIAs) is
to encourage the movement of capital from one country to another which will lead to
prosperity for all countries concerned. There are many factors besides BITs that can
influence the investment decision. Those factors are the quality of the workforce,
whether there is peace and tranquility in the country, the size of the market available,
and many other commercial and economic factors that can influence the investment
decision. Despite all this, the existence of a BIT or several BITs is of significant
importance to the investor. First of all, it is a signal to the investors that the investments
are welcomed, and second, it is an indication that the investments will be treated fairly
and equitably.5

1 Investment Policy Hub, Section on Armenian Bilateral Investment treaties, available
athttp://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/9, (last visited, May 17,2018)
2 United Nations Conference On Trade and Development (2007). Bilateral Investment Treaties
1995–2006: Trends in Investment Rulemaking. Trends in Investment Rulemaking. New York And

Geneva, p. 31.
3 Peters, P. (1996). R. Dolzer, M. Stevens, Bilateral Investment Treatie, Kluwer Law
International, The Hague 1995, Dfl. 175/$124/£ 75. Netherlands International Law Review, 43(01), p.1.
4
Julie A. Maupin, Transparency in International Law, United Kingdom, Cambridge,
Cambridge University Press, 16 April 2003, p. 2. Available at:
https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5840&context=faculty_scholarship
ttps://doi.org/10.1017/S0922156514000594 [Accessed 24 June 2018]
5
Yackee, J. (2010). Do Bilateral Investment Treaties Promote Foreign Direct Investment? Some
Hints from Alternative Evidence. SSRN Electronic Journal, [online] (No. 1114), p.397. Available at:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1594887 [Accessed 16 May 2018].
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An important factor is the effectiveness of investment treaties. Enforcement
mechanisms provided in the treaties make the promises made in such treaties credible.
Nearly all of the BITs refer to arbitration institutions to which the investors can submit
investment disputes against states. Although the investors do not always win (only
around 30 percent6 of investment disputes are being decided in favor of the investor) the
amount of compensation can sometimes amount to hundreds and millions of dollars
which is enough for states to recognize that they need to fulfill their obligations under
the BITs and to be afraid to find themselves in investment arbitration. Not doing so
might result in paying huge damages.
Armenia - United States of America BIT (Armenia-USA BIT) was signed in 1992.
Its purpose also is to encourage and protect the foreign investments of one party in the
territory of the other7. Although Armenia is a party to numerous BITs, there were only
four, under which, investment arbitration proceedings were initiated. Armenia-USA BIT
is the only BIT under which claims were brought against the Republic of Armenia.8 The
most recent one was brought before the International Center for Settlement of
Investment Disputes (ICSID) tribunal in August 2018 and is still pending.9
Armenia-USA BIT is a powerful instrument offering extensive protection to
persons and entities conducting business in the territories of contracting parties. Around
6 percent of foreign direct investments in Armenia is being made by US citizens and
companies, in average amounting to 44 Million dollars per quarter.
Though it is highly contested10, bilateral investment treaties are designed to
promote the flow of foreign direct investments (FDIs). BITs offer a wide range of
protection standards to the nationals and companies investing in the contracting states.
Standards of protection vary from BIT to BIT. The most commonly appearing standards
in BITs are the national treatment standard (NT), full protection and security standard
(FPS), most favored nation standard (MFN) and more importantly fair and equitable
(FET) standard. Our main objective in this paper will be focused on the fair and
equitable treatment standard.
One of the reasons why this research is specifically important is because the
Armenia-USA BIT has never been publicly interpreted by any arbitral tribunal. This
6 Icsid.worldbank.org. (2018). The ICSID Caseload - Statistics. [online] Available at:
https://icsid.worldbank.org/en/Pages/resources/ICSID-Caseload-Statistics.aspx [Accessed 17 May 2018].
7
Treaty Between the United States of America and The Republic of Armenia Concerning the
Encouragement and Reciprocal Protection of Investment, preamble, Sep. 23, 1992
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/144
8 Investment Policy Hub, Section on Investment Settlement Dispute Navigator, Armenia - as
respondent state, available at
http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS/CountryCases/9?partyRole=2 (last visited, May 17,2018)
9 Edmond Khudyan and Arin Capital & Investment Corp. v. Republic of Armenia (ICSID Case
No. ARB/17/36) Registration date: 27 September, 2017
10
Salacuse, Jeswald, W. and Sullivan, Nicholas, P. (2009). Do BITs Really Work? An Evaluation
of Bilateral Investment Treaties and their Grand Bargain. [online] 46., p.78. Available at:
https://heinonline.org/HOL/LandingPage [Accessed 17 May 2018].
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might create certain ambiguities for the US and Armenian investors who are planning to
invest in Armenia. Examination of the BIT and comparative analysis would make it
possible to understand what to expect in case of a hypothetical dispute brought under
the BIT.
Fair and equitable treatment standard is the most referred standard in investment
treaties11. But what does 'fair' and 'equitable' actually mean? What kind of protection
does it offer to the foreign investor? Because FET is a conventional norm, to answer
these questions one should first look into the relevant treaty provision where the FET
standard is incorporated. FET provision in Armenia - United States of America BIT states
the following։
Article II 2. (a) “Investment shall at all times be accorded fair and equitable

treatment, shall enjoy full protection and security and shall in no case be accorded
treatment less than that required by international law.”
Article 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) which
is a codification of customary international law provides the rules of interpretation of
treaties. According to the latter, the treaties need to be interpreted in good faith. It also
instructs to consider the ordinary meaning of words and examine the provision
considering the context object and the purpose of the treaty. In addition to that, the
circumstances of the treaty and preparatory work should be taken into account as well.12
Thus to be able to interpret the FET provision in Armenia-USA BIT one should start
with the ordinary meaning of the words stipulated in the relevant provision.
In the MTD v. Chile13 case the ICSID tribunal defined that ”In their ordinary
meaning, the terms “fair’ and ‘equitable’ used in Article 3(1) of the BIT14 mean ‘just’,
‘even-handed’, ‘unbiased’ and ‘legitimate”. The tribunal also referred to the preamble of
the treaty to define the object of the latter. There the parties define their willingness to
create favorable conditions for investments as well as recognizing the need to protect
investments. Hence the tribunal points out that “in terms of the BIT, the fair and

equitable treatment should be understood to be treatment in an even-handed and just
manner, conducive to fostering the promotion of foreign investment.”15
The Mondev tribunal specified that “Article 1105(1)16does not confer an unfettered
discretion to decide for itself on a subjective basis what is “fair” or “equitable” treatment
R. and Stevens, M. (1995). Bilateral investment treaties. The Hague; Boston: Norwell,
MA, U.S.A: Kluwer Academic Publishers, p.58.
12Vienna
Convention on the Law of Treaties, art. 31-32, 23 May,1969
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-english.pdf
13MTD Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile S.A. v. Republic of Chile, Case No. ARB/01/7 (May 25,
2004)
14 Agreement Between The Government Of Malaysia And The Government Of The Republic
Of Chile On Promotion And Investment Protection, Nov 11,1992,
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/690
15
See footnote 15, Para 113
16 North American Free Trade Agreement, U.S.-Can.-Mex., art. 1105(1), Dec. 17, 1992, 32
I.L.M. 289 (1993)
11Dolzer,
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in the circumstances of each particular case.17 According to the tribunal they do not
possess the right to adopt their own idiosyncratic standard while answering the question
what is “fair” and what is “equitable” without reference to the established sources of
law.18
While interpreting the same article from North American Free Trade Agreement
(NAFTA) Myers v. Canada tribunal declared that they do not have an open-ended
mandate to second-guess government decision-making19 adding that the terms “fair” and
“equitable” need to be interpreted in conjunction with an introductory phrase which
refers to international law.20 The CMS vs. Argentina tribunal concluded that the FET
provision in the relevant BIT is an objective requirement and is unrelated to the
deliberate intention or bad faith.21
But still, the meaning and scope of fair and equitable treatment is unclear and
remains unanswered. The interpretation of the standard depends on the arbitrator or the
panel who is going to arbitratethe dispute. Even though there are thousands of FET
provisions incorporated in treaties around the globe, there is no defined system of
precedents in international investment law, and the tribunals are free to interpret the
standard on their own.22In light of nonunified approach23 towards interpreting the BITs
by tribunals, it creates a valid risk that some governments could accidentally violate the
standard, or else for the investors who will not-knowingly lose their protection. This
originates especially a risk for the countries for which the BITs were never invoked in
investment disputes and therefore have never been interpreted. The same concern has
led some states for asking clarifications for newly adopted instruments. In 2016 the
Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) signed between Canada and
European Union states included an explanation of the FET standard. According to article
8.1024 of the latter, the fair and equitable treatment is breached by the state in the
17Mondev International Ltd. Claimant v.United States Of America, Case No. Arb(Af)/99/2
ICSID, (October 11, 2002) Para 119
18
Orakhelashvili, A. (2008). The Interpretation of Acts and Rules in Public International Law.
Oxford: Oxford University Press, p.258.
19
IS.D. Myers, Inc. v. Government of Canada, UNCITRAL, Second Partial Award (Oct. 21
2000), Para 261
20Ibid, Para. 262
21CMS Gas Transmission Company v. The Republic of Argentina, ICSID Case No.
ARB/01/8,(May 12, 2005) Para 280
22 Kill, T. (2008). Don't Cross the Streams: Past and Present Overstatement of Customary
International Law in Connection with Conventional Fair and Equitable Treatment
Obligations. Michigan Law Review, [online] vol. 106(no. 5), p.856. Available at:
http://www.jstor.org/stable/40041641. [Accessed 17 May 2018].
23 Radi, Y. (2017). Fundamental Concepts for International Law: The Construction of a
Discipline (E Elgar Forthcoming). [online] pp.1-2. Available at:
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3058250 [Accessed 7 May 2018].
24
Comprehensive Economic and Trade Agreement (Ceta) Between Canada, Of The One Part,
And The European Union and Its Member States, art. 8.10, Oct. 28, 2016,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32017D0037
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below-mentioned circumstances.
(a) denial of justice;
(b) fundamental breach of due process
(c) manifest arbitrariness
(d) targeted discrimination on manifestly wrongful grounds
(e) abusive treatment of investors, or
(f) a breach of any further elements of the fair and equitable treatment obligation
adopted.
While there are some FET provisions with explanations, most of the previously
concluded treaties, including Armenia-USA BIT lack any explanation or definition of
the FET standard. The logical question that might arise is how to interpret the FET
standard then? The answer could be found in the practice of interpretation of the
standard. In fact, the CETA agreement has codified already existing arbitration practice.
Besides being differently interpreted there are certain similarities in all FET provisions
which allows us to generalize those. While interpreting the FET provisions, tribunals
have defined the so-called FET sub-standards or FET elements which are almost the
same as the CETA agreement. According to the tribunals and their interpretative
similarities in the rendered awards, the following elements could be generalized. The
host states are obliged to a)provide stability and transparency, b)restrain from arbitrary
or discriminatory treatment, c) act in good faith, d) respect the due process and do not
commit any denial of justice.25
Besides being differently interpreted by arbitral tribunals, FET clauses significantly
differ in their formulations, and the formulation of the standard could mean a lot.
Addressing the question of FET interpretation OECD in its observations concluded:
“Because of the differences in its formulation, the proper interpretation of the

“fair and equitable treatment” standard depends on the specific wording of the particular
treaty, its context, the object, and purpose of the treaty, as well as on negotiating history
or other indications of the parties’ intent.”26
To begin with, we will examine where the FET standard originated from. Prior to
becoming widespread in Investment treaties, FET provisions were formulated much
differently than what we can witness in nowadays treaty practice. The first FET
provision, appeared in Havana Charter for an International Trade Organization27. The
clause of the latter stated that “each Member shall accord to the trade of the other
Members fair and equitable treatment.”28Another example of pre-investment treaty

25Choudhury, B. (2005). Evolution or Devolution? Defining Fair and Equitable Treatment in
International Investment Law. The Journal of World Investment & Trade, 6(2), p.301.
26 OECD (2004), “Fair and Equitable Treatment Standard in International Investment Law”,
OECD Working Papers on International Investment, 2004/03, OECD retrieved 13 February 2018
http://dx.doi.org/10.1787/675702255435

Ibid

27

Havana Charter for an International Trade Organization art. 2 (a), Nov. 27, 1948,
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/havana_e.pdf
28
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occurrence of the standard is the Economic Agreement of Bogota (1948). Article 22 of
the latter establishes that “foreign capital shall receive equitable treatment.”29 However
these were not the only appearances of the FET provisionsin non-investment treaties.
Approximately at the same time,embryonic provisions of fair and equitable
treatment started to appear in Friendship, Commerce, and Navigation treaties concluded
with the US. A treaty between US and Greece in 1951 provided that each Party shall
accord to the nationals, companies, and commerce of the other Party fair and equitable
treatment30. Almost identical provisions were put inthe treaties concluded with Israel,
Nicaragua, France, Pakistan, Belgium, and Luxembourg. Nowadays the reference to FET
could be found in many other FCN treaties31.
Subsequently, a lot has passed since the FET standard first appeared in BITs but
still there is no generally agreed formulation for the latter. FET standards can vary from
treaty to treaty. Examination of FET standards allows us to separate those into several
general categories. The first type of FET standard is that formulated as a freestanding
clause. An example can be found in the BIT between Cambodia and Cuba (2001) which
provides:

“Investments of investors of either Contracting Party shall at all times be accorded
fair and equitable treatment and shall enjoy adequate protection and security in the
territory of the other Contracting Party.”32
Some FET provisions are stipulated with reference to the customary international
law. The aim of this approach is to step over the debate of whether the FET is a separate
standard or it should be interpreted as a part of the minimum standard of
treatment.33This kind of FET standards are also referred as FET unqualified․34 In order to
get an understanding how the unqualified FET provisions are formulated let's examine
the US Model BIT which was issued in 2004. The first part of article 5 states:

“1.Each Party shall accord to covered investments treatment in accordance with
customary international law, including fair and equitable treatment and full protection

29
Organization of American States (OAS) Economic Agreement of Bogota art. 22, May 2, 1948,
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-43.html
30 Commerce, and Navigation Treaty between the United States Of America and Greece, art.
XIV (4) Aug. 3, 1951,
https://tcc.export.gov/Trade_Agreements/All_Trade_Agreements/exp_005345.asp
31Change Kläger, R. (2011). Fair and Equitable Treatment' in International Investment Law. 1st
ed. New York, United States: Cambridge University Press, p.56.
32 Agreement Between The Government of the Kingdom of Cambodia and The Government of the
Republic of Cuba Concerning The Promotion and Protection of Investments, art, II(2) May 28, 2001
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/573
33 Martins Paparinskis, (2013) The International Minimum Standard and Fair and Equitable
Treatment. 1st ed. Oxford, Great Britain, Oxford University Press, p.39
34
United Nations Conference On Trade and Development (2012) ,Fair And Equitable
Treatment, UNCAD Series on Issues In International Investment Agreements II, New York and
Geneva, p.104

– 253 –

and security.”35
Then the second paragraph of Article 5 elaborates on the meaning of fair and
equitable treatment standard expressly stating that the concept of the standard does not
require additional treatment or beyond that which is required by the standard. The
second part of the same paragraph defines that FET contains only obligations not to deny
justice and respect due process of law.36
Even though this formulation does not exclude the unlawful act of the state as a
violation of investors right, it elevates the threshold of the violation to be considered as a
breach. While in case of plain meaning approach the standard of proof will be a
subjective one, in case of converging approach the violation at stake will be measured
against the customary international law.37
The third category of FET standards appearing in BITs is FET standards formulated
without reference to the international law38. Usually, The FETs with such formulations
need further clarification since the specific content of the obligation remains
unaddressed. An example could be article II(2) in Cambodia and Cuba BIT39. According
to the latter:

“Investments of investors of either Contracting Party shall at all times be accorded
fair and equitable treatment and shall enjoy adequate protection and security in the
territory of the other Contracting Party.”
Another variation of FET standard referring to international law is the clause
which limits the treatment of the standard to a bar not less favorable than that required
by international law.. This type of FET provision is specificallyimportant in terms of our
research since Article 2(II)b40Armenia-USA BIT is formulated in that way. By
formulating the standard in this manner and tying up the standard with international
law, the drafters aimed to make it clear that the FET standard could be interpreted as
granting more guarantees in contrast to, the standard of treatment under the customary
international law. A prominent example could be the arbitral tribunal’s interpretation of
Article 10(1) of the Energy Charter Treaty. It has a similar formulation to Armenia-USA
BIT Article II(2)(b). It provides:
“Each party must(…) accord at all times to Investments of Investors of other

Contracting Parties fair and equitable treatment.(...)In no case shall such Investments be
accorded treatment less favourable than that required by international law,(...).
”41
law
35
U.S. Model Bilateral Investment Treaty (BIT), art. 5(1), 2004,
https://www.state.gov/documents/organization/117601.pdf
36Ibid, art. 5(2)(a)
37See footnote 2, p.44.
38 Change Kläger, R. (2011). Fair and Equitable Treatment' in International Investment Law. 1st
ed. New York, United States: Cambridge University Press, p.17.
39 Treaty between Cambodia and Cuba concerning the Encouragement and Reciprocal
Protection of Investment, art. II (2), 2001
40

See footnote 18

The Energy Charter Treaty, art. 10(1) Dec., 1994,
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/itre/dv/energy_charter_/energy_c
41
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The Liman Caspian Oil v. Kazakhstan tribunal while interpreting the
aforementioned provision noted that FET standard formulated in this way under ECT
“went beyond and was not limited to the minimum standard under the customary
international law.”42The tribunal also pointed out that the FET provision in ECT differs
from NAFTA article 1105(1) which refers to international law. In addition to that, the
same tribunal narrowed the FET standard and specified that denial of justice is a part of
FET standard stipulated in article 10(1).43
Since the formulation of the FET clause might result in different interpretations, it
is highly importantto understand how the standard will be interpreted in case of a
hypothetical dispute claiming the violation of the FET clause under Armenia-USA BIT.
For that reason, one needs to examine the formulation of Article II (2)(b) ofArmeniaUSA BIT44. In our case, Article II(2)(b) refers to the international law but specifically
provides that the treatment “shall not be accorded less than that required by
international law.” This subtle difference is a significant factor as pointed out by various
tribunals. Unlike the FET standard provided in Article 1105(1) of NAFTA agreement, by
expressly stating that the treatment shall be accorded not less than provided by
international law, drafters included a possibility to treat the standard beyond what is
required by customary international law. To reaffirm the above mentioned, we will
examine similar provisions which were interpreted by various arbitral tribunals:
Identical formulations of FET standards are stipulated in BITs between USA and
Ecuador45, USA and Ukraine46 and USA and Argentina. The BIT between USA and
Argentina (Argentina-USA BIT) signed in 1991 has precisely the same formulation of
FET standard as Article II(2)(a) of Armenia-USA BIT. It states “2. a) Investment shall at

all times be accorded fair and equitable treatment, shall enjoy full protection and
security and shall in no case be accorded treatment less than that required by
international law.” 47
The similarity in formulation provides an opportunity to draw a remarkable
comparison with Armenia-USA BIT. The interpretation of the FET standard in
harter_en.pdf

Liman Caspian Oil BV and NCL Dutch Investment BV v. Republic of Kazakhstan (ICSID Case

42

No. ARB/07/14) (Jun. 22, 2010) Para 263
43Ibid, Para 268

See footnote 18

44

Treaty between the United States of America and the Republic of Ecuador concerning the
Encouragement and Reciprocal Protection of Investment, art. II 3(a), Aug. 27, 1993,
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/1065
46 Treaty Between The United States Of America And Ukraine Concerning The Encouragement
And Reciprocal Protection Of Investment, art. II 3(a), Mar. 4, 1994
http://www.wipo.int/wipolex/en/treaties/text.jsp?file_id=244794
47 Treaty Between United States Of America And The Argentine Republic Concerning The
Reciprocal Encouragement And Protection Of Investment, art. II (2)(a), Nov. 14, 1991 https://pcacpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/01/Treaty-Concerning-the-Reciprocal-Encouragementand-Protection-of-Investment-Argentina-United-States-of-America.pdf
45
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Argentina-USA BIT is of particular importance since the FET provision in it has been
interpreted by many tribunals.
In Enron Company vs. Argentina48case, while referring to the Article II(2)(a) of the
Argentina-USA BIT, the respondent argued that the FET standard is equated to
minimum treatment standard and that tribunals are not authorized to legislate the
standard. To substantiate its claim, the respondent referred to several NAFTA and ICSID
decisions. However, the tribunal held that the FET standard in this clause requires
additional treatment or beyond that provided by customary international law.49
Article II․2(a) of Argentina-USA BIT was interpreted by Azurix vs. Argentina50
tribunal as well. The tribunal observed that statement “treatment no less than required
by international law” refers to both FET and FPS standards whichever content is
attributed to it. Last sentence of the article allows interpreting the FET standard above
what is required by the international law. According to the tribunal the sentence
“treatment no less than required by international law” sets not a ceiling but a floor
aiming to limit the interpretation of the standards not below to what is required by
international law.51 The tribunal also notes that FET standard has evolved and the
ordinary meaning of the standard nowadays is substantially similar to the international
customary one.52
According to Sempra Energy vs. Argentina53 tribunal. There are some
circumstances when the FET standard is precise and clear enough to be equated with the
customary international law. However, the opposite can happen as well. The FET
standard might be more demanding than international minimum standard. The tribunal
affirmed that the FET standard under Argentina-USA BIT might eventually require a
treatment additional or beyond that what is required by theinternational minimum
standard.54
Examination of the article II (2) b of Armenia-USA BIT, comparison of latter
with FET provisions in other BITs and acquaintance with the relevant arbitral awards
allowed the author to presume, with a high level of precision, that FET standard of
concern is considered as qualified. Therefore, the protection offered by Article II (2) b is
not limited to the minimum standard offered by customary international law and the
treatment afforded by the provision might be above that which is required by
international law.
law

Enron Corporation Ponderosa Assets, L.p v. Argentine RepublicIcsid Case No. Arb/01/3, (May

48

12, 2005)

Ibid, Para. 253-259
Azurix Corp. v. The Argentine RepublicIcsid Case No. Arb/01/12, (Jul. 14, 2006)
51 Miles, K. (2013). The Origins of International Investment Law. New York: Cambridge
49
50

University Press, p.157.
52See footnote 49, Para 361

Sempra Energy International v. The Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/02/16, (Sep 28,

53

2007)

Ibid, Para 302
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Արդարացի և հավասար պայմանակարգի ստանդարտ
տանդարտը ՀՀ և ԱՄՆ միջև
իջև
ներդրումների փոխադարձաբար խրախուսման և պաշտպանության
մասին պայմանագրում (1992 թ.)
թ.)
Աղաբաբյան Արամ
Ամփոփում

բառեր.. միջազգային ներդրումային իրավունք, ներդրումներ,
Հանգուցային բառեր
հանրային միջազգային իրավունք, արդարացի և հավասար պայմանակարգ,
երկկողմանի ներդրումային համաձայնագիր, Հայաստանի Հարնապետություն,
ԱՄՆ
Սույն հոդվածի նպատակն է անդրադառնալ Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև ներդրումների Փոխադարձաբար
Խրախուսման և պաշտպանության մասին պայմանագրի (այսուհետ՝ ՀՀ և ԱՄՆ
ՆԵՀ) արդարացի և հավասար պայմանակարգի ստանդարտին։ ՀՀ և ԱՄՆ ՆԵՀ-ը
ստորագրվել է 1992 թվականին: Համաձայնագրի նպատակն է խրախուսել եւ
պաշտպանել մեկ կողմի օտարերկրյա ներդրումները մյուսի տարածքում: Չնայած
որ Հայաստանի Հանրապետությունը կողմ է հադիսանում 42 երկկողմանի ներդրումային համաձայնագրերի, միայն չորս ներդրումային արբիտրաժային գործ
էսկսվել Հայաստանի Հանրապետության դեմ այդ համաձայնագրերի համաձայն։
ՀՀ և ԱՄՆ ՆԵՀ-ը միակ ներդրումային երկկողմանի համաձայնագիրն է, որի համաձայն հայցեր են ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության դեմ:
Փորձելով սահմանել արդարացի և հավասար պայմանակարգի ստանդարտի շրջանակը՝ hամեմատական վերլուծություն է արվում ՀՀ և ԱՄՆ ՆԵՀ-ի և այլ
երկրների միջև կնքված ներդրումային երկկողմանի համաձայնագրերի ու միջազգային ներդրումային համաձայնագրերի արդարացի և հավասար պայմանակարգի ստանդարտների միջև։ Հեղինակը նաև անդրադառնում է նեդրումային արբիտրաժային տրիբունալների մի շարք վճիռների, որոնք մեկնաբանում են ՀՀ և ԱՄՆ
ՆԵՀ-ում ամրագրված արդարացի և հավասար պայմանակարգի ստանդարտին
համանման հոդվածներ։ Այս երկու համեմատական մեթոդներից ելնելով՝ հեղինակը փորձում է սահմանել ՀՀ և ԱՄՆ ՆԵՀ-ի արդարացի և հավասար պայմանակարգի ստանդարտի պաշտպանության շրջանակը։
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Стандарт справедливого
праведливого и равноправного режима в договоре
оговоре между
Республикой Армени
Армения и Соединенными Штатами Америки о поощрении
и взаимной защите капиталовложений (1992 г.)
г.)
Агабабян Арам
Резюме

словаа: международное инвестиционное право, инвестиции,
Ключевые слов
международное публичное право, справедливый и равноправный режим, двустороннее инвестиционное соглашение, Армения
Цель статьи – рассмотреть стандартсправедливого и равноправного режима в
договоре между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки о поощрении и взаимной защите капиталовложений (далее именуемыми ДИС РА и
США). ДИС РА и США было подписанօ в 1992 году. Цель договора заключается в
поощрении и защите иностранных инвестиций одной стороны на территории
другой. Хотя Армения является участником многочисленных двусторонних инвестиционных договоров, было всего четыре арбитражных разбирательств, начатых
против Республики Армения. ДИС РА и США является единственным двусторонним инвестиционным договором, в соответствии с которым были предъявлены
претензии к Республике Армения. Последний из них был представлен в Трибунал
Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) в
августе 2018 года и по-прежнему находится на рассмотрении.
Стремясь определить сферу применения стандарта справедливого и равноправного режима, проводится анализ между инвестиционными двусторонними
соглашениями, заключенными между другими странами. Автор также рассматривает ряд решений арбитражных трибуналов, которые интерпретируют аналогичные cтандарты справедливого и равноправного режима со стандартом ДИС РА и
США. На основе этих двух сравнительных методов автор старается определить
рамки справедливого и равноправного режима ДИС РА и США.
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«Տեղեկատվական ժանրեր»
ժանրեր» թեմայի ուսուցումը
ավագ դպրոցում
Աշուղաթոյան Տաթևիկ
Հանգուցային բառեր. ակնարկ, ռեպորտաժ, թղթակցություն, հարցազրույց,
մեդիա սպառող, տեղեկատվություն, լրագրություն, զուգադրության աղյուսակ,
նախագծային մեթոդ
«Գրավոր լրատվական ժանրերի՝ ակնարկի, թղթակցության, ռեպորտաժի,
հարցազրույցի ոճական առանձնահատկությունները» թեման ներառված է ավագ
դպրոցի 10-րդ դասարանի հայոց լեզվի ծրագրում, և որպես ուսուցման նպատակ՝
առարկայական չափորոշիչը սահմանում է. «Ավելի ընդհանրացված և խոր գիտելիքներ ունենալ լրատվական ժանրերի մասին, կարողանալ այդ ժանրերով գրավոր խոսք ստեղծել»1 [3, 135]: Բայց քանի որ դասագրքում թեման վերնագրված է
«Տեղեկատվական ժանրեր» [1, 41], իսկ վերջին տասնամյակում լրատվամիջոցները մեզ հետ «խոսում են» ոչ միայն տպագիր մամուլից, հեռուստացույցից, ռադիոյից, այլև համակարգիչներից ու բջջային հեռախոսներից, ուստի ստորև կանդրադառնանք առհասարակ տեղեկատվական ժանրերի ուսուցմանն ավագ դպրոցում` հաշվի առնելով ԶԼՄ-ների՝ որպես չորրորդ իշխանության դերակատարումը մեր օրերում։ Այսօր ավանդական լրատվամիջոցներին ավելացել են նաև առցանց լրատվամիջոցները և սոցիալական ցանցերը, որոնցում շատ ակտիվ թե՛
ստեղծվում, թե՛ սպառվում է տեղեկատվությունը։ Այսպիսով կարևորվում են
ԶԼՄ-ների հիմնական գործառույթները՝ տեղեկատվական, կրթական, քարոզչական, քննադատական և վերահսկողական, հասարակական կարծիքի ձևավորման, նորարարական և այլն [5]։ Այս գործառույթների ազդեցությունը մեծ է հատկապես պատանիների վարքագծի, աշխարհայացքի ու որոշումների վրա: Ուստի
անհրաժեշտ է թեմայի ուսուցման խնդիրներն ու նպատակը սահմանելիս
կարևորել սա, որպեսզի պատանի մեդիա սպառողը զինված լինի համապատասխան գիտելիքով տեղեկատվական դաշտում ճիշտ կողմնորոշվելու համար, կարողանա լրատվությունը տարբերել քարոզչությունից ու գովազդից, սովորի քննադատաբար մոտենալ մատուցվող տեղեկատվությանը։
Կարծում ենք՝ նպատակահարմար է թեման ուսուցանել երկու փուլով: Նախ՝
աշակերտներն ընդհանրացված և խոր գիտելիքներ ստանան լրատվական ժանրերի, մասնավորապես՝ ակնարկի, թղթակցության, ռեպորտաժի, հարցազրույցի
մասին, տարբերեն դրանց ոճական առանձնահատկությունները, ապա՝ որոշակի
հմտություններ փոխանցենք, որպեսզի սովորողները ոչ միայն կարողանան գրավոր խոսք ստեղծել այդ ժանրերով, այլև գործնականում պատկերացնեն լրատվա-

1 Լրագրության տեսությունը առհասարակ առանձնացնում է ժանրերի երեք տեսակ՝ տեղեկատվական (լրատվական), որի մեջ ընդգրկվում են հարցազրույցը և ռեպորտաժը, վերլուծական, որի մեջ մտնում է թղթակցությունը, և գեղարվեստական-հրապարակախոսական, որին պատկանում է ակնարկը [4, 213]։ Ուստի առաջարկում ենք և՛ դասագրքում, և՛
ծրագրում թեման վերնագրել «Լրագրային ժանրեր»։
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միջոցների աշխատանքը։ Մեր փորձը կիրառվել է 2017-2018 ուստարում Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի
ավագ դպրոցի 10-րդ «ա» դասարանում և ավարտվել է բաց դաս-միջոցառմամբ
(2018 թ. մայիսի 5-ին):
Դասընթացի առաջին փուլում աշակերտները սովորում են տարբերել
ակնարկը, թղթակցությունը, ռեպորտաժն ու հարցազրույցը։ Չնայած տարբերություններին՝ սրանք փոխկապակցված են, ուստի արդյունավետ է կիրառել «Զուգադրության աղյուսակ» ռազմավարությունը [2, 82]։ Սովորաբար աշակերտների
համար որպես ծանոթ հասկացություններ հանդես են գալիս հարցազրույցն ու ռեպորտաժը։ Ուստի նպատակահարմար է սկսել դրանցից, ինչը կնպաստի, որ
աշակերտները նոր նյութը կարողանան կապակցել ծանոթ հասկացությունների
հետ և զուգադրության մեջ վերլուծեն դրանց հարաբերությունները, հասկանան
նոր գաղափարի և իրենց ծանոթ երևույթի նմանություններն ու տարբերությունները։ Օրինակ՝ նրանք նկատում են, որ այս կամ այն իրադարձությունը ներկայացնելիս լրագրողներն ուղղակի նկարագրում են այն (հրդեհ, տարերային աղետ,
ցույցեր, միջոցառումներ և այլն), երբեմն էլ որևէ մեկից հարցազրույց են վերցնում
տվյալ դեպքի կապակցությամբ։ Աշակերտները բերում են նաև բազմաթիվ հաղորդումների, առցանց լրատվամիջոցներից օրինակներ, որոնք կառուցվում են միայն
հարց ու պատասխանի սկզբունքով, ինչպես՝ «Կենտրոն» հեռուստաընկերության
«Ուրվագիծ» հաղորդաշարը, 168.am պարբերականի «Հարցազրույց» խորագիրը և
այլն։ Նրանք նաև նկատում են, որ շատ դեպքերում լրատվական նյութը սոսկ
նկարագրություն չէ դեպքի վայրից. լրագրողը նաև մեկնաբանում է, վերլուծում,
իր տեսակետն է արտահայտում։ Իսկ որոշ գրվածքներում կամ տեսանյութերում,
չնայած փաստական նյութին, գերակշռում է գեղարվեստական երանգավորումը,
ինչպես «Ավո» ակնարկը hetq.am պարբերականում [6]։ Մտագրոհի միջոցով
աշակերտների հետ քննարկվում են այդ չորս գաղափարների ընդհանուր
առանձնահատկություններն ու տարբերությունները, ապա դրանք գրանցվում են
նմանությունների ու տարբերությունների սյունակում՝ սկսելով ընդհանրություններից [2, 82]։
Արդյունքում աշակերտները սովորում են, որ ռեպորտաժը տեղեկատվական
ժանր է՝ նկարագրողական մեկնաբանություններով և առանց հանգամանալից
վերլուծությունների [1, 141]։ Ի տարբերություն ռեպորտաժի՝ թղթակցության հեղինակը կատարվածի մասին արտահայտում է իր կարծիքը, վերլուծում, եզրակացություններ է կատարում [1, 139]։ Ակնարկը թե՛ հրապարակախոսական, թե՛ գեղարվեստական ժանր է, որն «ընդգրկում է այն դրվագներն ու փաստերը, որոնք
առավել տիպական են նկարագրվող հերոսի համար, ավելի կոնկրետ ու տպավորիչ են ներկայացնում նրան» [1, 136]։ Իսկ հարցազրույցը «մեկ կամ մի քանի
անձանց հետ լրագրողի վարած այն զրույցն է, որը վերաբերում է կարևոր, հրատապ, արդիական որևէ թեմայի և կարող է հետաքրքրել հանրությանը» [1, 143]։
Այստեղ աշակերտները պետք է իմանան, որ հարցազրույցը կարող է հանդես գալ
և՛ որպես առանձին ժանր, և՛ որպես տեղեկատվություն հայթայթելու մեթոդ տեղեկատվական այլ ժանրերի՝ ռեպորտաժ, թղթակցություն, ակնարկ և այլ նյութեր
պատրաստելիս։
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Նպատակահարմար է օրինակներն ընտրել հեռուստառադիոեթերից, թերթերից, առցանց ԶԼՄ-ներից։ Բայց քանի որ մեր խնդիրը նաև գրագետ մեդիա սպառող պատրաստելն է, որը կկարողանա լուրը տարբերել քարոզչությունից, ուստի
նյութեր ընտրելիս ցանկալի է առանձնացնել այնպիսիները, որոնք պարունակում
են.
▪ քարոզչություն – տեղեկություն, որ նպատակ ունի որոշակի կարծիք ու
դրական կամ բացասական վերաբերմունք ստեղծել որևէ անձի կամ
երևույթի նկատմամբ [7],
▪ միակողմանի տեղեկատվություն – իրադարձություն, խնդրի լուսաբանում
միայն կողմերից մեկի ներկայացմամբ կամ մեկնաբանությամբ,
▪ թաքնված գովազդ – կազմակերպության կամ անձի գովաբանում, որը ներկայացվում է ոչ թե որպես գովազդ, այլ պարզապես լուր, տեղեկատվություն [8]։
«Տեղեկատվական ժանրեր» թեմայի ուսուցման երկրորդ փուլը, որում արդեն
աշակերտներն իրենք պետք է հանդես գան որպես տեղեկատվություն ստեղծողներ ու տարածողներ, կարելի է իրականացնել տեխնիկական միջին հագեցվածությամբ ցանկացած դպրոցում, որն ունի համակարգչային սենյակ։ Սա նաև
սովորողների համար լավ հնարավորություն է՝ ցուցադրելու ինֆորմատիկայից
ունեցած գիտելիքները։ Քանի որ մերօրյա աշակերտները հաճախ ավելի իրազեկ
են տեխնոլոգիական նորարարություններին, որպես տեսանկարահանող ու ձայնագրող սարքեր՝ կարելի է օգտագործել բջջային հեռախոսները։ Որպես ռազմավարություն՝ մենք կիրառել ենք «Խմբային նախագծերը» [2, 151], որովհետև համագործակցային ուսուցման այս ձևն իր հատկանիշներով առավել քան որևէ այլ
մեթոդ, համապատասխանում է լրագրության ոլորտի աշխատողներին ներկայացվող պահանջներին։ Այսինքն՝ կարևորվում են փոխադարձ վստահության
մթնոլորտը, միմյանց օգնելը, ջանք գործադրելը՝ հանուն ընդհանուր նպատակի,
անելիքը պլանավորելը, տեղեկությունը վերլուծելը, հետադարձ կապ ապահովելը, արդյունքի համար պատասխանատու լինելը և այլն։ Այս ռազմավարությունն
արդյունավետ է նաև աշակերտների ինքնակառավարման հմտությունների զարգացման առումով։ Ինչպես տեղեկատվական ժանրերն են մարդկանց տարաբնույթ գիտելիքներ տալիս, այնպես էլ խմբային նախագծերը կարևոր են աշակերտներին ընդհանրապես կյանքի մասին գիտելիքներ տալու համագործակցության և իրազեկության տեսակետից [2, 168]։ Իսկ ճիշտ հաշվարկված ժամկետները, ինչը շատ կարևոր է լրագրության մեջ, աշակերտներին կանոնավոր աշխատել
են սովորեցնում։ Բացի այս՝ լրագրողական նյութերում միշտ չէ, որ հավաքած ամբողջ տեղեկություններն անհրաժեշտ է օգտագործել։ Ուստի աշակերտները պետք
է կարողանան ճշտել, թե արդյոք հավաքած բոլո՞ր տեղեկություններն են արժեքավոր և առնչելի տրված առաջադրանքի հետ։ Այսինքն՝ նրանք սովորում են զատել
գլխավորը երկրորդականից։ Եվ, վերջապես, կարևոր է շարադրանքը. լրագրողական նյութը, անկախ նրանից՝ ռադիոյի, հեռուստատեսության, համացանցի թե
տպագիր մամուլի համար է պատրաստվում, նախ պետք է գրավոր շարադրվի։ Եվ
եթե նույնիսկ օպերատորն ու մոնտաժողն իրենց գործը գերազանց են կատարել,
անգրագետ գրված տեքստը կարող է ազդել հանձնարարության վերջնական արդ– 263 –

յունքի վրա՝ փչացնելով ամբողջ գործը։
«Խմբային նախագծեր» ռազմավարությամբ մենք ստեղծել ենք «Դպրոցական
լուրերի» թողարկում։ Նախ՝ դասարանը (մեր դեպքում՝ 20 աշակերտ) բաժանվել է
3-4-հոգանոց խմբերի։ Յուրաքանչյուր խումբն ունեցել է լրագրող, օպերատոր,
մոնտաժող, խմբագիր։ Լրագրողը պատասխանատու է տեղեկություններ հայթայթելու և լրագրողական նյութի կառուցվածքի, օպերատորը՝ նկարահանված կադրերի համար, իսկ մոնտաժողի գործը լրագրողի տեքստը և նկարահանված կադրերը ճիշտ համադրելն է։ Խումբն ավելի լավ է աշխատում, եթե աշակերտներն
իրենք են ընտրում խմբակիցներին։ Քանի որ խմբային հաջող նախագիծը պետք է
ապահովի յուրաքանչյուրի մասնակցությունը և թույլ տա, որ խմբի բոլոր անդամները հավասարաչափ պատասխանատվություն ստանձնեն, ուստի գործընկեր
ընտրելու հնարավորությունը մեծացնում է նրանց պատասխանատվության զգացումը։ Խմբային նախագծերում կարևոր է խմբի առաջնորդի դերը։ Տվյալ դեպքում
դա խմբագիրն է այնպես, ինչպես ԶԼՄ-ներում է ընդհանրապես։ Սակայն ուսուցիչը պետք է ընդգծի, որ խմբագիրը պետք է ապահովի խմբի յուրաքանչյուր անդամի մասնակցությունը, ոչ թե ամբողջ պատասխանատվությունն իր վրա վերցնի։
Թե՛ տեղեկատվական ժանրի տեսակի, թե՛ թեմայի ընտրությունը նույնպես
պետք է թողնել աշակերտներին. նրանք լավ գիտեն իրենց հուզող խնդիրները,
դպրոցական անցուդարձն ու շրջապատի հերոսներին։ Մեր դեպքում «Դպրոցական լուրերի» համար պատրաստվել է վեց տեսանյութ, իսկ «հեռուստատաղավարում» աշխատել են մեկնաբանները։
Այսպիսի գործնական առաջադրանքները հնարավոր չէ հստակ գնահատել։
Դա պետք է կատարվի մի քանի անձանց կողմից՝ ըստ հստակ սահմանված չափանիշների [2, 197]։ Մեր դեպքում քանի որ բաց դաս-միջոցառմանը մասնակցել
են տնօրենությունը, այլ առարկաների ուսուցիչներ և այլ դասարանների աշակերտներ, նրանցից կազմվել է հանձնաժողով, որը խմբերի աշխատանքը գնահատել է՝ ըստ կառուցողական կրթության չափանիշների։
▪ Խումբը ինչպես է ըմբռնել տրված առաջադրանքին կամ իրավիճակին
բնորոշ ընդհանրացումները, գաղափարներն ու փաստերը [2, 198]։
▪ Ինչպես է մեկնաբանել առաջադրանքի համար հավաքած տեղեկությունները [2, 220]։
Ըստ այսմ՝ հանձնաժողովը գերազանց գնահատեց այն խմբերի աշխատանքը, որոնք խորապես ըմբռնել էին տրված առաջադրանքին կամ իրավիճակին բնորոշ ընդհանրացումները, գաղափարներն ու փաստերը, արդեն հայտնի տեղեկատվությանը նորովի մոտեցում էին ցուցաբերել։ Ճշգրիտ և հանգամանորեն էին
մեկնաբանել առաջադրանքի համար հավաքած տեղեկությունները, ցուցաբերել
էին ստեղծագործական մոտեցում, ինչը յուրատիպ համադրվել էր տեղեկատվությանը։ Լավ գնահատված աշխատանքներում բացակայում էին նորովի մոտեցումն ու ստեղծագործականությունը։ Սրանք աչքի էին ընկնում հակիրճությամբ,
չնայած խումբը լավ էր ըմբռնել առաջադրանքը, ճշգրիտ մեկնաբանել էր հավաքած տեղեկությունները։ Իսկ ահա երկու աշխատանքի դեպքում նկատելի էր որոշ
հարցերի թերի լուսաբանում, մեկնաբանությունները շատ հակիրճ էին ու ոչ
տպավորիչ, տեսապատկերը նույնպես աղքատիկ էր, տեղեկատվական տեքստի և
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պատկերի համադրումն էլ ճշգրիտ չէր։ Այս աշխատանքները բավարար գնահատվեցին։
Հանձնաժողովը նկատեց, որ որևէ խումբ չի դժվարացել տրված առաջադրանքի համար փաստեր հավաքելու կամ դրանք ըմբռնելու հարցում, և որևէ մեկը հավաքած տեղեկությունները մեկնաբանելիս կոպիտ սխալներ թույլ չի տվել։
Բոլորը տեքստերը լեզվական տեսանկյունից գրագետ են եղել։ Այսինքն՝ առարկայական չափորոշչի վերոբերյալ պահանջը՝ «Ավելի ընդհանրացված և խոր գիտելիքներ ունենալ լրատվական ժանրերի մասին, կարողանալ այդ ժանրերով գրավոր խոսք ստեղծել», կատարվել է։
Այսպիսով, «Տեղեկատվական ժանրեր» թեմայի երկփուլ՝ «Զուգադրությունների աղյուսակ» և «Խմբային նախագծեր» ռազմավարություններով ուսուցումը
մեծացնում է աշակերտների՝ ավելի ինքնուրույն ու պատասխանատու դառնալու
հավանականությունը, ամրապնդում է միջառարկայական կապերը՝ մասնավորապես «Ինֆորմատիկայի» հետ, կրթում է գրագետ մեդիասպառող, նպաստում է
մասնագիտական կողմնորոշմանը (լրագրող, օպերատոր, ռեժիսոր, մոնտաժող),
սովորեցնում է թիմում աշխատել, որն այսօր աշխատաշուկայում առկա գրեթե
բոլոր մասնագիտություններին առաջադրվող պահանջ է։ Եվ նույնիսկ եթե հետագայում աշակերտները կարիք չունենան օգտագործելու այս դասընթացի ժամանակ ձեռք բերած հմտությունները, «կհանգեն այն համոզմանը, որ իրենցից յուրաքանչյուրը կարող, ունակ անձնավորություն է» [2, 160]։
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Изучение
Изучение темы «Информационные жанры»
жанры» в старшей школе
Ашугатоян Татевик
Резюме

Ключевые слова: очерк, репортаж, корреспонденция, интервью, медиа
потребитель, информация, журналистика, таблица сопоставления, проектный
метод
Учитывая влияние деятельности СМИ на поведение и мировоззрение подростков, необходимо при определении проблем и цели изучения информационных
жанров подчеркнуть отличие информации от пропаганды и рекламы, критический
подход к преподнесенной информации.
На первом этапе курса ученики учатся различать очерк, корреспонденцию,
репортаж и интервью, применяя стратегию «Таблицы сопоставления».
Согласно примерам, выбранным из СМИ, ученики различают пропаганду, одностороннюю информацию, скрытую рекламу.
На втором этапе обучения темы ученики выступают в качестве создателей и
распространителей информации.
Посредством стратегии «Групповые проекты» мы создали выпуск-открытый
урок «Школьные вести», который был организован в старшей школе Ванадзорского
филиала НПУА.
Подобный тип изучения темы «Информационных жанров» повышает
вероятность становления учеников более самостоятельными, укрепляет межпредметные связи, в частности с «Информатикой», воспитывает грамотного медиа потребителя, способствует профориентации, учит работать в коллективе, что на сегодняшний день является требованием, предъявляемым почти ко всем профилям,
имеющимся на рынке труда.
И даже если в дальнейшем ученики не будут нуждаться в использовании
приобретенных во время учебного курса навыков, придут к выводу, что каждый из
них – это умелая, способная личность.
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Teaching the Topic “Information Genres” at High School

Ashuhatoyan
Ashuhatoyan Tatevik
Summary

Key words: essay, reportage, correspondence, interview, media consumer,
information, journalism, coupling table, design method
Taking into account the impact of media activities on the behavior and outlook of
adolescents, it is important to emphasize the importance of distinguishing media from
propaganda and advertising, and critically approaching the provided information, while
defining the problems and the aim of teaching information genres.
In the first phase of the course, pupils learn to distinguish essay, correspondence,
reportage and interview, using the "Coupling Table" strategy.
In the selected examples from the media, the students distribute propaganda, onesided information, and hidden ads.
In the second phase of the topic, the pupils come up as information creators and
distributors.
Using the "Group Projects" strategy, we have created an open-class "School News"
organized at National Polytechnic University of Armenia, at Vanadzor branch.
Similar teaching of the topic "Information Genres" increases the chances of
students to become more independent and responsible, strengthens link between
subjects, in particular with ‘’Informatics’’, educates competent media consumers,
promotes professional orientation, teaches teamwork, which in the labor market is a
requirement for almost all professions. And even if later the students do not need to use
the skills gained during this course, they will be convinced that each one of them is a
capable person.
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Игровые методы обучения русскому языку
в армянской школе
Авагян Лиана
Ключевые слова: воспитание, национальное воспитание, русский язык,
армянская школа, языковой барьер, словарный запас, игровые методы, профессионализм, мастерство учителя
Русский язык является языком межнационального общения, способствует
приобщению к культуре русских и других народов, даёт возможность общения с
людьми разных национальностей.
Если человек не обладает хотя бы одним иностранным языком, то ему будет
трудно реализовать свои планы.
Многие выбирают именно русский язык, наверное это обуславливается историей отношений и тем, что он один из шести официальных языков ООН, один из
рабочих языков ОБСЕ, других международных организаций, включая СНГ.
Для армянского народа русский язык издавна играл особую роль. Слова великого армянского просветителя Х. Абовяна: «Ни один язык, ни восточный, ни западный, не является для армян столь благотворным, как русский» памятны и близки
каждому армянину [2, 4].
Усвоение второго языка имеет принципиальное значение для развития мышления обучающихся.
Однако, изучая русский язык во втором классе нерусские дети сталкиваются с
определёнными сложностями, которые связаны с устной и письменной речью,
грамматикой, так как у них отсутствует естественная база знаний по русскому
языку. Русский язык даётся учащимся не так и просто, им нужно слушать и анализировать полученную информацию, запоминать незнакомые слова, писать, читать и
общаться в пределах данной тематики. Во многом успешное овладевание языком
зависит и от заинтересованности учителя. Учитель должен пробудить интерес к
изучаемому предмету, сформулировать свое задание таким образом, чтобы оно
было понятно для учащихся.
Если урок проходит однотипно и шаблонно, то понижается интерес к обучению, учебный процесс становится скучным и бесперспективным. Поэтому необходимо ещё в начальной школе развить у обучающихся интерес к этому предмету,
сделать урок познавательным, радостным, увлекательным, лёгким.
Чтобы стимулировать интерес к учению, учитель прибегает к использованию
различных методов.
К методам стимулирования деятельности относятся познавательные игры.
Познавательные игры с учётом возраста широко применяются в начальных классах.
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Большое стимулирующее воздействие оказывают и специально подобранные игры.
[1, 318].
Я, как учитель, в своей практике часто применяю такие игровые методы как:
«Анаграмма», «Кто больше?», «Пятистишие» и т. д.
Рассмотрим несколько игр творческого характера, которые можно использовать на уроках русского языка в армянской школе.

Метод «Анаграмма».
В седьмом классе при изучении рассказа о «Москве и Волге» учащиеся делятся
на группы, записывают существительные Москва и Волга. Из букв этих существительных составляя новые слова.
Например: Москва – оса, сок, ком, мак, сом, квас, коса, овса, смак, сова; Волга
– вол, гол, вал, лов, овал и т. д.
Побеждает та группа, которая за определённый промежуток времени напишет
больше слов.
Эта игра очень увлекательна для учащихся, они начинают размышлять и
активно участвовать в процессе игры.

Метод «Кто больше?»
В пятом классе при закреплении темы род существительного класс делится на
три группы, каждая группа получает карточки с заданием, определить род существительного. Выигрывает та группа, которая максимально без ошибок выполнила
задание.
Эта игра помогает закрепить полученный материал, исправить ошибки в незнании рода, развить мышление учащихся, сопернический дух, что позволяет
серьёзно относиться к заданию. Победившая группа оценивается в журнале и в
дневниках.

Метод «Пятистишие».
В начале необходимо дать чёткую установку:
▪ первая строчка - одно (существительное);
▪ вторая строчка - два слова, которые описывают предмет (прилагательное);
▪ третья строчка – три слова, которые называют действие предмета (глагол);
▪ четвёртая строчка – предложение из четырёх названных слов;
▪ пятая строчка – синоним или близкое по значению с первым слово.
При работе с текстом «Мальчик-звезда» в 8-ом классе используется этот метод,
посредством которого развивается умение связывать слова между собой, изменяя их
окончания, проверяются орфографические знания и навыки, развивается умение
применять полученные знания на практике. Класс разделяется на группы получая
задание. Победившая группа оценивается либо в журнале, либо в дневниках, а
группа, которая не справилась с заданием, пересказывает текст.
Например:
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звезда – (одно существительное)
большая, блестящая – (два прилагательных)
блестит, светится, горит – (три глагола)
Большая блестящая звезда горит и светится. – (предложение из четырёх слов)
звезда – небесное тело – (близкое по значению слово).
Каждая из этих игр может быть использована при закреплении грамматического и лексического материала и, что очень важно: «должна способствовать развитию у учащихся коммуникативно-речевых умений и навыков» [3, 36].
Когда для ученика созданы благоприятные условия, когда задания для него
понятны и интересны у него развивается творческое и логическое мышление.
Кроме того, игры, содействуют развитию речевых способностей, расширяют словарный запас, помогают заинтриговать обучающихся теми качествами, которые
могут казаться им скучноватыми, неинтересными. Игра помогает закрепить имеющиеся и приобретённые речевые навыки и умения. В игре создаётся непринуждённая обстановка, в которой все друг перед другом равны. В ней может принимать
участие абсолютно любой ученик, даже тот, который не обладает богатым словарным запасом. Кроме того, слабый ученик в игре может оказаться лидером, так как
тут намного важнее быть находчивым и сообразительным, чем прекрасно владеть
предметом. А сильные ученики могут помогать слабым. Учитель же управляет процессом общения, поочерёдно подходит к ученикам, которые нуждаются в его поддержке, вносит необходимые поправки в работу. В ходе игры, цель учителя не исправлять ошибки, а неприметно от обучающихся следить, записывать их, чтобы в
дальнейшем обсудить наиболее типичные ошибки. Очень принципиально не
оскорбить ученика, а только тактично разъяснить. Таким образом игра становится
неплохим диагностическим полем для учителя.
Почти все игры представляют собой коллективную форму работы. В таковых
играх существенно возрастает объём речевой деятельности обучающихся-армян. А
также работа в парах либо хоровые ответы, помогают быть намного смелее, не
опасаясь допустить ошибку. Игра на уроках иностранного языка – это не попросту
коллективное развлечение, а важный метод решения определённых задач обучения
на этом этапе.
Игра традиционный метод обучения и воспитания. Благодаря этому уникальному методу, для обучающихся создаётся доброжелательная атмосфера, где активируются все познавательные процессы обучающихся: развивается внимание,
память, мышление, раскрываются творческие способности. Игра способствует не
только свободному общению со сверстниками, но и развивает культуру поведения.
Участвуя в тематических играх обучающиеся контролируют свою устную речь,
поведение. Конечно, игра даёт определенную раскрепощённость, но в рамках урока
ученик старается вести себя корректно, чтобы завоевать уважение своего учителя и
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одноклассников.
Использование игровых технологий на уроке русского языка приносит хорошие результаты, повышает интерес к предмету.
Игровые методы могут использоваться на различных этапах обучения в зависимости от целей и задач урока.
На разных этапах урока может использоваться одна и та же игра. Всё зависит
от профессиональной грамотности учителя, его творческой и практической готовности к реализации поставленной цели.
Но, необходимо иметь чувство меры, иначе игры могут потерять свою привлекательность и продуктивность, и ученику будет просто неинтересно принимать
участие в них. Учитель должен помнить, что игра средство развития познавательной активности обучающихся, в процессе которой развиваются их творческие возможности. Учитель должен кропотливо подбирать игровой метод для проведения
урока. Учителя с многолетним стажем знают, как трудно урок сделать увлекательным, плодотворным, создавать мотивацию, включить каждого ученика в процесс
обучения, чтобы все принимали активное участие, объективно оценить их работу,
поощрять их инициативу. Трудно, но вполне выполнимо добиться того, чтоб в
классе царила творческая, непринуждённая атмосфера. Всё зависит от профессионализма, мастерства учителя, от его любви к своей работе. Очень важно, чтобы
учащиеся ощущали себя комфортно в игровой атмосфере, увлеклись ею, и стали активными участниками вместе с учителем. Ведь какая бы не была увлекательна
игра, важна коллективная поддержка обучающихся. Доверительность и непринуждённость общения учителя с учащимися, которые возникают благодаря общей игровой атмосфере, располагает школьников к серьёзным дискуссиям, обсуждению
любых реальных ситуаций, так как урок иностранного языка - это не только игра. В
ходе игры учитель время от времени может взять для себя какую-нибудь роль, но
не главную, чтоб игра не превратилась в традиционную форму работы под руководством учителя. Лучше, чтобы социальный статус этой роли посодействовал ему
ненавязчиво направлять речевое общение в группе.
Искусное сочетание игр различных видов делает урок русского языка увлекательным, позволяет учащимся нерусской школы быть активными в протяжении
всего занятия, благодаря чему мотивация изучения предмета не угасает и учащиеся
достигают высоких результатов в обучении.
В процессе групповых игр учащиеся проявляют эмоции. А там, где эмоция,
там работает мышление, активизируется воображение, концентрируется внимание,
повышается активность и работоспособность. И тут не так уж и важно, какую роль
ученик получает в процессе игры, здесь намного важен изобретательный ум и желание вывести свою команду вперёд, победить, получить высокую оценку. Немаловажное значение имеет также оценивание. Учителю необходимо помнить, что каж– 271 –

дый успех должен оцениваться. Игнорирование этого важного элемента со стороны
учителя, снизит интерес учеников к игре, что, несомненно, повысит продуктивность процесса обучения. Игровой метод должен сочетаться с другими методами
обучения. В своей практике, мы часто испoльзуем «Диаграмму Венна» и «Т-

образную таблицу».
«Диаграмма Венна».
Этот метод можно использовать с целью выявления противоположностей или
общности определённых идей. Его можно выполнять индивидуально, по группам
или коллективно. Оно не содержит большого и подробного объёма информации.
Следует отметить, что при определении общностей и особенностей ученики
должны записывать исчерпывающие формулировки.
В разных классах при изучении текстов «Мать и дочь», «Гранатовый браслет»,
«Легенда о Ларре», «Легенда о Данко» часто используется этот метод. Диаграмма,
которую ученики заполняют поочерёдно, повышает интерес к работе, развивает
творческое мышление учащихся, помогает задуматься об особенностях текста,
обогащает словарный запас, учащиеся находят контраст между героями рассказа,
употребляют много синонимов и антонимов. За выполненную работу ученики
обязательно оцениваются.
Например: найдите общность между героями легенд о Ларре и о Данко.

«Т-образная таблица».
В каждой графе записываются синонимы или антонимы. Метод можно использовать при индивидуальной или групповой работе.
В десятом классе при изучении темы «Мцыри» обсуждаются проблемы добра
– 272 –

и зла, используется много устаревших слов. Учитель на доске пишет задание,
например: найдите синонимы, антонимы или объясните написание трудных слов.
Класс делится на две, три группы. Каждая группа индивидуально рисует таблицу и
заполняет её. Побеждает и оценивается та группа, которая за короткое время
выполнила задание. Этот метод обогащает словарный запас учащихся. Приведём
пример:

нынче
инок, чернец

Синонимы
Синонимы
сейчас
монах

занемог

заболел

бродил
обет

ходил
обещание

обитель

монастырь

вольны

свободны

седой

беловласый

Итак я, как учитель, убедилась в том, что при применении игровых технологий на уроках русского языка, у учеников повышается творческая и познавательная
активность, появляется интерес к предмету, активизируется желание победить в
групповых работах, и получить одобрение учителя. В дальнейшем такая творческая
раскрепօщённость помогает ученикам активно участвовать в школьных конкурсах
и олимпиадах, иметь значительные успехи.
Но учитель должен знать, что при всей уникальности и универсальности
игры, она не может быть основным методом обучения, и её сочетание с другими
методами, ещё больше повышaет продуктивность процесса.
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Խաղային մեթոդներով ռուսաց լեզվի դասավանդումը
հայկական
հայկական դպրոցում
Ավագյան Լիանա
Ամփոփում

Հանգուցային բառեր. դաստիարակություն, ազգային դաստիարակություն,
ռուսաց լեզու, հայկական դպրոց, լեզվային պատնեշ, բառապաշար, խաղային
մեթոդներ, պրոֆեսիոնալիզմ, ուսուցչի վարպետություն
Հոդվածում ներկայացված է խաղային մեթոդների կիրառումը ռուսաց լեզվի
դասավանդման գործընթացում: Դրանք հնարավորություն են տալիս աշակերտներին համագործակցելու, ակտիվանալու, աշխուժանալու, ինքնուրույն հասնելու
հաջողության, դասարանում տեղաշարժվելու, մտքեր փոխանակելու, ստեղծագործելու:
Հոդվածում ներկայացված են այնպիսի խաղային մեթոդներ, ինչպիսիք են`
«Տառերի տեղափոխություն», «Ո՞վ ավելի շատ», «Հնգյակ», որոնք թույլ են տալիս
ստեղծել աշխատանքային ու հոգեբանական բարենպաստ մթնոլորտ տարբեր
դասարաններում, որը և նպաստում է ուսուցման արդյունավետ կազմակերպմանը:
Խաղային մեթոդներով գիտելիքների յուրացումը դառնում է համեմատաբար պարզ ու մատչելի:
Խաղային մեթոդներն ընտրելիս հաշվի են առել աշակերտների տարիքային,
հոգեբանական առանձնահատկությունները, նրանց հետաքրքրությունների շրջանակը: Խաղային մեթոդները որոշ չափով նպաստեցին աշակերտների գրագիտության մակարդակի բարձրացմանը: Նրանք զարգացնում են նաև այնպիսի
հմտություններ, ինչպիսիք են ցածրաձայն խոսելը, մյուսների մտքերն ամփոփելն
ու իրար օգնելը, վերապատմելը, ակտիվ լինելը: Այս մեթոդներից յուրաքանչյուրը
կարելի է կիրառել քերականական և բառապաշարային նյութի ամրապնդման ժամանակ ինչը կնպաստի սովորողների հաղորդակցական կարողությունների զարգացմանը:
Հոդվածում նաև ներկայացված է խաղային մեթոդների զուգակցումը այլ մեթոդների հետ և դրա առանձնահատկություններն ու անհրաժեշտությունը որպես
կրթության բարձր որակ ապահովելու միջոց:

– 274 –

Teaching Russian with the Help of Game Methods
Methods
in Armenian Schools
Avagyan Liana
Summary

Key words: upbringing, national upbringing, Russian language, Armenian school,
language barrier, wordstock, game methods, professionalism, teacher's mastery
This article presents the usage of game methods in teaching process of the Russian
language, that allow pupils to cooperate, be active and lively, reach their goals by
themselves, move in the classroom, communicate to each other and create something
new.
In the article there are presented game methods like “Letters move”, “Who's
more?”, “Five-digit” methods, which allow to create working and psychologically
favorable atmosphere in every classroom and it results in effectiveness of the
organization of education.
With game methods it becomes more simple and accessable to gain knowledge.
Game methods are chosen by taking into account pupils' age-related and
psychological differences and their interests. Game methods help to improve the pupils’
literacy rate, to some extent. Game methods also improve some skills like talking in
whispers, summerizing the opinions of others and helping each other, retelling, being
active. Each of these methods we can use in the process of strengthening grammatical
and vocabulary knowledge and it will also promote the development of communicative
abilities of learners.
The article clarifies the combination of game methods with other ones, and the
need and features, providing high quality education.
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Բուհում անձի բարոյական որակների
ձևավորման տեխնոլոգիան
Բաղդասարյան Լիլիթ
Մակարյան Ալվարդ
բառեր.. բարոյական գիտակցություն, բարոյական գործունեուՀանգուցային բառեր
թյուն, բարոյական հարաբերություններ, բարոյական արժեքներ, բարոյական կուլտուրա, տեխնոլոգիական քայլաշար
Կրթական բարեփոխումների անհրաժեշտությունից ելնելով՝ արդիահունչ է
դարձել բուհում անձի բարոյական որակների ձևավորման խնդիրը:
Հասարակության զարգացման բոլոր փուլերում էլ անձի բարոյական որակների ձևավորման հարցն առաջնային և կարևոր է եղել: Մարդ արարածի ձևավորմանը զուգընթաց ծնունդ է առել նաև դաստիարակությունը, և մարդ-մարդ փոխհարաբերություններում առաջին հերթին կարևորվել է բարոյական դաստիարակությունը: Բարոյական արժեքների իմաստավորումը միշտ էլ հուզել է մարդկությանը: Փորձել են այս կամ այն երևույթներին, դրսևորումներին գնահատական
տալ և կարևորել իրենց ձեռքբերումները՝ գիտելիքները փոխանցելով մատաղ
սերնդին: Հասարակության զարգացմանը զուգընթաց բարոյականության մասին
պատկերացումները, արժեքները փոփոխության են ենթարկվել: Սակայն կան գիտական պնդումներ, որոնք բոլոր ժամանակներում էլ եղել են արժևորված: Ահավասիկ.
ա) բարոյականությունը հասարակական գիտակցության ձև է, նորմերի,
սկզբունքների համակցություն, որոնցով մարդիկ առաջնորդվում են
իրենց վարքում` հիմնվելով ավանդույթների և հասարակական կարծիքի
վրա,
բ) բարոյականությունը մարդկանց պատմականորեն ձևավորված վարքի
սկզբունքների, նորմերի, կանոնների ամբողջությունն է,
գ) բարոյականությունը հասարակական գիտակցության ձև է, հասարակական հաստատություն, որը կատարում է մարդկանց վարքի կարգավորման գործառույթ [2, 71],
դ) բարոյականությունը որպես արժեքային-նորմավորող համակարգ է, որը
հանդես է գալիս հասարակական հարաբերությունները կարգավորողի և
անձի ինքնահաստատման եղանակի դերում [6, 8]:
Քանի որ մարդու դաստիարակությունն անընդհատ գործընթաց է, ուստի
անհրաժեշտ է ընդգծել նաև անձի պատանեկության շրջանում իրականացվող
բարոյական որակների ձևավորման խնդիրը: Անձը, տարիքային մի փուլից մյուսին անցնելուն զուգընթաց, կյանքն ու մարդկային հարաբերություններն անընդհատ վերարժևորում է, իմաստավորում:
Ընդունում ենք բարոյականության ներքոհիշյալ կառուցվածքային տարրերը.
▪ բարոյական գիտակցություն,
▪ բարոյական գործունեություն,
▪ բարոյական հարաբերություններ,
– 276 –

▪ բարոյական արժեքներ [1, 12]:
Բարոյական պահանջների հասարակական իմաստի ըմբռնման հիման վրա
բարոյական գիտակցությունն օգնում է մարդուն գիտակցելու իր վարքագիծը:
Գիտական գրականության մեջ առանձնացվում են բարոյական գիտակցության հետևյալ տարրերը՝ բարոյական պատկերացումներ, հասկացություններ,
զգացմունքներ, համոզմունքներ, սկզբունքներ, նորմեր, հայացքներ, իդեալներ,
բարոյական սովորույթներ, ավանդույթներ, կատեգորիաներ, բարոյագիտական
գիտելիքներ: Մարդ-անհատի զարգացմանը զուգընթաց փոխվում են բարոյական
պատկերացումները, համոզմունքները, զգացմունքները, հայացքները, իդեալները, բարոյական սովորույթներն ու ավանդույթները, բարոյագիտական գիտելիքները, հետևաբար փոխվում է նաև բարոյական գիտակցությունը: Փոխշաղկապակցված հարաբերությամբ՝ ուսանողի բարոյական որակների ձևավորման
տեխնոլոգիական քայլաշարը հենվում է բարոյական գիտակցության կառուցվածքային տարրերի վրա, քանի որ բարոյական գիտակցությունը ղեկավարում է բարոյական գործունեությունը, բարոյական հարաբերությունները` առանձնացնելով
բարոյական արժեքներ:
Հաջորդ տարրն է բարոյական գործունեությունը: Այն ունի նպատակ, դրդապատճառ, բովանդակություն, եղանակ, արդյունք:
Բարոյական գործունեության ընթացքում մարդիկ մտնում են բազմաթիվ բարոյական հարաբերությունների մեջ, որոնք էլ կարգավորվում են բարոյական գիտակցության միջոցով:
Բարոյական հարաբերություններն ունեն նաև գաղափարական, տեսական
կողմ, որին վերաբերում են բարոյական նպատակները, գաղափարները, բարոյական արժեքներն ու նորմերը [7]:
Այս կապակցությամբ պետք է ավելացնել, որ բարոյականության էությունն
առավել կոնկրետ ու ցայտուն դրսևորվում է նրա գործառույթներում: Գիտական
գրականության մեջ զանազանվում են բարոյականության մի շարք գործառույթներ` կարգավորող, կրթական-դաստիարակչական, իմացական, գնահատողական, վերահսկող, արժեքային-կողմնորոշող, հաղորդակցման, կանխատեսման:
Բարոյականության հիմնական գործառույթը կարգավորող գործառույթ է,
որին ենթակա է իմացական գործառույթը: Հենց բարոյականությանն է պատկանում մարդու, այլ մարդկանց, ընտանիքի, ազգի, ժողովրդի, ողջ հասարակության
նկատմամբ հարաբերությունների կարգավորման գործիքը:
Բարոյականության իմացական գործառույթը դրսևորվում է նրանում, որ բարոյականությունն արտացոլում է յուրահատուկ սոցիալական օբյեկտ` մարդկանց
փոխհարաբերությունները, որոնք առարկայանում են անմիջականորեն, հասարակական նշանակություն ունեցող հաղորդակցման միջոցով [3, 24]:
Բարոյականությունը կատարում է կրթական-դաստիարակչական գործառույթ, որի բովանդակությունը կազմում է բարոյական արժեքների, նորմերի, դիրքորոշումների` կազմակերպված, նպատակամետ, սիստեմատիկ, հետևողական
տարածումը մարդկանց մեջ բարոյական լուսավորության միջոցով [5, 76]: Կրթական-դաստիարակչական գործառույթի նպատակն է ձևավորել բարձր բարոյական կուլտուրա, բարոյական արժեքներ, բարձրացնել պատրաստվածության մա– 277 –

կարդակը և կոփել կամք:
Բարոյականությունը կատարում է արժեքային-կողմնորոշող գործառույթ,
որի նպատակն է ոչ միայն ճանաչել բարոյական արժեքները, կարգավորել մարդու վարքագիծը համամարդկային բարոյական նորմերին համապատասխան [4,
81], այլև վերափոխել մարդու բարոյական կողմնորոշումները և դիրքորոշումները, ոգեշնչել և մղել կոնկրետ բարոյական գործողությունների:
Բարոյականության բոլոր գործառույթները գործում են համակցության մեջ:
Վերը ասվածից պարզ է դառնում, որ բուհում անձի բարոյական որակների
ձևավորման տեխնոլոգիայի բովանդակությունը կախված է ոչ միայն բարոյականության կառուցվածքային տարրերից, այլ նաև բարոյականության գործառույթներից: Փոխշաղկապակցված հարաբերությամբ հարկ է նշել, որ բարոյական
որակներ ձևավորելիս առնչվում ենք նաև վարքային դրսևորումներին` վարվելակերպին, ուստի էթիկական կատեգորիաների իմաստավորումն ու յուրացումը
նույնպես խիստ անհրաժեշտություն է: Պատանեկության տարիքում առավել
կարևոր է բարու և չարի, կյանքի իմաստի, երջանկության, պարտքի և պատասխանատվության, արժանապատվության, խղճի, արդարացիության իմաստավորումը:
Ներկայացնենք բուհում անձի բարոյական որակների ձևավորման
տեխնոլոգիայի սխեմատիկ պատկերը.

– 278 –

Անհրաժեշտ է նախ ախտորոշել ուսանողի բարոյական գիտակցությունը
պարզելու համար, թե տարիների ընթացքում որքանով են ձևավորվել այս կամ
այն բարոյական որակները, արդյոք կան սխալ բարոյական պատկերացումներ ու
համոզմունքներ, որքանով է սեփականացրել բարոյական սովորույթներն ու
ավանդույթները, բարոյագիտական գիտելիքները: Ախտորոշման գործընթացի
նպատակն ախտանիշն է, այսինքն եզակիի և ընդհանուրի համընկման փաստի
բացահայտումը: Ախտորոշումն ունի վերափոխական էություն, որն առաջին հերթին դրսևորվում է այն ժամանակ, երբ բարոյական գիտակցությունը դասակարգվում է բարոյական պատկերացումների, բարոյական համոզմունքների, բարոյական սովորույթների ու ավանդույթների, բարոյագիտական գիտելիքների շարքում, ձևավորվում է համակարգ` արտահայտելով ներքին փոխկապակցվածությունը և հարաբերությունը պրակտիկայի հետ, երկրորդ` պրակտիկ գործունեության ժամանակ բարոյական գիտակցության ախտորոշման ընթացքում արդեն
այն ենթարկվում է վերափոխման, երրորդ` արդեն բարոյական գիտակցության
ախտորոշման գործընթացի փուլում ներկայացվում են վերակառուցման շատ
ուղիներ և ուղղություններ, որոնք հետագայում ճշտվում են, կոնկրետացվում
նպատակային կողմնորոշման փուլում: Ախտանիշի ստացումը հանդիսանում է
մուտքային արդյունք բարոյական գիտակցության ախտորոշման գործընթացի
գնահատման համար: Ապա` որակաչափման փուլում գնահատում և չափում ենք
անհատական բարոյական գիտակցությունը, համեմատում հասարակական բարոյական գիտակցության հետ, այնուհետև անցնում կանխատեսման փուլին: Այս
փուլում որոշվում է և ուրվագծվում անելիքների հեռանկարը: Ցանկացած կանխատեսում նախատեսում է բարոյական գիտակցության ձևավորման հեռանկարի
առնվազն երեք տարբերակ: Ամեն մի հեռանկար տարբերվում է իր իրականացմամբ: Կանխատեսման տարբերակների ստացումը հանդիսանում է մուտքային
տեղեկատվություն կոնկրետ մոդելի մշակման համար: Ապա` մոդելավորման
փուլն է, երբ կառուցվում և ստեղծվում է մտածական մոդելը: Մոդելավորման ժամանակ անչափ կարևոր են մոդելավորողի կառուցողական, ակադեմիական,
ստեղծագործական կարողությունները: Այս փուլի արդյունքը մուտքային է նախագծման համար: Նախագիծը տեքստային արտահայտություն է, հաշվարկի,
գծագրի և այլ ձևերի տեսքով նշանային համակարգ, որտեղ նշվում են դերեր, գործառույթներ, նպատակներ, կողմնորոշման արժեքներ: Ստացված նախագիծը
մուտքային արդյունք է ծրագրման փուլի համար: Ծրագիրը հաջորդական գործողությունների ամբողջություն է, նպատակների կամ ենթանպատակների իրականացման միջոցառումների համալիր` վերածվելով նպատակների «ծառի»: Ծրագրի էությունն է նպատակների և գործունեության բովանդակության մանրակրկիտ
նկարագրությունը, ինչպես նաև բարոյական գիտակցության վերափոխման նախագծերի իրականացման միջոցառումների և դրան հասնելու անհրաժեշտ ռեսուսների բնութագրումը: Ընդ որում ծրագրում արտացոլվում են միջոցառումները, որոնք կապված են նախագծի ամեն մի բաժնի նպատակներին հասնելու հետ`
տեսական, տեղեկատվագիտական, նորմատիվ, բովանդակային, չափորոշիչային:
Հաջորդ փուլը պլանավորումն է: Պլանի մշակումն իրենից ներկայացնում է նախօրոք կազմված կարգ, որևէ ծրագրի իրականացման աշխատանքների հաջորդա– 279 –

կանություն, միջոցառումների անցկացում: Ծրագրի նպատակների և բարոյական
խնդիրների բնույթից պլանը կարող է ունենալ տարբեր բաժիններ: Յուրաքանչյուր
բաժնի մեջ առանձնանում են հստակ դիրքորոշումներ` նպատակներ, խնդիրներ,
ուղիներ, ուղղություններ, միջոցներ և մեթոդներ, միջոցառումներ, ժամանակավոր
ցուցանիշներ, պաշտոնական անձինք, որոնք պատասխանատու են դրանց իրականացման համար, անհրաժեշտ ռեսուրսներ (նյութական, ֆինանսական, կադրային, գիտական, կրթական, մեթոդական և այլն): Պլանում նկարագրվում են
նպատակները, այդ նպատակներին հասնելու միջոցառումները, ղեկավարման,
ձևավորման և կառավարման գործառույթները, կատարողական գործառույթները,
միջոցառումների իրագործման ժամկետները և այլն: Հաջորդիվ իրականացման
փուլն է, երբ ակնհայտ երևում են և գնահատվում նախորդ փուլերի արդյունքը,
ինչպես նաև դասախոսների պրոֆեսիոնալ կարողությունները: Տեխնոլոգիայի
յուրաքանչյուր քայլն իրականացնելիս կարևոր է տեղեկատվության ապահովումը: Յուրաքանչյուր փուլի լիարժեքությունն ապահովելու համար այն կառավարվում է, և իրականացվում նորարարական գործընթաց: Յուրաքանչյուր փուլի
լիարժեքությունից է կախված հաջորդ փուլի հաջողությունը: Փուլերի արդյունքը
ստուգվում է պրակտիկ մակարդակում` բարոյական գործունեությունն ու բարոյական հարաբերություններն ախտորոշելով: Առանձնակի կարևորություն կա
մատնանշելու կանխատեսման փուլը, երբ ուրվագծվում են հետագա անելիքները:
Բուհում կարելի է իրականացնել ամենօրյա տարբեր միջոցառումներ ուսանողների բարոյական կուլտուրան բարձրացնելու նպատակով: Կարելի է մշակել ներբուհական էթիկայի և էթիկետի կանոններ և խստորեն հետևել դրանց` ուշադրություն դարձնելով ոչ միայն վարվելակերպին, այլ նաև արտաքին տեսքին: Կանխատեսման և մոդելավորման փուլերում անհրաժեշտ է կարևորել բարոյախրատական թեմաներով զրույցների, սեմինարների, բանավեճ-դեբատների, կոնֆերանսների ընդգրկումը:
Այսպիսով, բուհում անձի բարոյական որակների ձևավորման տեխնոլոգիայի իրականացումն անհրաժեշտություն է երիտասարդության բարոյական կուլտուրան բարձրացնելու, բարոյական գիտակցությունը զարգացնելու համար:
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Технология формирования нравственных качеств
личности в вузе
вузе
Багдасарян Лилит
Макарян Алвард
Резюме
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технологические шаги
В статье обсуждается необходимость формирования нравственных качеств и
развития нравственного сознания юношей и девушек. На всех этапах развития
общества вопрос формирования нравственных качеств личности был приоритетным и важным. Воспитание человека – это непрерывный процесс, поэтому необходимо также подчеркнуть необходимость формирования нравственных качеств личности в юношеском возрасте. Наряду с развитием человека-личности, меняются
моральные представления, убеждения, чувства, взгляды, идеалы, нравственные
привычки и традиции, моральные знания, следовательно, меняется и нравственное
сознание. Важность формирования системы нравственных ценностей студентов
обусловлена значимостью регулирования и балансирования общественных отношений.
Безусловно проблеме придают большое значение и в вузе, поэтому в данной
статье предлагается технология развития нравственных качеств личности в вузе,
что поспособстует повышению нравственной культуры студентов. В работе детализируется поэтапная последовательность технологических шагов, подчеркивается
стадия предусматривания, в ходе которой мы придаем важное значение разработке
внутриуниверситетских правил этики, предусматриванию бесед, семинаров,
дискуссий-дебатов, конференций и повседневных мероприятий на нравственные
темы.
Мы считаем, что обсуждаемая проблема актуальна, и необходимо, чтобы она
была в центре внимания соответствующих специалистов.
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The Technology of Developing the Individual's Moral Qualities
in Higher Educational
ducational Institution
Baghdasaryan Lilit
Makaryan Alvard
Summary

Key words: moral consciousness, moral activity, moral relations, moral values,
moral culture, technological steps
The article discusses the need of developing teenagers’ moral qualities and moral
consciousness. The issue of developing individual’s moral quality was a matter of priority
and importance at all stages of societal development. Human education is a continuous
process, so emphasizing the need of developing individual’s moral qualities in his youth
is significant. Along with human-individual’s development, moral perceptions, beliefs,
feelings, attitudes, ideals, moral customs and traditions, ethical knowledge change, and
consequently changes moral consciousness. The importance of developing teenager’s
system of moral values is conditioned by the significance of regulation and balancing of
public relations.
Of course, great importance is given to the problem in Higher Educational
Institutions, so this article proposes to implement the technology of developing
individual’s moral qualities in the university, aimed to increase students’ moral culture.
In the work it is presented the sequence of technological steps in detail, emphasizing the
stage of provision, during which the importance of developing intra-university rules of
ethics, the provision of conversations, the seminars, the discussions-debates, the
conferences and the daily activities on moral topics are highlighted.
We believe that the discussed issue is up-to-date and essential to be in the spotlight
of relevant professionals.
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ԾնողԾնող-երեխա բացասական հարաբերությունների
պատճառները և դրանց հաղթահարման միջոցները
սոցիալական մանկավարժի աշխատանքում
Բեժանյան Սեդա
բառեր.. նույնականացում, ինքնավստահություն, հակասոցիաՀանգուցային բառեր
լականացնող ազդեցություն, անբարենպաստություն, հակամարտություն, հոգեկան մերձեցում
Ընտանիքը այն առաջին միջավայրն է,
ուր մարդը պիտի սովորի բարիք գործել:
Վ. Սուխոմլինսկի
Ընտանիքը՝ որպես մարդկանց կայուն սոցիալական հանրություն, ունի բազմաթիվ տարիների պատմություն: Այն հասարակության տարր է և կատարում է
կարևոր դեր. ապահովում է բնակչության աճը: Դրա յուրահատկությունն այն է, որ
ընտանիքում անդամներն ամենասերտ փոխազդեցությամբ են կապված միմյանց
հետ: Նմանատիպ ինտենսիվ փոխազդեցության համակարգում անհնար է գոյակցել առանց վեճերի, կոնֆլիկտների և ճգնաժամերի:
Մինչև վերջերս ընտանիքի ուսումնասիրությամբ զբաղվում էր բացառապես
միայն սոցիոլոգիան. ստեղծվել էին ընտանիքի տեսական հայեցակարգեր սոցիալականացման գործառույթների, հասարակության այլ ինստիտուտների հետ կապերի տեսանկյունից: Սակայն վերջին ժամանակներում ընտանեկան գործառնության վերաբերյալ խնդիրների նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն է նկատվում
տարբեր գիտաճյուղերի կողմից` սոցիալական մանկավարժության, հոգեբուժության, ազգագրության և այլն: Այս երևույթը բացատրվում է նրանով, որ, ինչպես
ցույց են տալիս սոցիոլոգիական հետազոտությունները, ընտանիքի դասական
ինստիտուտը ճգնաժամ է ապրում համայն աշխարհում`կապված ամուսնական,
ընտանեկան հարաբերությունների բովանդակության փոփոխման հետ, իսկ այն
երկրներում, որտեղ սոցիալ-տնտեսական անկում է, ընտանիքի ճգնաժամը կրում
է սպառնացող բնույթ: Այսօր ընտանիքի նոր ձևեր գտնելու ուղիներ են որոնվում,
որոնք ավելի լավ կհամապատասխանեն հարաբերությունների ժամանակակից բովանդակությանը:
Կարևոր են ընտանիքում ծնող – երեխա դրական հարաբերությունների կառուցման, ծնողների հոգատարության, նրանց վերաբերմունքի և ուշադրության
հարցերը: Երեխաների հետ կապված խնդիրները շատ տարբեր և բազմազան են,
իսկ նրանց դաստիարակության հարցերը` մեծաքանակ ու ծավալուն:
Ընտանիքում գերակա հարցը ծնող – երեխա հարաբերությունների խնդիրն
է: Երեխայի ապահարմարվողականության տեսակների բացահայտումը բերում է
այն եզրահանգման, որ պատճառը ընտանեկան դաստիարակության ոչ ճիշտ
իրականացման, ծնող – երեխա բացասական հարաբերությունների մեջ է:
Ընտանիքում առաջացած հակասությունները հարթելու համար ծնողները
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հաճախ դիմում են սոցիալական մանկավարժների, հոգեբանների խորհրդատվությանը: Առողջ ընտանիքում ծնողները կապված են ամենօրյա բնական շփումներով, որի արդյունքում ծնվում է հոգեկան մերձեցում, ազգակցական կապերն ավելի են ամրապնդվում, ավելի վառ են դառնում հայրական և մայրական զգացմունքները:
Ծնողները և երեխաներն ունեն փոխադարձ հաղորդակցման պահանջ, ինչը,
կախված տարիքային առանձնահատկություններից, տարբեր կերպ է դրսևորվում: Ծնողների և երեխաների միջև տարիների ընթացքում ձևավորվում են փոխհարաբերությունների որոշակի տարբերակներ:
Օրինակ` դեռահասները ձգտում են ինքնահաստատման, պատանիները`
ինքնադրսևորման: Եթե նրանք ծնողների հետ հասնում են փոխըմբռնման, ապա
ձգտում են ակտիվ մասնակցել ընտանիքի կյանքին, թեթևացնել ծնողների հոգսերը և այլն:
Ծնողների սերն ու քնքշանքը երեխայի զարգացման համար կարևոր նախապայմաններ են: Կան ծնողներ, որոնք, իրենց փոքրիկներին անհասկացող և պարզունակ էակներ համարելով, հաշվի չեն առնում երեխաների հոգեկան առանձնահատկությունները: Երբ երեխան իրեն մենակ ու լքված է զգում, նրա մեջ չեն զարգանում անձի հոգեկան հասունության հիմնական կարևոր հատկանիշները՝ ինքնավստահությունն ու հավատը: Ծնողները պետք է իմանան, որ երեխան սիրել
սովորում է իր ծնողներից:
Ծնողների կողմից չափից ավել ցուցաբերվող խնամքը և հոգատարությունը
վանում է երեխաներին, ավելորդ հսկողությունից ազատվելու համար նրանք
ձգտում են դեպի փողոց: Որպեսզի երեխայի շփման օղակը չսեղմվի, անհրաժեշտ
է նրան անընդհատ ոգևորել, պահպանել կապը հարազատների հետ: Երեխային
չի կարելի մեկուսացնել միջավայրից: Երեխան ինքը պետք է բացահայտի իր ներաշխարհը, անհատականությունը: Նա պետք է ձեռք բերի ինքնուրույնություն իր
տարիքին և հնարավորություններին համապատասխան: Այն երեխաները, որոնք
ընտանիքում չեն ստանում բավարար ջերմություն, սեր, հոգատարություն, նվաստացման զգացումներ են ունենում, ենթարկվում են բռնության, սկսում են իրենք
պաշտպանել իրենց իրավունքները սեփական ձևով, որոնք հաճախ անօրինական
են, որն էլ բերում է տնից փախուստի, վարքագծի դևիանտ ձևերի դրսևորմանը:
Այս ամենն արտահայտվում է երեխաների վարքագծում, որոնք վտանգավոր են
դառնում հասարակության համար: Այս երևույթը կանխելու համար անհրաժեշտ
է ժամանակին ցուցաբերել օգնություն՝ կիրառելով մասնագիտական աշխատանքի ժամանակակից մեթոդներ:
Այսօր կարևոր խնդիր է սոցիալապես անապահով ընտանիքների աջակցության ճիշտ կազմակերպումը` հաշվի առնելով նրանց առանձնահատկությունները և այնտեղ տիրող մթնոլորտը: Շատ հաճախ նմանատիպ ընտանիքների հետ
աշխատող մասնագետները կանգնում են դժվարությունների առջև` չիմանալով,
թե օգնության ինչ ձև է անհրաժեշտ նրանց` տնտեսական, բժշկական, սոցիալական, մանկավարժական, հոգեբանական, թե միանգամայն այլ բնույթի և տիպի:
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«Ծնողի վարքն օրինակ է երեխայի համար: Չմոռանանք, որ որոշակի
տարիքում (6-10 տարեկան) երեխան նույնականացվում է միևնույն սեռի ծնողի
հետ» [1, 58]:
Սա նշանակում է, որ երեխան որդեգրում է ծնողի մոտեցումները, մտքերը՝
նմանվելով նրան: Ուստի անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ ծնողն ունի մեծ պատասխանատվություն երեխայի անձի ձևավորման համար, և ճիշտ իրականացնելով դաստիարակության գործընթացը՝ մենք կունենանք բավականին լուրջ և նկատելի առաջընթաց հասարակության զարգացման
բնագավառում, ինչն էլ կհանգեցնի հետագա նվաճումների:
Փորձենք ներկայացնել երեխա-ծնող բացասական փոխհարաբերությունում
իրականացվող միջոցառումների համակարգային հիմնավորումներ, որոնք
ուղղված են ընտանեկան դաստիարակության գործում սխալների, ինչպես նաև
երեխա – ծնող բացասական փոխհարաբերությունների կարգավորման գործընթացի կազմակերպմանը:
Ապագա հայրերն ու մայրերը դեռ դպրոցից պետք է պատկերացում ունենան
ընտանեկան կյանքի և դրա խնդիրների մասին: Միջնակարգ դպրոցի ավարտական դասարաններում սովորող յուրաքանչյուր պատանի կամ աղջիկ արդեն
խորհում է իր ապագա ընտանիքի մասին: Նրանք իրենց հնարավորության սահմաններում փորձում են գնահատել իրենց ընտանիքում գոյություն ունեցող փոխհարաբերությունները: Ամեն ոք պետք է իրազեկ լինի ընտանիքի, ընտանեկան
կյանքի հոգեբանական հիմնահարցերին: Ժողովրդական ասույթն ասում է. «Ընտանիքը դաստիարակության ամենամեծ համալսարանն է»:
«Ընտանիքը սոցիալական ինստիտուտ է, որը բավարարում է հասարակության պահանջմունքը` սերնդի վերարտադրության, ուսումնադաստիարակչական աշխատանքի կազմակերպման, մշակութային հարստության և ժառանգության փոխանցման տեսանկյունից: Ընտանեկան կյանքի գլխավոր իմաստն ու
նպատակը երեխաների դաստիարակությունն է» [5, 158]:
Դաստիարակելով երեխաներին՝ ծնողները դաստիարակում են մեր երկրի
ապագան, իսկ դա նշանակում է՝ նաև
նաև ամբողջ աշխարհի պատմությունը
/Ա.Ս. Մակարենկո/:
Կախված ընտանիքներում տիրող հարաբերություններից` ընտանիքները
կարելի է բաժանել 5 խմբերի.
1. Ընտանիքներ, որտեղ ծնողների և երեխաների միջև տիրում են շատ ջերմ,
ընկերական հարաբերություններ:
2. Ընտանիքներ, որտեղ տիրում է բարիդրացիական մթնոլորտ:
3. Ընտանիքներ, որտեղ ծնողները մեծ ուշադրություն են դարձնում երեխաների ուսմանը, նրանց կենցաղին ու սահմանափակվում սրանով:
4. Ընտանիքներ, որոնցում երեխայի քայլերը գաղտնի վերահսկվում են:
5. Ընտանիքներ, որտեղ երեխա – ծնող հարաբերությունները կոնֆլիկտային
են:
«Նման ընտանիքները դասվում են ցածր կազմակերպվածություն ունեցող
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ընտանիքների թվին, որոնք չունեն ճգնաժամային իրավիճակները ինքնուրույն
լուծելու նախաձեռնություն» [3, 116]:
Այս է պատճառը, որ նրանք ավելի շատ են զգում սոցիալական օժանդակության կարիք:
«Ընտանիքները կարող են լինել ֆունկցիոնալ ունակ և ֆունկցիոնալ ոչ
ունակ (ՙ«ռիսկի խումբ»՚)» [2, 96]:
Ակնհայտ է, որ այսպիսի ընտանիքների երեխաները կարիք են զգում սոցիալական պաշտպանության և երեխայի դիրքը այդ ընտանիքում շատ բանով կախված է տվյալ ընտանիքում տիրող իրավիճակից: Եթե երեխան զգում է ծնողների
սերը, իր հանդեպ ուշադրությունը, ապա անցումային շրջանը անցնում է առանց
ընդվզումների: Իսկ եթե երեխան լքված է, միայնակ, ապա նա դառնում է ագրեսիվ, եսասեր: Այն խնդիրները, որոնք անհանգստացնում են երեխային, ծնողի համար աննշան, անցած-մոռացված բաներ են: Օրինակ` պատանեկությունը նրանց
թվում է անամպ և առանց խնդիրների, այսինքն` իդեալական ժամանակաշրջան,
որտեղ ամեն ինչ հեշտ է: Իսկ այն, ինչ կարևոր է ծնողների համար, երեխային բոլորովին չի հուզում:
Մեծերը և երեխաները հաճախ տարաձայնություններ են ունենում մասնագիտության, ընկերների ընտրության, երաժշտության և այլ հարցերի շուրջ: Եվ սա
պատահական չէ. ծնողները մեծացել են այլ պայմաններում: Երեխաներն իրենց ոչ
ճիշտ են դրսևորում: Նրանք մտածում են, որ իրենց ծնողները մարդիկ են` իրենց
դարն ապրած, հետամնաց գաղափարների տեր: Եվ ինքնաբերաբար մեծահասակը դառնում է «մեխանիզմ», որը կամ ապահովում է պահանջմունքը կամ էլ սահմանափակում է ազատությունը: Արդյունքում խափանվում է շփումը, և վերանում
է փոխադարձ հարգանքը: Կառուցվում են պատնեշներ, և կատարվում են «հեղափոխական» գործողություններ, որոնք ոչ մի կողմի համար հաճելի չեն: Մեկը
պետք է կատարի հաշտության առաջին քայլը: Մեծամասամբ այն կատարում է
ծնողը, քանի որ նա փորձ ունի, հմուտ է և իմաստուն: Մեծահասակները պետք է
հիշեն, որ դեռահասները փորձում են ծնողի մեջ տեսնել ընկերոջը, որը կօգնի լուծել ինքնագիտակցման և կայացման գործում առաջացած խնդիրները: Ինքնուրույն քայլ կատարելը դժվար է, հետևաբար նրանք կանգնում են անելանելի վիճակի առջև: Տղայի կամ աղջկա համար երբեմն ավելի հեշտ է խոսել իր խնդիրների մասին մեծահասակների, քան թե հասակակիցնրի հետ: Երբ ընտանիքում չկա
զգայական լարվածություն, երեխան ծնողին հեշտ է ներկայացնում իր անօգնական, թույլ, անպաշտպան վիճակը: Լարվածության առկայության դեպքում բախումն անխուսափելի է:
Ծնողներին կոչ ենք անում.
1. Մի՛ ակնկալեք, որ Ձեր երեխան լինի այնպիսին, ինչպիսին Դուք եք կամ
ինչպիսին Դուք եք ցանկանում: Դաստիարակությունը պետք է օգնի, որ
նա դառնա ոչ թե Ձեզ նման, այլ ինքն իր նման:
2. Թու՛յլ տվեք, որ իր արարքի բացատրությունը երեխան տա մինչև վերջ:
Մի՛ ընդհատեք նրան. խոսքն ավարտելուց հետո միայն բացատրե՛ք նրա
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արարքի սխալ և ճիշտ կողմերը:
3. Մի՛ պահանջեք երեխայից փոխհատուցում Ձեր բոլոր արածների համար:
4. Լրջությամբ ընդունե՛ք երեխայի ասածները և արածները:
5. Երեխային հնարավորությու՛ն տվեք ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու
և պատասխանատվություն կրելու իր կատարած արարքների համար:
Երեխային իր վարքն ինքնուրույն ուղղելու հնարավորություն տվեք:
6. Մի՛ մտահոգվեք այն բանի համար, որ չեք կարողանում ամեն ինչ անել
Ձեր երեխայի համար, այլ մտահոգվե՛ք, երբ կարողանում եք ու չեք անում:
7. Երեխային պատժելիս միշտ հիշե՛ք, որ Դուք էլ եք եղել նրա տարիքում:
8. Մի՛ արգելեք երեխային այս կամ այն կերպ վարվել, եթե դա ուղղակի Ձեր
ցանկությունն է և այլ բացատրություն չունի:
9. Մի՛ պարտադրեք և մի՛ սպասեք, որ երեխան պատմի իր հետ կատարվող
բոլոր իրադարձությունների մասին. հիշե՛ք, որ նա ունի իր անձնական
կյանքը` կազմված իր համար թանկ իրադարձություներից և իրերից (եթե
դրանք իրեն կամ ուրիշներին չեն վնասում):
10.Երեխային մասնակից դարձրեք ընտանեկան ժողովներին և իր կարծիքն
արտահայտելու հնարավորություն տվեք. դա նրա մոտ ինքնավստահության և օգտակարության զգացում է առաջ բերում:
Հետազոտության անցկացման համար ընտրվել են պետական կարգավիճակ
ունեցող թիվ 1, 21, 10, 24 հանրակրթական դպրոցները, «Օրրան», «Երիտասարդ
մարդկանց քրիստոնեական ընկերակցություն» հասարակական կազմակերպությունները:
Անձի հոգեբանական վիճակի ախտորոշման մեջ առանձնահատուկ տեղ են
գրավում նախագծային մեթոդիկաները, որոնցում անձի վիճակի գնահատումը
հիմնված է ոչ թե գործունեության ընթացքի բնութագրման, այլ թեստային առաջադրանքների արդյունքների վերլուծության վրա: Արդյունքների վերլուծությունից պարզվել է, որ երեխաների 50%-ն ունի ներընտանեկան շփման կարիք, քանի
որ բացակայում է ծնող-երեխա փոխադարձ կապը: Ստացված տվյալներից եզրակացնում ենք, որ ընտանիքի ապահովվածությունը կախված է ոչ թե նրա կառուցվածքից, այլ ներընտանեկան հարաբերությունների ձևերից և ոճերից:
Կիրառված մեթոդիկաներն ու մեթոդներն են.
▪ Հարցաշար ծնողների համար` «Ծնողական փոխհարաբերությունների
վերլուծություն»:
▪ «Հարցարան ծնողների համար», «Հոգատարության չափը», որոնց նպատակը դաստիարակության գործընթացում ծնող-երեխա փոխհարաբերության խախտումների վիճակի, այդ իրավիճակների հոգեբանական պատճառների վերլուծությունն է:
▪ Հարցաշար երեխաների համար` «Երեխաների և ծնողների նույնականացման մեթոդիկա»:
▪ Աշակերտի դիտարկման քարտ ուսուցիչների համար: Տվյալ քարտը կօգնի
հստակեցնել երեխայի անբարենպաստության աստիճանն ու շրջանակնե– 287 –

րը, կարող է նաև շտկման ծրագրի մշակման և դրա արդյունավետության
աստիճանի հստակեցման հիմք հանդիսանալ:
▪ Նկարչական թեստ` «Իմ ընտանիքը», որի նպատակը ներընտանեկան հարաբերությունների առանձնահատկությունների բացահայտումը, այդ
ամենին երեխայի աչքերով նայելն է:
▪ Գործնական պարապմունքներ ծնող-երեխա փոխհարաբերությունների
շտկման ուղղությամբ:
▪ Անավարտ նախադասությունների մեթոդիկա, որը նախատեսված է դեռահաս-ծնող միջանձնային հարաբերությունների ախտորոշման համար:
▪ Ախտորոշման մեթոդ (դիտում, հարցազրույց, դիտարկում, հարցում, թեստավորում):
▪ Վարչադաստիարակչական մեթոդը իր մեջ ներառում է դերակատարողական, իրադրային խաղեր, սոցիալ-հոգեբանական թրենինգներ:
Ստացված բնութագրի հիման վրա կազմվեց պլան այդպիսի ընտանիքների
հետ աշխատելու համար: Կազմակերպվեցին ժողովներ և անցկացվեցին լսումներ
հետևյալ թեմաներով` «Գովասանք և պարսավանք», «Ծնողների և երեխաների
միջև փոխհարաբերությունը», «Այցելություն դպրոց», կազմակերպվեցին անհատական խորհրդատվություններ:
Կատարած աշխատանքների արդյունքում որոշ ընտանիքներում մեղմացան
ծնող-երեխա բացասական հարաբերությունները, որն էլ հիմք հանդիսացավ
շարունակելու հետազոտությունները վերոգրյալ խնդրի շուրջ:
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антисоциальное

Существующие проблемы в функционировании семьи на современном этапе
обуславливают необходимость оказания ей помощи со стороны общества. Анализ
педагогической литературы, некоторые исследования показывают, что это возможно посредством организуемой с семьей социальной (или социально-педагогической) работы.
На самом деле, если семья не выполняет свою ведущую функцию – первичной базисной социализации личности ребенка – в силу разного рода причин или
социальных дефицитов, деформация взаимоотношений в её подсистемах, негативное влияние референтной группы, нарушение ролевых функций и т.д.), то необходимо влияние на неё извне с определенной целью: внести необходимые коррективы в её функционирование, т.е. внести изменения.
Семья как социальный институт общества обладает большими возможностями
для осуществления процесса социализации ребенка, успешность осуществления
этого процесса определяется её воспитательным потенциалом.
Выполняя функции первичной социализации личности, она выступает в роли
субъекта этого процесса и должна пониматься как сложная социальная система,
состоящая из отдельных компонентов. Понимание семьи в качестве системы, как
показало исследование, способствует повышению её воспитательного потенциала.
Проанализировано современное состояние проблемы негативных детско – родительских отношений. Можно констатировать, что данная проблема очень
актуальна.
Неразвитость социальной сферы и недостаток образованных специалистов,
ориентированных на проблемах семьи негативно отражается на ситуации в
обществе.
Выявив виды дезадаптации ребенка, мы пришли к выводу, что причины не в
структуре семьи, а в неправильном стиле семейного воспитания и нарушении типа
родительско-детских отношений.
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Causes of ParentParent-Child Negative Relationship and
Means of Overcoming them in the Field of Social Pedagogies
Pedagogies
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Summary
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The analysis of the outcomes of the present article shows that each family may face
various conflicts caused by improper family relations, parental stance, environmental
factors, shortcomings in parental capabilities, dissatisfaction of children’s needs and
unfavorable conditions.
As a social institution, the family possesses great capacities of implementing the
child’s socialization processes, the success of which largely depends on the educational
potential. Equally, as the holder of the initial function of child socialization, the family
acts as a subject in the mentioned process.
Both boys and girls feel gratitude towards the qualities of their parents which
helped them comprehend their emotions and feelings, become their mentors, and solve a
number of problems in the atmosphere of mutual understanding. If a certain amount of
misunderstanding is present in the relationship between parents and children, then the
parent’s distrust towards their children and undue interference with their privacy
creates a barrier between the parents and children.
The inadequacy of mutual understanding between parents and children may cause
incompatibility in their characters and behavior. Oftentimes parents fail to accept the
fact that their children are already teenagers, youngsters. It is more typical of girls than
boys to stop sharing and ceasing to be open with their parents in case of feeling their
fraudulent attitude. Children who are brought up in overprotective families and always
have to follow the strict regulations and instructions of the family, being deprived of the
free choice are also susceptible to behavioral deviations. No matter how hard the parents
are trying to justify their overprotection by saying that they worry about their children
and they know better what is good for them, such relationships cause a number of
conflicts.
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Первые мысли о хозяйствовании мы встречаем в иудейско-христианской
“Книге бытия”. В нём человеку сказано, что жить ему суждено лишь ежедневным
трудом. Ему также предписывалось “давать потомство и размножаться наполняя
страну и управляя значимыми и незначимыми существами” [1, 6].
Экономика же намного моложе. В современном восприятии этого понятия основоположником экономики считается Г. Лейбниц, который, будучи советником
Петра I по экономическим вопросам, разработал программы развития некоторых
отраслей промышленности.
История человечества показывает, что одновременно с его развитием в жизни
людей всё большую роль начинает играть их хозяйство и его дальнейшее развитие.
Со временем экономика стала не только компонентом повседневной жизни, а
преобразилась в целую науку, которую изучают во всех вузах мира. Известные вузы
находят инновационные решения тех вопросов, которые долгое время волновали
экономистов.
В этом большую роль играет изучение экономики в школах, что начинает
формировать у учащихся экономическое мышление, то есть: находить оптимальные решение любой задачи. Формирование этого мышления начиная со школы
помогает учащимся в будущем добиться успеха в профессиональной деятельности:
В Республике Армения вузы создают большие возможности для развития в этой
области: есть даже экономический университет.
Однако в школах, в том числе и на экономическом потоке, не проходят
соответствующих дисциплин, даже на вводном уровне.
Основная цель данной статьи – выявить уровень владения базовыми экономическими категориями и понятиями старшеклассниками РА и представить опыт организации экономического воспитания в развитых странах и разработать несколько
рекомендаций.
Исходя из этого, мы провели опрос старшеклассников, значительная часть которых учится в классах с экономическим уклоном, что предполагает не только
интерес к соответствующим учебным предметам, но и некоторые знания.
Результаты изучения разочаровывают.
В опросе приняли участие 40 учеников 11-12-ых классов старшей школы, чуть
больше половины которых учатся на экономическом отделении. Из опрошенных
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30% мужского пола, а 70% – женского. Большая часть опрошенных (62,5%) свою
будущую профессию связывают со сферой экономики. Половина опрошенных
отметила, что состоит в каких-то общественных организациях (30% указали ОО
“Юношеские достижения Армении”) и на вопросы дали следующие ответы:
1. Что показывает ВВП?
- Доход на одного человека (67,5%). Ответ неверный. К сожалению надо
отметить, что это одно из базовых экономических понятий, владеть которым
должны отнюдь не только старшеклассники, но и учащиеся основной школы.
2. Сколько составляет ВВП на душу населения в долларах США?
- 11.537.267.000 – 2,5% опрошенных
- 2955 – 62.5%
- 12.324.786.000 – 0
- 3963 – 35% – Это правильный ответ. Следовательно большинство ответило
неверно.
3. Что из себя представляет накопительная пенсионная система?
Ни один респондент не дал правильного ответа. Часть отметила, что это
удержание из зарплаты какой-то суммы, которая будет возвращаться по выходе на
пенсию. Два ученика отметили, что это касается тех, кто родился после 1974 года.
И это очень удивительно, так как в последнее время (май-июнь) эта проблема была
на слуху у всех, так как в правительстве шли жаркие обсуждения в результате чего
пришли к компромиссу: накопительная пенсионная система принимается, но при
этом правительство будет вкладывать не 5%, а 7,5%, что снизит нагрузку
работников: вместо 5% они будут вносить 2,5%. Это, на наш взгляд, должны знать
все, в том числе и учащиеся старшей школы, которые через несколько лет станут
работниками. Удивительно и то, что многие родители учащихся люди этого
возраста и не может быть, чтобы в семье не было бы разговоров на эту тему. На наш
взгляд это проявление безразличия к происходящему, что в целом характерно для
этого поколения, которое многими характеризуется как поколение потребителей.
4. Если евро сегодня стоит 1,25 доллара США, а завтра 1,5 доллара, то что
меняется в соотношении евро-доллар?
- доллар и евро обесценились – 2,5% (Вообще непонятно, так как вопрос
идет о соотношении валют, где наритет исключается)
- доллар укрепился, а евро обесценился (25%)
- доллар обесценился, а евро укрепился – 72,5%.
Правильные ответы составили большинство.
5. Что показывает обмен валют?
- Количесто волюты выраженное золотом – 2,5%
- Соотношение ВВП одной страны к ВВП другой страны – 7,5%
- инострання валюта, представленная местной валютой – 90%
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-

Соотношение богатства одной страны к богатству другой страны – 0%
То есть правильный ответ дали абсолютное большинство респондентов.
Исходя из того, что 62,5% опрошенных свою будущую профессию связывают
со сферой экономики, результаты в целом неприемлимые, так как на большинство
вопросов не получены какие-либо внятные ответы. Более: многие респонденты
избегли ответов на ряд важных вопросов.
Преобладание положительных ответов на 4-ый и 5-ый вопросы связано не
столько с экономическими знаниями, сколько с жизненной практикой учащихся и
их знаниями по математике.
Низкий уровень экономических знаний обуславливается и тем, что большинство учащихся экономических отделений не изучает соответствующие профилю дисциплины, так как в обязательном государственном компоненте учебных
планов дисциплин экономического блока нет и они вводятся по решению самих
учебных заведений. На наш взгляд начальные экономические знания необходимо
давать всем учащимся без учета избранного учащимся профиля.
Вопрос экономического воспитания актуален не только для Республики Армения, но и многих других стран, в том числе и для стран Запада. В этой области в
США в конце XX века проведены многочисленные исследования и в обсуждении
проблемы принимали участие широкие слои общественности.
В США экономика, как и большинство других предметов – дисциплина по
выбору: ученик может выбрать, а может и нет. А Вундерт и другие пытались показать, что в основе современного им экономического образования лежит педагогическая модель “trink like economist” (думай как экономист) [2, 467].
Этот формат включал ознакомление учащихся с лучшими мировыми экономическами моделями, однако он не был лишён и недостатков: часто пренебрегали
изучением базовых терминов и понятий, как например: ВВП, доля ВВП на одного
человека, уровень безработицы и др. Департамент образования тестировал всех
учащихся 12-ых классов независимо от того, проходили или нет предметы экономического блока и результаты были не обнадёживающими [2, 472]. Авторы пришли
к выводу, что педагогическая модель “trink like economist” не работает.
Другой американский исследователь Р. Макинзи большое внимание уделял
методам преподавания экономики. Он отмечал, что уже многие учителя поменяли
направление преподавания: от теории к практическим решениям, которые прямо
влияют на благосостояние учащихся [3, 6]. Данная модель отразится и на участии в
выборах, когда они из нескольких вариантов выберут тот, который в наибольшей
степени повлияет на их благосостояние и важнейшим средством этого считается
развитие аналитического мышления ещё в школе.
С. Баклз в своём труде пытается понять: действительно ли есть необходимость
получения экономических знаний в школе. Убедившись в этом, он распределяет
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курс экономики так, чтобы в начальных классах учащиеся изучали следующие термины: земля, капитал, человек, рынок [4, 164]. В продолжение надо развивать
знания так, чтобы старшеклассники достигли такой базовой степени, когда они
смогут понять сущность комплексных и аналитических моделей в мировом
хозяйстве (4, 167).
Исследователь считает, что в современном мире знание экономики становится необходимостью для каждого индивидума, что обеспечивает его существование.
На современном этапе развития человеческого общества экономическое воспитание является необходимым условием для существования в определённой
сфере жизни общества – экономике.
Экономическое воспитание подрастающего поколения направлено на раскрытие личностных возможностей обучающихся, а именно трудолюбия, бережливости,
экономности, предприимчивости.
Различные глобальные и локальные изменения в экономической системе
требуют инноваций в области образования и воспитания, которые должны быть основаны на современных научных представлениях, идеях и знаниях.
Из теоретического анализа источников и результатов проведённого опроса
чётко видно, что экономическое воспитание это проблема системы образования
многих стран. В наше время экономические решения имеют существенное влияние
на наши повседневные решения. Правильные решения могут быть залогом большого успеха, а в противном случае могут стать причиной больших проблем.
Поэтому большое значение имеет то, что получив экономическое образование
в школе, учащийся в дальнейшем получает возможность избежать неправильных
решений и имеет общее представление о том, как действует хозяйство.
Проведенный опрос показывает, что в Республике Армения нет централизованного учебного предмета “Экономика”, а знания школьников, даже вовлеченных
во внешкольные кружки, общественные организации неудовлетворительны. Это
характерно не только для Армении, но и для других стран, в том числе и для
имеющего самое развитое хозяйство США. Разница однако в том, что в США в
школах есть предмет “Экономика”, а проблема состоит в эффективности метода
обучения и в развитии интереса учащихся к данной дисциплине. Для этого
применяют различные педагогические подходы.
Однако до сих пор не разработана полноценно работающая модель экономического образования, которая могла бы быть использована и в других странах, в
частности в Республике Армения.
А неполноценное экономическое образование ведёт к непродуктивным решениям, вследствие чего в практике получаются нежелательные результаты: непогашенные кредиты и другие долги.
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Низкий уровень экономических знаний и экономической культуры сдерживает не только рост благосостояния отдельных граждан, но и экономическое развитие всей страны.
Одним из решений может быть введение в РА курса “Экономика” в старшей
школе, с более углубленным изучением на экономическом потоке.
Формируя у учащихся общее представление об экономике, знакомя их с элементарными понятиями и терминами, мы сформируем определенный слой молодых, которые более четко будут оценивать ситуацию и делать правильный выбор,
что в итоге поспособствует не только их личному успеху, но экономическому развитию страны.
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Տնտեսագիտական դաստիարակությունը
որպես երկրի տնտեսական զարգացման գործոն
Գևորգյան Պարգև
Կիրակոսյան Մարտուն
Ամփոփում

բառեր.. տնտեսություն, տնտեսագիտություն, տնտեսագիտաՀանգուցային բառեր
կան դաստիարկություն, արժույթ, եկամուտ, շահույթ
Հոդվածում, հենվելով զարգացած երկրների, օրինակ՝ Ամերիկայի Միացյալ
Նահանգների տնտեսագիտական դաստիարակության ու կրթության կազմակերպման փորձի և ՀՀ ավագ դպրոցի աշակերտների հարցման արդյունքների
վրա, կատարվել է մանրակրկիտ վերլուծություն և հանգել եզրակացության, ըստ
որի՝ ՀՀ ավագ դպրոցի աշակերտների տնտեսագիտական գիտելիքների մակարդակը բացարձակ անընդունելի է:
Հարցմանը մասնակցել է ավագ դպրոցի 11-12-րդ դասարանների 40 աշակերտ, որոնց կեսից ավելին սովորում է տնտեսագիտական հոսքում: Հարցվածների 30%-ն արական, իսկ 70%-ն իգական սեռի ներկայացուցիչներ են: Նրանց մեծ
մասը (62,5%) իրենց հետագա մասնագիտությունը կապում է տնտեսագիտության
հետ, իսկ կեսը հաճախում է տարբեր դասընթացների: Եվ այդ պարագայում
հարցվածներից ոչ մեկը չի կարողացել սահմանել՝ ինչ է ՀՆԱ-ն, ընդամենը 35%-ը
ճիշտ է նշել մեկ անձին հասանելի ՀՆԱ-ն, ոչ մեկը չի կարողացել ներկայացնել, թե
ինչ է կուտակային թոշակային համակարգը, այն դեպքում, երբ այդ հարցը վերջին
շրջանում լայն զանգվածների քննարկման առարկան էր: Ամենաշատ դրական
պատասխան ստացվել է այն հարցին, թե ինչ է ցույց տալիս արժույթի փոխանակում որը, մեր կարծիքով, պայմանավորվում է ոչ թե տնտեսագիտական գիտելիքներով, այլ աշակերտների կենսափորձով:
Քանի որ այլ երկրներում, այդ թվում և ԱՄՆ-ում չկա մշակված կատարյալ
մի մոդել, ՀՀ-ն, հենվելով համաշխարհային փորձի վրա, պիտի մշակի տնտեսագիտական դաստիարակության համապատասխան համակարգ, որի հիմքում
առաջարկվում է դնել «Տնտեսագիտություն» դասընթացի կենտրոնացված ուսուցումը:
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Economic Education as a Factor of Economic
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Summary
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Based on the results of surveys of developed countries, for example, the experience
of economic education of the United States and the results of the Armenian high school
students' survey, a thorough analysis was made and the conclusion is that the level of
economic knowledge of Armenian high school students is absolutely unacceptable.
The survey was attended by 40 pupils from the 11th -12th grades of the senior
school, more than half of them studying in the field of economics. About 30 percent of
respondents are male and 70 percent are female. Most of them (62.5%) connect their
future profession with economics, and half of them attend such classes. And in this case,
none of the respondents could define what the GDP is, only 35 percent of the correct
figures are available for one person. None of them could define the system of
accumulative pension. It was a subject of discussion among the masses. The most positive
answer to the question is what shows the currency exchange that, in our opinion, is
conditioned not by the knowledge of economics, but by the experience of the students.
Since there is no perfect model developed in other countries, including the United
States, the Republic of Armenia, based on global experience, should develop a proper
system of economic education, which is based on the centralized teaching of the
"Economics" course.
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Խոսքի զարգացման աշխատանքները տարրական
դասարաններում՝ որպես միջին դասարանների
աշակերտների խոսքի զարգացման անհրաժեշտ
նախապայման
Խաչատրյան Հասմիկ
բառեր.. բառապաշարի հարստացում, գիտելիքների ձեռքբերՀանգուցային բառեր
ման կարողություն, մտահորիզոնի ընդլայնում, հաղորդակցվելու կարողություն,
մտածողության զարգացում
Ուսումնական գործունեության ընթացքում ամենակարևոր խնդիրներից
մեկը աշակերտների խոսքի զարգացումն է, հաղորդակցվելու կարողության ձևավորումը, քանի որ մարդու հիմնական յուրահատկություններից մեկը հաղորդակցվելու ընդունակությունն է. խոսքի միջոցով են իրագործվում բարձրագույն
հոգեկան գիտակցական գործընթացներն ու շփման առավել կատարյալ, սոցիալական տեսակետից անհրաժեշտ ձևերը:
Ուսումնական գործունեությունը բարդ ու բազմակողմանի գործընթաց է, և
այն առավել արդյունավետ իրականացնելու համար հարկավոր է ճիշտ կազմակերպված աշխատանք, որի ընթացքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ սովորողը գիտելիքների ձեռքբերմանը զուգահեռ ստանում է իր կյանքի
հետագա գործունեության համար անհրաժեշտ սոցիալական փորձ: Ուսումնառության ընթացքում իրականացվում է երեխայի հոգեկանի զարգացումը, ձեռք է
բերվում գիտելիք, մշակվում այլընտրանքային ճանապարհով գիտելիքների ձեռքբերման կարողություն, ձևավորվում ճանաչողական ընդունակություններ, մարդկանց և իր նկատմամբ սեփական վերաբերմունքի դրսևորում: Կրթության հետ
միաժամանակ երեխան պետք է դառնա նախաձեռնող, կարողանա ինքնուրույն
հետազոտել, ստեղծագործել, ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել գործնականում,
փոխանցել իր իմացածը, ձեռք բերել հաղորդակցական, համագործակցային կարողություններ և ինքնուրույնություն: Կրտսեր դպրոցական տարիքը գիտելիքների կուտակման տարիք է, և այս տարիքի երեխաները պատրաստակամ են գիտելիքներ ձեռք բերելու հարցում: Ուսուցման հիմքը դրվում է ուսումնառության
սկզբնական շրջանում և այնուհետև շարունակվում դպրոցական ողջ տարիների
ընթացքում, և ոչ միայն…
Նոր դպրոց մտնող երեխայի խոսքի զարգացման աշխատանքներն իրականացվում են լեզվական տարրական գիտելիքների ուսուցման միջոցով, որի ընթացքում լուծվում են աշակերտի խոսքի զարգացման մի շարք խնդիրներ՝ հնչյունների ուղղագրությունն ու ուղղախոսությունը, ճիշտ շեշտադրումը, բառակապակցություններ, ապա նախադասություններ կառուցելու կարողությունը, բառիմաստի ընկալման, ճիշտ կիրառման և պատկերավոր խոսք կառուցելու կարողությունը: Ամրապնդման համար համապատասխանաբար կատարվում են ճանաչողա– 298 –

կան և կիրառական վարժություններ:
Սկսած նախաայբբենական շրջանից՝ աշակերտներին գաղափար է տրվում
բանավոր և գրավոր խոսքի մասին, պատումի, նախադասության մասին, զարգացվում նրանց տեսողական-պատկերային մտածողությունը, ձևավորվում
մտքերը հասկանալի և ճիշտ ձևակերպելու, հաղորդակցվելու, ինքնարտահայտվելու կարողություններ: Ուսուցման ընթացքում ուսուցիչը կրտսեր դպրոցականների առջև խնդիր է դնում իր կողմից առաջադրվող հարցերին տալ լիարժեք և
տրամաբանված պատասխաններ, խոսել ճիշտ ու գրագետ, խուսափել անհարկի
կրկնություններից: Հատկապես ուշադրություն պետք է դարձնել, որ աշակերտը
ազատ և անկաշկանդ մտածի և հաղորդակցվի, կարողանա հասկանալ տրված
հարցերը և ճշգրիտ պատասխանել դրանց, կարողանա ճիշտ կողմնորոշվել խոսքային իրադրության մեջ: Երեխային առաջարկում ենք պատմել իր, ընտանիքի,
ընկերների, սիրելի իրի և այլ առարկաների կամ երևույթների մասին, սովորեցնում համեմատել և գտնել առարկաների նմանություններն ու տարբերությունները և այլն, ձևավորում ենք դիմացինի խոսքը լսելու կարողություն: Աշխարհաճանաչողական տեղեկությունների միջոցով զարգացնում ենք խոսքն ու մտածողությունը, նոր բառերի միջոցով հարստացնում բառապաշարը, այն մաքրում ժարգոնային, բարբառային, մակաբույծ բառերից՝ բացատրելով, որ «ամեն մի ավելորդ
բառ մոտավորապես նույնն է, ինչ դերասանի համար ավելորդ շարժումը,
երաժշտի համար՝ ավելորդ ձայնը, հնչյունը, նկարչի համար ավելորդ գույնն ու
վրձնահարվածը» [2, 130]: Արդեն հետայբբենական շրջանում աշխատանքներ են
տարվում խոսքի, բառի, նախադասության և տեքստի շուրջ, գործնականում կիրառում լեզվական նախնական գիտելիքները: Օրինակ՝ բառի մասին գաղափար
կազմելու համար աշակերտներին հարցնում ենք, թե ինչ են տեսնում իրենց շրջապատում, աշակերտները սկսում են անվանել տարբեր առարկաներ, այնուհետև
հարցնում ենք, թե ինչպես են տարբերում այդ առարկաները, աշակերտները
անվանում են առարկաների տարբեր հատկանիշներ, բնութագրում են դրանք,
ասում, թե որ առարկան ինչի համար է: Աշակերտներին կարելի է առաջարկել
իրենց խոսքը կառուցել շաղկապների միջոցով (Գիրքը կարդալու համար է, իսկ
գրիչը՝ գրելու, Ինձ դուր չեկավ տղայի արարքը, որովհետև նա դրանով ցավ
պատճառեց մեկ ուրիշին և այլն): Խոսքի կառուցման այս եղանակը կնպաստի
աշակերտների տրամաբանված խոսքի զարգացմանը: Բառի մասին գաղափար
տալուց հետո կատարում ենք եզրահանգում, որ յուրաքանչյուր առարկա ունի իր
անվանումը, յուր բառ ունի իր նշանակությունը, իմաստը: Երեխաներին բացատրում ենք, որ բառը պետք է անպայման իմաստ ունենա, որ հնչյունների ամեն
կապակցություն բառ չէ: Կարելի է աշխուժություն մտցնելու համար ստեղծագործել և գրել փոքրիկ բանաստեղծություն բառի իմաստի վերաբերյալ.

Դասարանը սենյակ է, որտեղ մենք սովորում ենք,/Գիրքը գիտելիք է, մենք
այն սիրով կարդում ենք, /Գրիչով մենք գրում ենք մաշտոցյան տառերը, /
Կավիճով գրում ենք նոր սովորած բառերը: /Բայց այս ի՞նչ տառեր են իրար
միացել՝ / Կուպ, տեպ, կա, պա, մի մեծ աղմուկ բացել, / Չենք հասկանում ոչինչ՝
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ի՞նչ են ուզում ասել, / Սաստիկ շտապելուց բառիմաստն են կորցրել:
Տարրական դասարաններում բառապաշարի հարստացման միջոցով պետք
է ընդլայնել աշակերտների մտահորիզոնը, հարստացնել գիտելիքները: Այդ աշխատանքներն իրականացվում են բառակազմական, բառի մասին բացատրման և
նրա ճիշտ գործածման վերաբերյալ վարժությունների, հոմանիշների, հականիշների դուրսգրման միջոցով: Այդ նպատակով կատարում ենք ճանաչողական, կիրառական և ստեղծագործական բնույթի վարժություններ: Կրտսեր դպրոցականին պետք է վարժեցնել տեքստում ճանաչել նոր բառը, բառարանում գտնել նորածանոթ բառի բացատրությունը, այն կիրառել խոսքում՝ կազմելով բառակապակցություններ, նախադասություններ: Այս գործընթացը պետք է կրի շարունակական բնույթ, որպեսզի աշակերտի մեջ ձևավորվի նյութի մեջ նոր բառի ճանաչման ու ընկալման կարողություն: Նմանատիպ աշխատանք պետք է կազմակերպել թե՛ դասարանական, թե՛ արտադասարանական ընթերցման ժամանակ: Այս
տարբերակը լայն հնարավորություն է տալիս աշակերտին անընդհատ և բազմակողմանիորեն հարստացնելու բառապաշարը՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը,
որ ուսումնառության տարիներին ուսումնասիրվում են տարբեր առարկաներ,
որոնց դասագրքերը մի մեծ բառարան են բառապաշարի հարստացման համար:
Կրտսեր դպրոցական տարիքում կարևոր գործառույթ է երեխայի մտածողության զարգացումը, պատկերավոր մտածողությունից վերացական մտածողության անցումը, սակայն այդ ամենը պետք է իրականացնել կոնկրետ փաստերի,
ակնառու նյութերի հիման վրա, որպեսզի այն հասանելի լինի աշակերտի դատողական մտածողությանը: Իհարկե, հետագայում աստիճանաբար պատկերներով
աշխատելու ծավալը պետք է կրճատվի:
Տարրական դպրոցում կարևոր խնդիր է հիշողության զարգացմանն ուղղված
աշխատանքների կազմակերպումը: Կրտսեր դպրոցականներից շատերն օժտված
են մեխանիկական հիշողությամբ և ուսուցման ընթացքում բավականին հեշտ
անգիր են անում ուսումնական տեքստերը: Հաճախ են հանդիպում այնպիսի երեխաներ, որոնք նյութը վերարտադրելիս այն կարդում են «օդում»՝ դասագրքի նյութը մտովի բերելով տեսողական դաշտ: Այս երևույթը դժվարության է հանգեցնում
միջին դասարաններում, քանի որ ուսուցանվող նյութերն աստիճանաբար դառնում են բարդ ու ծավալուն: Աշակերտները սկսում են բառացի վերարտադրել
իրենց մտապահածը: Նրանք չեն ձգտում բացահայտել երևույթի էությունը, այլ
հաջողությամբ կրկնօրինակում են: Հետևաբար կրտսեր դպրոցում պետք է կատարելագործել հիշողությունը, յուրացնել տալ մտապահման ավելի իրատեսական մեթոդներ: Երեխան պետք է սովորի իմաստավորել ուսումնական նյութը,
հասկանալ, քանի որ մտածելու, իմաստավորելու ընթացքում նյութն ամրակայվում է երեխայի հիշողության մեջ: Մտապահման գործընթացը պետք է անպայման վերահսկվի ծնողների և ուսուցչի կողմից: Նյութը հասկանալով մտապահելու
կարողությունը զարգացնելու համար ուսուցիչը տեքստը բաժանում է իմաստային մասերի, քննարկում և բացատրում: Իմաստավորված ուսուցման դեպքում
նյութը յուրացվում է ավելի հեշտ և վերարտադրելիս աշակերտների խոսքը կա– 300 –

ռուցվում է ավելի ճիշտ ու հասկանալի: Տարրական դպրոցում ձևավորելով նյութի
մտապահման այս կարողությունը՝ միջին դպրոցականն արդեն չի դժվարանա
ուսումնական ծավալուն տեքստերի մտապահման ու վերարտադրման ժամանակ:
Աշակերտների խոսքը զարգացնելու համար հանձնարարվում են կազմել
նախադասություններ, հորինել պատմություններ որևէ նկարի, սեփական դիտումների վերաբերյալ: Հետաքրքրություն մտցնելու համար խմբակային կամ անհատական տարբերակով կարող ենք տալ ուսուցանվող թեմային վերաբերվող
անգույն նկար, հանձնարարել, որ նրանք հորինեն պատմություն նկարի շուրջ,
մեկնաբանեն այն, ապա գունազարդեն նկարը, քանի որ նկարելու ընթացքում
երեխան ևս մեկ անգամ վերհիշում է կարդացածը, մտքում պատմում, մտորում
երևույթի շուրջ, ինչը հնարավորություն է տալիս զարգացնելու երեխայի ներքին
խոսքը1: Այս եղանակով կզարգանա աշակերտների վերացական մտածողությունը, և նրանք իրենց մտածածն ու զգացածը կարող են ներկայացնել ոչ միայն նկարի միջոցով, այլ նաև խոսքով: Ավարտված աշխատանքները կպահվեն հատուկ
թղթապանակում կամ ստեղծագործական անկյուն կստեղծվի դասարանում:
Կարծում ենք՝ նմանատիպ աշխատանքը կաշխուժացնի աշակերտներին և կխթանի նրանց ստեղծագործելու ցանկությունը: Ուսուցումը տանելով խաղին զուգահեռ, կոգևորենք երեխային՝ սովորելը նրա համար դարձնելով ուրախ ու հետաքրքիր մի զբաղմունք:
Նմանատիպ աշխատանքներ կարելի կազմակերպել նաև տանը՝ համագործակցելով ծնողների հետ: Երեխայի ազատ ժամանակը հետաքրքիր և ուսանելի
դարձնելու նպատակով ծնողները ևս կարող են երեխաների հետ զբաղվել նկարների գունավորման աշխատանքներով, նկարների վերաբերյալ պատմություններ
հորինել, որի ընթացքում երեխայի մեջ կարող է ձևավորվել անկաշկանդ խոսելու
կարողություն: Երեխային ոգևորելու համար այդ նկարները կարելի է հավաքել մի
առանձին թղթապանակ – հավաքածուում:
Նմանատիպ աշխատանք կարելի է իրականացնել բնության երևույթների,
տարվա եղանակների թեմայի ուսուցման ժամանակ՝ նկարը գունազարդելով դասի բնութագրական հատվածներին համապատասխան: Այս տարբերակը կարելի
է կիրառել նաև էլեկտրոնային ուսուցման միջոցով: Այսպես՝ էկրանի վրա տեղադրված անգույն նկարը գունավորում ենք խոսքային միջոցներով (բնութագրական
բառերը կարող են ասել գրքից, կամ գրված լինեն մի անկյունում, ընդ որում՝ յուրաքանչյուր բառ կունենա իր երանգը) և ստանալով գեղեցիկ պատկեր՝ կատարում ենք համեմատություն անգույն ու արդեն գունազարդված նկարների միջև՝
ակնառու դարձնելով անհրապույր խոսքի և գեղեցիկ խոսքի տարբերությունը:
Տարրական դասարանում խոսքի զարգացմանը միտված աշխատանքներում
պետք է ուշադրություն դարձնել նաև արտասանական վարժություններին (խոսքի
1 Այս մեթոդը փորձարկվել է 2018-19 ուստարվա արտադրական պրակտիկայի շրջանակներում:
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տեմպ, ռիթմ, տրամաբանական շեշտ, մեղեդայնություն և այլն): Աշակերտները
պետք է հասկանան, որ միալար ու անկենդան խոսքը, որը չունի զգացմունքային
տարրեր, արտահայտիչ չէ, չի կարող հաճելի լինել ունկնդրի համար:
Աշակերտների խոսքի զարգացման, կապակցված խոսքի ձևավորման համար կազմակերպվում են տարբեր խոսքային իրավիճակներում խոսք կառուցելու,
երկխոսություններ և մենախոսություններ ստեղծելու կարողություններին միտված աշխատանքներ, աշակերտներին հանձնարարվում է վերարտադրել ընթերցած նյութի բովանդակությունը, այն կարդալ դերերով, բեմադրել՝ կիրառելով
խոսքային և ոչ խոսքային (դիմախաղ, կեցվածք, ժեստ և այլն) միջոցներ:
Երեխաների ստեղծագործական կարողությունները զարգացնելու համար
խմբային համագործակցության միջոցով հորինում ենք բանաստեղծություններ,
զվարճալի պատմություններ, հեքիաթներ և այլն: Ջ. Ռոդարին աշակերտների
ստեղծագործական երևակայությունը զարգացնելու համար առաջարկում է
«ստեղծագործական երևակայության երկանդամության» տարբերակը: «Մի բառն
այն ժամանակ է կենդանանում, երբ հանդիպում է մյուսին, որը դրդում, ստիպում
է առաջինին սովորության սահմաններից դուրս գալու, իմաստային նոր հնարավորություններ բացելու…» [4, էջ 24]: Ռոդարին առաջարկում է ընտրել իմաստով
իրարից շատ տարբեր 2 բառ և ձգտելով այդ 2 բառերի մեջ ստեղծել որևէ կապ՝
ակտիվացնել աշակերտներիի երևակայությունը (այդ բառերը կարող են ասել
տարբեր աշակերտներ, վիճակահանություն կատարել և այլն): Կարծում ենք՝ այս
տարբերակը բավականին կզարգացնի աշակերտների երևակայությունը և կխթանի ստեղծագործելու ցանկությունը, իսկ ուսուցումը կդառնա հետաքրքիր ու
գրավիչ:
Աշակերտների խոսքի զարգացմանը մեծապես նպաստում են նաև ընդօրինակման և ստեղծագործական բնույթի արտագրությունները, շուտասելուկների, ուղղախոսության կանոնների ճիշտ կիրառմամբ բառախաղերի արտասանությունը, ունկնդրած ստեղծագործության վերաբերյալ կարծիքների և տպավորությունների փոխանակումը, հիշողությամբ կամ նկարով պատմելը, նյութի վերարտադրելը նույնությամբ կամ ստեղծագործաբար:
Երեխայի խոսքի զարգացմանը մեծապես նպաստում է նաև գեղարվեստական տարբեր ստեղծագործությունների ընթերցումը, որի նկատմամբ սերը դրվում
է տարրական դասարանում: «Գրքերի հետ երեխաների վճռորոշ հանդիպումը
դպրոցական նստարանին է տեղի ունենում: Եթե այդ հանդիպումը ստեղծագործական մթնոլորտում է ընթանում, ուր գլխավորը կյանքն է, ոչ թե անգիր անելը.
ապա կարող է կարդալու համն առնել» [4, 172], այլապես «երեխան կարող է ընթերցանության տեխնիկային տիրապետել, սակայն կարդալու ճաշակ ձեռք
չբերել» [4, 172]: Գրքերի թեման պետք է համապատասխանի աշակերտների տարիքային առանձնահատկություններին և հետաքրքրություններին, լինի ոչ ծավալուն: Ընթերցանության և ուսուցման համար ընտրված թեմաները պետք է լինեն
հայրենիքի, հերոսական սխրանքների, աշխատասիրության, բարեկամության,
պատվախնդրության, բարության, ճշմարտախոսության, պատասխանատվու– 302 –

թյան վերաբերյալ, որպեսզի ուսուցման ընթացքում հնարավոր լինի երեխայի
անձի ձևավորումն իրականացնել բարոյական բարձր չափանիշներին համապատասխան: «Անձնավորության աշխարհայացքի ձևավորումը տեղի է ունենում ինչպես առօրյա կյանքի և գործունեության տարերային ընթացքում, այնպես էլ հատուկ դաստիարակչական աշխատանքի միջոցով: Դաստիարակչական ներգործությունների կազմակերպվածությունն ու բովանդակությունն են որոշում անձնավորության աշխարհայացքի տիպական բնութագիրը» [3, 115]: Դասագրքի
բնագրերի և ինքնուրույն ընթերցանության նյութերը պետք է լինեն նպատակային.
դրանց միջոցով աշակերտների մեջ պետք է ձևավորվեն բարոյական բարձր
արժեքներ, բարություն, ազնվություն, մեծահոգություն, լավատեսություն, հանդուրժողականություն, ազգային ինքնագիտակցություն և այլն:
Հատկապես ուշադրություն պետք է դարձնել ընթերցված նյութի զգայական
կողմին, կարծիքներ և տպավորություններ փոխանակել, կապել այն երեխայի սեփական փորձի հետ՝ այդ ողջ ընթացքում զարգացնելով խոսքը, երևակայությունը
և մտածողությունը: Իսկ արտադասարանական ընթերցանության միջոցով պետք
է զարգացնել գրքերի բովանդակությունն ինքնուրույն ընկալելու և ներկայացնելու
կարողությունը:
Աշակերտների տրամաբանական մտածողության, հաղորդակցական կարողությունների ձևավորման նպատակով ևս պետք է կատարել տարբեր վարժություններ: Օրինակ՝ տեքստի խառնված նախադասությունների շտկում, պլանի
կազմում և դրան համապատասխան պատմության հորինում:
Տարրական դասարաններում ուսումնական նյութն անցնելիս ուսուցիչը սովորեցնում է դուրս գրել հերոսներին բնութագրող բառերն ու արտահայտությունները, ձևավորում հերոսների արարքների դրդապատճառը որոշելու կարողություններ, պահանջում բանավոր կամ գրավոր արտահայտել իրենց կարծիքը հերոսների վարքագծի կամ դեպքերի վերաբերյալ: Ուսուցչի կողմից պետք է մշակվի
նաև խոսքային տարբեր իրավիճակներում համապատասխան տարբեր ոճերով
կապակցված խոսք կառուցելու կարողություններ. էքսկուրսիաների, դիտումների
միջոցով կառուցել նկարագրական խոսք բնության, այս կամ այն առարկայի կամ
երևույթի վերաբերյալ՝ կիրառելով ստեղծագործական և երևակայական կարողություններ, կազմել դատողական խոսք կարդացածի կամ լսածի վերաբերյալ և այլն:
Մեզ հետաքրքրող թեմայի շրջանակներում տարրական դասարաններում
անհրաժեշտ է զարգացնել տեքստի վրա ինքնուրույն աշխատելու և դատողություններ անելու կարողություններ: Նրանք պետք է կարողանան տեքստից
առանձնացնել հերոսներին բնութագրող բառերն ու արտահայտությունները,
բնության նկարագրության հատվածները, կարողանան հակադրել հերոսներին և
նրանց արարքները, վերհանեն դրանց դրդապատճառները, դրսևորեն գնահատողական վերաբերմունք: Աշակերտները կարող են բանավիճել հերոսների վարքագծի, ինչպես նաև մինչ այդ իրենց ձեռք բերած փորձի և տեսակետների վերաբերյալ: Նրանք պետք է կարողանան տեքստի բովանդակությունը վերարտադրել դատողական տարրերով, իրենց վերաբերմունքը հաստատելու համար բերել փաս– 303 –

տարկներ: Այս ամենը տարրական դասարաններում պետք է իրականացվի
ուսուցչի ուղղորդմամբ, որպեսզի միջին դպրոցում աշակերտներն ավելի անկաշկանդ ու հիմնավորված կարողանան ներկայացնել իրենց տեսակետներն ու կարծիքները, նրանց խոսքը ունենա տրամաբանված ու կուռ կառուցվածք: Աշակերտներին գիտելիքները պետք է տրվեն ոչ այնքան դրանք իմանալու, որքան դրանց
վերաբերյալ դատելու կարողություն ձևավորելու նպատակով, որովհետև միտքը
կատարելագործվում է ավելի շատ մտածելու, քան սերտելու ընթացքում:
Խոսքի հետագա զարգացմանը մեծապես կարող է նպաստել նաև լեզվական
գիտելիքների հիման վրա աշակերտների խոսքի ոճական-քերականական
հարստացումը, խոսքը լսելու և հարկ եղած դեպքում բանավիճելու կարողության
զարգացումը, լսած նյութից խոսքի գլխավոր միտքն առանձնացնելը, իրավիճակին
համապատասխան ոչ ծավալուն խոսք կառուցելու, սկիզբը կամ ավարտը հորինելու կարողությունների մշակումը և այլն:
Խոսքի զարգացմանն ուղղված վերոնշյալ բոլոր աշխատանքները հետապնդում են մեկ նպատակ՝ զարգացնել աշակերտների պատկերացումները, ընդարձակել մտահորիզոնը, ձևավորել բարոյական վարքագիծ, իսկ սերնդի կրթության և դաստիարակության գործընթացն իրականացվում է հանրակրթական
դպրոցում: «Ինտելեկտուալ տեսանկյունից այն մարդուն կարելի է անվանել
կրթված, որը ձեռք է բերել ուշադրության և դատողության կարողություն. նա տիրապետում է մտքի կարգապահությանը, կարողանում է կառավարել իր մտավոր
ընդունակությունները» [1, 80]: «Իսկ գիտակցական ուշադրությունը միշտ կապված է դատողությունների, մտածմունքների, կշռադատությունների հետ. դա նշանակում է, որ երեխայի մեջ իր սեփական հարցն է առաջանում, որ նա գործնականորեն զբաղվում է դրան պատասխանելու համար նյութ որոնելով և ընտրելով,
գիտակցելով այդ նյութի առանձնահատկություններն ու որակը՝ դրա պիտանելիությունը հարցի լուծման համար: Սեփական մտավոր ուժերից օգտվելու կարողություն է ձևավորվում» [1, 80]:
Այսպիսով, զարգացնելով և բարձրացնելով երեխայի ինտելեկտը՝ հող ենք
նախապատրաստում նրա հոգեկան ֆունկցիաների զարգացման համար,
երևույթների արտաքին և ներքին հատկություններն ու հարաբերությունները ճանաչելու շնորհիվ սովորողը ձեռք է բերում յուրացրած գիտելիքների շուրջ տրամբանված խոսք կառուցելու հմտություն:
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Работа
Работа по развитию речи в младших классах как необходимое условие
для развития речи учащихся средних классов
Хачатрян Асмик
Резюме

Ключевые слова: обогащение словарного запаса, умение приобретать знания,
расширение кругозора, умение общаться, развитие мышления
Одним из самых важных задач процесса обучения является развитие речи
учащихся, формирование умения общаться, так как одной из основных особенностей человеческой особи является способность общаться с себе подобными. Для
продуктивной реализации работы над развитием речи в процессе обучения необходимо правильно организовать и последовательно контролировать работу. Развитие
речи младших школьников осуществляется с помощью привития элементарных
языковых знаний, в процессе которого решается ряд вопросов, связанных с развитием речи: правописание и орфоэпия звуков, правильная постановка ударения,
умение составлять словосочетания и предложения, воспринимать семантику слова,
умение правильно применять и строить образную речь. В процессе обучения
учитель должен выработать у учащегося умение строить связную речь в разных речевых ситуациях и в соответствующем стиле: во время экскурсий, с помощью наблюдений строить описательную речь о природе, о том или ином предмете или
явлении, применяя творческие способности, составить критическую речь о прочитанном или услышанном. Всякие работы, нацеленные на развитие речи, направлены на достижение одной цели – развить представления учащихся, расширить кругаозор, формировать нравственное поведение, способствать духовному росту
ребенка и повышению интеллекта, следовательно – и развитию речи.
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Speech Development Activities in Elementary Grades,
as a Necessary Prerequisite
Prerequisite for
the Development of Pupils’ Speech at Middle School
Khachatryan Hasmik
Summary

Key
Ke
y words: vocabulary enrichment, an ability to acquire knowledge, an expension
of outlook, communicative ability, development of thinking
One of the most important issues in the process of teaching is the students’ speech
development (communicative skill improvement), as one of the main peculiarities of a
human being is the communicative ability.
During the teaching process, in order to make speech development more effective
one needs well - organized and well-guided work. The pupils’ speech development at
elementary school is realized through teaching preliminary linguistic knowledge, during
which some problems of students’ speech development are solved: such as spelling and
pronunciation, the ability to put the right stress, the ability to build up sentences with
right structure, as well as the perception of word meaning and its proper usage, the
ability to deliver a descriptive speech, etc.
During the teaching process the teacher must develop the student’s ability a
coherent speech in different speech situations, which are of different styles. During
excursions, with the help of observations, the pupils must build a descriptive speech
about nature, about a particular subject or phenomenon, by using creative skills, to make
a critical speech about what they have read or heard. All these activities, which are
intended for speech development, have one aim - to improve students’ imagination,
widen their outlook, form moral behavior, and assist spiritual growth and intellectual
rise, which consequently lead to speech development.
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Բարոյական նորմերի ձևավորման խնդիրը
տարրական դասարաններում

Մակարյան Ալվարդ
Բաղդասարյան Լիլիթ

բառեր.. բարոյական դաստիարակություն, կրտսեր դպրոցաՀանգուցային բառեր
կան տարիք, դասագրքեր, ընթերցանություն, գեղարվեստական ստեղծագործություններ, գիտելիքի հաղորդում, բարոյական արժեքներ, բարոյական արժեհամակարգ
Ուսումնառության տարիներին և առանձին դասընթացների յուրացման
գործընթացում ուսուցիչները, բացի գիտելիքներ հաղորդելուց, նպատակ են
հետապնդում իրականացնել դաստիարակության գործում դժվարին, բարդ և
երկարատև աշխատանք, որի մեջ իր առաջնակարգ և կարևոր տեղն ունի բարոյական նորմերի ձևավորումը: Անշուշտ, վերջիններիս ծլարձակման ուղղությամբ
պետք է աշխատանք կատարել ընտանիքում երեխայի վաղ մանկության տարիքից և աստիճանաբար զարգացնել մանկապարտեզում: Սակայն ավելի ընդգրկուն
և հետևողական աշխատանք իրականացվում է հիմնականում տարրական դասարաններում տարատեսակ դասերին և հատկապես մայրենի դասագրքերում
ընդգրկված նյութերի միջոցով՝ նախկին ծլարձակած սերմերը ամրակայելու, արմատներ ու ընձյուղներ դարձնելու նպատակով: Հետևաբար, տարրական դասարաններում ուսուցչի նպատակներից մեկն էլ, հատկապես «Մայրենիի» դասերին,
բարոյական նորմերի դաստիարակությունն է, որովհետև գեղարվեստական
ստեղծագործությունների հերոսներն իրենց լավ կամ վատ արարքներով մոգական հզոր ազդակ են աշակերտների բարոյական նորմերի ձևավորման համար:
Մանկավարժության մեջ ընդունված է բարոյականության դաստիարակության բովանդակության հետևյալ բաղադրամասերը` վերաբերմունք իր պետության քաղաքականության, հայրենիքի, ուրիշ երկրների, հարազատ և այլ ժողովուրդների, բնության, աշխատանքի, հասարակական ունեցվածքի, մարդկանց
և իր նկատմամբ, ինչպես նաև ուրիշ այլ որակներ: Ինչպես նշել է Ս. Մանուկյանը.
«Վերջիններս իրականացվում են դաստիարակության հատկապես հետևյալ մեխանիզմի միջոցով՝ ճանաչում-գնահատում-վերաբերմունք» [4, 71]: Անշուշտ վերաբերմունքի ձևավորումն իրականացվում է դասերին, դասերից դուրս կազմակերպվող սովորողների գործունեությամբ` դաստիարակության բոլոր մեթոդների
և միջոցների կիրառմամբ:
Տարրական դասարաններում բարոյական դաստիարակության խնդիրն է
ձևավորել աշակերտի բարոյական գիտակցությունը և վարքը՝ առանձնացնելով ու
կարևորելով հայրենասիրության, մարդասիրության, գթասրտության, բարի
արարքի դրսևորման որակները: Կարևոր է իմանալ, թե կրտսեր տարիքում բարոյական ինչ որակներ, նորմեր ձևավորել երեխաների մեջ: Ուստի պետք է գտնել
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յուրաքանչյուրի բարոյական առանցքը, հիմքը, որովհետև ինչպես նշել է կուբացի
Խոսե Մարտին. «Ամենադժվար մասնագիտությունը բարոյական մարդ լինելն է»:
Վերջնահաշվում՝ ցանկացած ծնողի ու մանկավարժի նպատակը բարոյական
մարդ և բարոյական հասարակություն ունենալն է:
Պատահական չէ, որ մեծ փիլիսոփա Սենեկան նշել է «Սովորիր բարի

բարքեր, նոր միայն իմաստություն»:
Բարոյական դաստիարակության գործընթացում կարևոր է տարիքային
առանձնահատկությունների հաշվառումը: Կրտսեր տարիքում բարոյական դաստիարակությունը հիմնվում է միջանձնային, մարդասիրական փոխհարաբերությունների ձևավորման վրա: «Այս տարիքում երեխայի համար պետք է առաջնային նշանակություն ունենան հաղորդակցումը, ջերմ հարաբերությունները» [1, 81]:
Չպետք է մոռանալ, որ անձնավորության բարոյական ոլորտին պատկանող դրական և բացասական որակները ձևավորվում են հիմնականում կյանքի կենսականորեն անհրաժեշտ կարիքների թելադրանքով (երեխան քաղցած է կամ հիվանդ,
գողություն է անում, որ կարիքներ բավարարի): Սակայն հուզաթաթախ ու համոզիչ կերպարներով հերոսներն ավելի հեշտությամբ են թափանցում տարրական
դասարանների աշակերտների անաղարտ հոգիները՝ սերմանելով նրանց մեջ բարոյական վարքի դրական նորմեր:
Վերոնշյալ խնդիրներից ելնելով` մենք մեր առաջ խնդիր դրեցինք ուսումնասիրել տարրական դասարանների գործող «Մայրենի» դասագրքերն ըստ գեղարվեստական նյութերի` տարբերակելով, թե բարոյական վարքագծի ձևավորման
հարցը որքանով է ընդգրկված, և ինչպիսի նորմեր են ուսուցանվում աշակերտներին: Չորրորդ դասարանում ուսուցանվում է Կ. Թորոսյանի, Վ. Սարգսյանի, Հ.
Խաչատրյանի, Կ. Չիբուխչյանի «Մայրենի» դասագրքով կամ էլ Դ. Գյուրջինյանի,
Ն. Հեքեքյանի «Մայրենի»-ով:
Անդրադառնանք վերը նշված առաջին դասագրքի հեղինակների ներկայացրած ընթերցանության նյութերից մի քանիսին, որոնցում շոշափվում են սիրո
(մոր, ընկերոջ, հայրենիքի նկատմամբ), աշխատասիրության, ազնվության, իրար
հարգելու, օգնելու մասին բարոյական նորմեր: Ընթերցարաններում ընդգրկված
նյութերն, անշուշտ, նպատակամետ են և դրականորեն կարող են անդրադառնալ
երեխաների վարքագծի բարոյական նորմերի ձևավորման վրա, եթե դրանք
ուսումնասիրվեն ոչ միայն գիտելիքներ հաղորդելու նպատակով, այլև շեշտադրվի նաև բարոյական նորմերի յուրացման կարևորությունը:
Վերոնշյալ ստեղծագործությունների վերջում առաջադրվում են հարցեր և
հանձնարարականներ, որոնց պետք է անդրադառնան աշակերտները՝ բառապաշարի հարստացման, նյութի վերապատման կամ արտահայտիչ ընթերցանության,
կապակցված խոսքի զարգացման նպատակով, իսկ բարոյական վարքագծի նորմերը քննարկվում են շատ հպանցիկ՝ դասանյութի վերջում առաջադրված մեկ
կամ երկու հարցերի միջոցով: Լավագույն դեպքում ստեղծագործություններն
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ավարտվում են մեծերի ասույթներով կամ բարոյախրատական խորհուրդներով:
Ահավասիկ` Ա. Վարդանյանի «Օջախի հիմքը» ստեղծագործությունը վերաբերում է երեք սրբերին (սեր, հաջողություն, հարստություն), որոնցից մեկը պետք
է հյուրասիրվողի կողմից տուն մտնի: Ուրեմն` տնեցիները պետք է որոշեն, թե որ
մեկին առաջնություն տան: Սկեսուրը, սկեսրայրը և հարսը որոշում են տուն
հրավիրել «սիրուն»: Երբ հրավիրում են վերջինիս, նրա հետ տուն են գալիս նաև
մյուս երկուսը՝ հաջողությունը և հարստությունը: Որպես նյութի ընդհանրացում
գրված է.
«Այսպիսով, պատմվածքը սովորեցնում է, որ ընտանիքի հիմքը…
Քո դասարանն էլ մի մեծ ընտանիք է, ուրեմն…» [3, 53]:
Թե ի՞նչ է նշանակում «ընտանիքի հիմք» և ի՞նչ կապ ունի սերն ընտանիքի
հիմքի հետ՝ աշակերտների համար մնաց անհասանելի` որպես բարոյական նորմ,
առավել ևս այն տեսակետը, որ «դասարանն էլ մի մեծ ընտանիք է, ուրեմն …»: Դիմենք մեկ այլ նյութի՝ Հ. Շիրազ «Մայրս»: Այս ոտանավորում հեղինակը մորը համեմատում է մատուռի, ամրոցի, արծվաբնի և այլ իրերի ու առարկաների հետ և
վերջում ընդհանրացնում.
«Մեր տան Աստվածն է մայրս»:
Այն է` այնքան ազնիվ, սուրբ, անարատ, բարի ու գթասիրտ է մայրը, որ համեմատում է Աստծո հետ: Սակայն դասանյութի վերջում, որպես ընդհանրացում,
ընդգծված ձևով գրված է.
«Մայրերի ափի մեջ պետք է փնտրել ազգերի ճակատագիրը» (Գարեգին
Նժդեհ):
Հետաքրքիր է վերոնշյալ ասույթից` ի՞նչ կարող է հասկանալ և եզրակացություն անել տասը տարեկան աշակերտը: Բնականաբար, նա պետք է վերարտադրի մեխանիկորեն այն, ինչը կլսի ուսուցչի շուրթերից, թե ինչ ասել է «ազգերի ճակատագիր» և «մայրերի ափերի մեջ փնտրել այն» երեխայի համար մնում է անհասկանալի:
Կամ Լ. Սարգսյանի «Հայոց ուսուցիչ» բանաստեղծության մեջ աշակերտի
շուրթերից փառաբանության խոսքեր են հնչում առ ուսուցիչը, ով իր սաների
համար «հոգու հերկերի անմահ սերմացան է»: Եվ որպես բնաբան ընտրված է
հետևյալ քառատողը.
«Սիրենք մեր հողը
Սիրենք լեզվի նման մայրենի,
Հիշենք՝ դրախտն իսկական
Տու՜ն-օջախն հայրենի» [3, 65]:
Գրքաստեղծ հեղինակները նյութն ամփոփել են հետևյալ նախադասությամբ.
«Դու իմացա՞ր, որ քո մեջ մի կայծ վառելու համար ուսուցիչն իր մեջ լույսի մի ամբողջ ծով է կուտակում»: Շարադրվածից բնականաբար ակնհայտ է դառնում, որ
ուսուցիչը միայն «լույսի կայծեր է վառում» էլ ինչ բարոյական նորմերի կամ ինչ
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դաստիարակության մասին է խոսքը:
Ինչպես ասում են օրինակներն ավելի խոսուն են, և դիմենք վերջիններիս:
Հ. Սահյանի «Գետը» ստեղծագործությունը վերաբերում է բարի գործ կատարելուն
(պաղ ջուր է տալիս մարդուն, բույսին, կայաններին կյանքի կոչում, կրծքին նավեր
պահում և այլն) և որպես ամփոփում գրված է. «Հիշու՞մ ես՝ Սևանի մեջ թափվում է
28 գետ ու գետակ: Ծովին խառնվող գետի նման դու էլ պիտանի եղիր քո
հայրենիքին» [3, 75]:
Կամ Ա. Խնկոյանի` մեզ բոլորիս քաջածանոթ «Ճպուռն ու մրջյունը» ստեղծագործությունն ավարտվում ու ընդհանրացվում է հետևյալ ասույթներով.
«Ով աշխատի, նա կուտի:
Ով ալարի, ոչ դալարի
Ով՝ մրջյուն, ով՝ ճպուռ, ընտրիր ինքդ» [3, 91]:
Վ. Այգեկցու «Այրի կինն ու որդին» ստեղծագործությունն ընդհանրացվում է
հետևյալ տողերի միջոցով.
«...եթե փորձես դու խաբել ուրիշին,
Լոկ քեզ կխաբես, մշտապես հիշի´ր» [3, 97]:
Ներկայացնենք Ռ. Հայրապետյանի «Շախմատ» բանաստեղծությունը, որի
հիմնական իմաստը փղերի` ոչ միասնական պայքարելու պատճառով պարտվելն
է, և ստեղծագործությունը ավարտվում է հետևյալ տողերով.
«Իսկ որտեղ որ կա սեր ու միություն
Այնտեղ չի լինի երբեք պարտություն»:
Որպես ընդհանրացում՝ «Ո՜վ հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է» [3, 101] Ե. Չարենց: Որքանով է հարիր տասը տարեկան
երեխային ներկայացնել մեծ բանաստեղծի խորիմաստ պատգամը:
Չորրորդ դասարանի երեխային մեր բարոյախրատական խորհուրդներով
արդյոք չե՞նք դարձնում «երեխա-ծերուկ»:
Օրինակները շատ են, բավարարվենք այսքանով և մտածենք այն կարևոր
խնդրի մասին, թե ի՞նչ կարող է տալ երեխային տվյալ ստեղծագործությունը, այլ
ոչ թե ի՞նչ ենք մենք մտածում տվյալ ստեղծագործության մասին:
4-րդ դասարանի մյուս «Մայրենի» (հեղինակներ` Դավիթ Գյուրջինյան, Նարինե Հեքեքյան) դասագրքից որպես բարոյական որակների դաստիարակությանը
վերաբերող նյութեր առանձնացրել ենք մի շարք ստեղծագործություններ:
Առաջանցման ձևով նշենք, որ այս գրքում հիմնականում կարևորվում է բառապաշարի հարստացումը («բառերի գանձատուփ»), քերականական նյութի
ուսուցումը կամ կրկնությունը, կապակցված խոսքի զարգացումը, երբեմն-երբեմն
անդրադարձ կա նաև դաստիարակությանը:
Այսպես` «Լավ ընկերը» նյութն ավարտվում է հետևյալ նախադասությամբ.
«Ընկերը նա է, ով քո սիրո և օգնության կարիքն ունի, ընկերը նա է, ով սիրում և
օգնում է քեզ» [2, 8]:
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Ստեղծագործության հիմնական միտքը ցայտուն ձևով ընդգծված է հետևյալ
նախադասության մեջ, այն է՝ ընկերոջ ծանր, վատ պահին սատար կանգնելը, օգնելը: Անշուշտ ստեղծագործությունը հնարավորություն է տալիս, որ աշակերտներն ավելի շատ խոսեն բարին կատարելու, մարդուն, ընկերոջն օգնելու մասին,
մինչդեռ նյութին վերաբերող հարցերը հիմնականում նպատակաուղղված են գիտելիքներ հաղորդելու և յուրացումը ստուգելու խնդրին:
Համեմատաբար ինչ-որ չափով բարոյական դաստիարակության հարցեր են
շոշափվում Ս. Կապուտիկյանի «Տղայիս» բանաստեղծության մեջ:
Բանաստեղծուհին ընդգծում է` կոչով դիմելով տղային.
«Դու չես սովորում գերազանց, տղա´ս...
Տեսնում եմ անշուշտ… բայց երբ խնամքով
Ծածկում ես թախտին ննջած տատիկին,
Երբ տան մրգերից բաժին ես տանում
Մեր դռնապանի փոքրիկ տղային,
Բակում կռվելիս պաշտպան ես կանգնում
Ուժեղի ձեռքից տուժած տկարին,
Տեսնու՜մ եմ խորքից... »:
Տղան բարի և ազնիվ է, հոգատար ու առատաձեռն: Ստեղծագործության մեջ
կարևորը մարդ մնալու խնդիրն է և ոչ թե դասագրքում զետեղված նյութերը մեխանիկորեն սերտելը: Պատահական չէ, որ հեղինակը ստեղծագործությունը
ավարտում է.
«Մարդուն ջերմացրու քո լույսով մաքուր,
Մա՜րդ եղիր, որդի´ս, մարդ մնա կյանքում» [2, 23] տողերով:
Բարոյական նորմերի դաստիարակության մի կոթող է վերոնշյալ ստեղծագործությունը, որտեղ ինչպես ընդգծում, շեշտադրում է հեղինակը, երեխայի մանկության տարիներից սկսած՝ նրա մեջ պետք է ձևավորել թույլին, տկարին օգնելը,
մեծերի նկատմամբ հոգատար լինելը և վերջնահաշվում` «Մարդ լինելու ու կյանքում մարդ մնալու» պատգամն է: Վերոնշյալ ստեղծագործության ուսուցման համար առաջնային պլան են մղվել «բառերի գանձատուփ և հարցերի ու առաջադրանքների արկղիկ» հանձնարարականներ, որից հետո վերջում՝ «Ինչպիսի՞ն
կուզեմ լինել» վերնագրով շարադրություն գրել և «պատմել ճանաչված ազնիվ
մարդկանցից մեկի մասին» առաջադրանքները: Հանձնարարականները նպատակային չեն կամ էլ չեն բխում աշակերտների հոգուց:
Հ. Սահյանի «Գետը» բանաստեղծությունն է նաև ընդգրկված այս դասագրքում, և հեղինակը ստեղծագործությունն ավարտում է այսպես.
«Դու էլ գետի պես անցի´ր քո ճամփան,
Եվ նման եղիր գետի հորձանքին,
Որ կյանքիդ վերջին կայանում անգամ
Ինչ-որ մի բանով պետք լինես կյանքին» [2, 130]:
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Քառատողի մեջ խորը, բազմիմաստ և ծավալուն անդրադարձ կա բարոյական նորմերին, մինչդեռ բացի բառային և տեքստային ծավալուն առաջադրանքներից որպես ընդհանրացում՝ պահանջվում է. «Նկարագրել գետը տարվա տարբեր եղանակներին և հեքիաթ հորինել ծովի կյանքի մասին»:
Այսպիսի օրինակները բազմաթիվ են և մենք կարող ենք ծավալվել, սակայն
նպատակահարմար չենք համարում շարադրել միայն այս հոդվածի շրջանակում:
Ամփոփելով եզրակացնում ենք, որ.
1. ընթերցանության նյութին վերաբերող հանձնարարականները մասամբ,
կամ էլ բոլորովին չեն նպաստում բարոյական նորմերի ու որակների
ձևավորմանը,
2. քննարկվող հարցերը չեն բխում երեխաների բարոյական պատկերացումներից և նրանց տարիքային հնարավորություններից:
Այսպիսով, տարրական դասարաններում «Մայրենիի» դասագրքերում
ընդգրկված գեղարվեստական ստեղծագործությունների քննարկումը գրեթե չի
առնչվում բարոյական նորմերի ձևավորման խնդիրների հետ, ինչը, անշուշտ,
նեղացնում է դասընթացի ազդեցության ոլորտը և կրթությունը դառնում է թերի,
քանի որ անտեսվում է բարոյական արժեհամակարգի ձևավորումը:
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Проблема формирования нравственных норм
в начальных классах
Макарян Алвард
Багдасарян Лилит
Резюме

Ключевые слова: нравственное воспитание, младший школьный возраст,
учебники, чтение, художественные произведения, передача знаний, нравственные
ценности, система нравственных ценностей
В статье обсуждается неполноценность вопросов и задач материалов, включенных в учебники для начальных классов «Родной язык», в проблеме формирования нравственных норм. Детализируя в изложении материалы и задачи учебников
«Родной язык» для 4-го класса, мы подчеркиваем те пробелы, которые нашли свое
место в разделе «Задачи». Вопросы и задачи материалов, включенные в учебники,
почти не исходят из самой сути материала. В некоторых учебниках основное внимание уделяется лингвистическому аналитическому аспекту данного материала, а
воспитание отодвигается на задний план, или авторы книги иногда и вовсе не возвращаются к этой проблеме. Между тем, связь между образованием и воспитанием
в начальных классах должна быть тесной и выраженной в задачах учебника. Учебники для начальных классов с художественными материалами являются теми мощными способами, которые помимо образовательного процесса также должны обеспечивать нравственное воспитание, формируя нравственное сознание.
Формирование нравственных норм в начальной школе посредством художественных произведений является одним из важнейших проблем всестороннего и гармоничного развития личности. Одним из заметных пробелов школьного образования сегодня является неполноценное осмысление и усваивание нравственных ценностей и норм, неполноценная реализация нравственного воспитания. В школах
необходимо акцентировать формирование нравственного сознания личности, развитие мышления, а не только присвоение знаний и механическое воспроизведение.
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The Issue of Developing Moral Norms in Primary Grades
Makaryan Alvard
Baghdasaryan
Baghda
saryan Lilit
Summary

Key words: moral education, primary school age (early school age), textbooks,
reading, artistic works, knowledge transfer, moral values, system of moral values
The article discusses the inferiority of the questions and assignments of the
textbooks of primary schools, called "Mother tongue", in the issue of developing moral
norms. We emphasize the omissions found in the section “Tasks” by presenting the
materials and assignments of textbooks, called "Mother tongue" for the 4th grade in
detail. Questions and assignments of the textbooks do not always proceed from the very
essence of the material. Some textbooks focus on the linguistic and analytical aspect of
the given material, and upbringing is relegated to the background, or the authors of the
book sometimes do not even return to this problem. Meanwhile, the connection
between education and upbringing in primary school should be close and expressed in
the assignments of textbooks. Primary school textbooks with artistic works are powerful
means that besides the educational process, should also ensure moral education, by
forming moral consciousness.
Developing moral norms in primary school through artistic works is one of the
most important issues of individual’s comprehensive and harmonious development.
Today, one of the noticeable omissions of school education is incomplete understanding
and assimilation of moral values and norms and incomplete realization of moral
education. In schools, it is vital to emphasize the formation of moral consciousness and
thinking of the individual, and not just acquisition of knowledge and mechanical
reproduction.
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Ստեղծագործական մտածողության զարգացումը
առակի ուսուցման դասերին

Մելքոնյան Ռոզա

բառեր.. տարրական դասարաններ, աշակերտ, ժողովրդական
Հանգուցային բառեր
ստեղծագործություն, գործուն ընթերցանության ուղեցույց, խճանկար
Տարրական դասարանների աշակերտներն օժտված են բացառիկ ստեղծագործական մտածողությամբ, այդ պատճառով էլ նրանց համար նախատեսված
«Մայրենիի» դասագրքերի հիմնական բովանդակությունը հրաշապատումային է՝
ներկայացված գունագեղ նկարազարդումներով, ժողովրդական բառ ու բանով՝
առածներով ու ասացվածքներով, դարձվածքներով ու թևավոր խոսքերով, առակներով ու հեքիաթներով:
Ժողովրդական ստեղծագործությունները ուսուցանվում են երկու հիմնական
փուլերով՝ բովանդակության հաղորդմամբ և երևակայական կողմի բացահայտմամբ [3, 203]: Բովանդակության հաղորդումն առաջարկում ենք կատարել ժամանակակից ընկալման և յուրացման մեթոդներով, մասնավորապես՝ գործուն ընթերցանության ուղեցույցով և խճանկարով:
Գործուն ընթերցանության ուղեցույցի հեղինակը ամերիկացի մանկավարժ
Դավիթ Վուդն է: Նա իր տեսակետները ներկայացրել է «Ինչպես են երեխաները
մտածում և սովորում» աշխատության մեջ [6]: Ընթերցվող ժողովրդական ստեղծագործությունների առաջնային գաղափարները պարզելու նպատակով
կազմվում են աշակերտական փոքր խմբեր: Տվյալ ուսումնասիրության մեջ ներկայացնում ենք 4-րդ դասարանի «Մայրենիի» դասագրքի «Ես այսպե՛ս ասեմ, դու
այնպե՛ս հասկացիր» թեման [4, 83-102], որտեղ ընդգրկված են հեղինակային
առակներ:
Թեմայի ուսուցման շրջանակներում կատարվում են հետևյալ քայլերը.
1. Համառոտ ներկայացվում է թեմայի վերնագիրը՝ ըստ ՎԱՍ-ի հեղինակած
դարձվածաշատ պատմության [4, 83-102]: Աշակերտները հիշում են ժողովրդական ստեղծագործությունների այլաբանական բնույթի առանձնահատկությունները և պատրաստվում պարզելու նոր դասերի կարևոր տեղեկատվությունները և
հայտնաբերելու հնարավոր այն որոգայթները, որոնք կարող են խոչընդոտել գաղափարի ըմբռնմանը; Առակների ընթերցանության ժամանակ աշակերտները
հիմնականում դժվարանում են ընդհանուր եզրակացություններ կատարելիս: Այս
դեպքում հաճախ ձևավորված խմբերում առկա են լինում տարակարծություններ,
ուստի հանձնարարվում է ուշադրություն դարձնել հեղինակային արտահայտություններին և առակներին զուգորդվող պատկերազարդումներին, բառերի ուղիղ և
փոխաբերական իմաստների կիրառություններին:
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2. Կազմել գործուն ընթերցանության ուղեցույց՝ տվյալ դեպքում երևակայական պատկերների գրաֆիկական ուրվագիծ [5, 242].

Ա. Իսահակյանի հեղինակած «Արջն ու օձը» [4, 84] առակի ընթերցանությունից հետո առաջարկվում է ներկայացնել արջի և օձի ընկերական տեղեկատվական երկխոսություն՝ օգտվելով մանկական հանրագիտարանից: Այնուհետև ներկայացնել արջ և օջ հերոսների իրական կերպավորումները՝ պատասխանելով
«Ինչպիսի՞ մարդկանց են մարմնավորում կենդանիները» հարցին: Ներկայացվում
են տեսակետներ ընկերության և ընկերների մասին՝ կատարելով եզրակացություններ: Ստեղծագործության մասին ավելի հանգամանորեն մտածելու նպատակով հանձնարարվում է աշակերտներին ներկայացնել առածներ և ասացվածքներ ընկերության մասին, կազմել նախադասություններ ընկեր, ըն
ընկե
կերա
րասի
սի-կե
րա
սի
րություն,
րու
թյուն, ընկերանալ, ընկերական և նման բառերով: Դասի շրջանակներում
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ընկեր
հատկապես հետաքրքիր է լինում ընկե
ր բառի ստուգաբանության պատմությունը:
Հրաչյա Աճառյանը վկայում է, որ ընկեր բառը կազմված է ընդ (ընդամենը,
ընդհանուր և այլն) նախդրից և կեր արմատից և նշանակում է «միասին ուտող,
հացակից, ճաշակից»: Բառը կազմվել է լատիներեն companio բառի օրինակով, որ
առաջացել էր զինվորական կյանքի մեջ [1, 128-129]: Աշակերտները, իմաստային
կապեր հաստատելով նման կազմությամբ բառերի հետ, հասկանում են, որ նման
եղանակով են կազմվել նաև ընտանիք, ընկալել և այլ բառեր:
3. Խմբային քննարկումներից հետո առաջադրվում է լրացված ուղեցույցները
ներկայացնել դասարանին՝ որպես քննարկման արդյունքներ:
Աշխատանքի ավարտին աշակերտները հմտանում են գրավոր նյութերը
տարբեր նպատակներով և արագություններով շարադրելու մեջ: Նրանք, ուշադիր
լսելով տեղեկատվությունները, ընկերների հետ պարզում են տեքստի անհասկանալի մասերը՝ քննարկելով նյութը: Փոխգործուն ընթերցանության ուղեցույցի մեթոդն առավել արդյունավետ է լինում ընթերցանության դժվարություններ ունեցող
աշակերտների համար: Ավելի հմուտները նրանց դերային հանձնարարություններ են տալիս և աշխատանքը ներկայացնում են յուրօրինակ բեմականացմամբ:
Առակների հաջորդական ուսուցումից հանգում ենք ինքնատիպ խճանկարի:
Առանձին-առանձին կարդալով յուրաքանչյուր առակ՝ աշակերտները դրանք
ամբողջականացնում են որպես մեկ ընդհանուր առակի տարրեր՝ ստեղծագործելով նոր ընդհանրական առակ: 2018 թ. Վանաձոր քաղաքի Դ. Վարուժանի անվան
թիվ 16 հիմնական դպրոցի 4-րդ դասարանի աշակերտները ներկայացրին 4 պաստառներ՝ իրենց ընթերցած առակների կերպարային համակարգով:
Նրանք պարզել էին առակներում ներկայացված թեմաներին առնչվող նյութերը և հաշվի առնելով իրենց գիտելիքները՝ ընտրել էին տարբեր բարդության
առաջադրանքներ: Մեկը զբաղվում էր պաստառի նկարազարդմամբ, մյուսը՝
պաստառի նախագծմամբ, երրորդը բերում էր անհրաժեշտ պարագաները, իսկ
չորրորդը առաձին գրառումներ էր կատարում տարբեր գրքերից՝ պաստառն ավելի բովանդակալից դարձնելու նպատակով: Աշխատանքի յուրաքանչյուր համակարգող ուներ իր ընկերը: Այսպես կազմվեցին պաստառներ՝ «Կենդանիների աշխարհում», «Մարդկանց աշխարհում», «Հնարամիտները», «Սովորի՛ր ուրիշներից»
վերնագրերով:
Աշխատանքի ավարտից հետո կատարվեց վերախմբավորում, և յուրաքանչյուր նոր խումբ սկսեց բացատրել մյուսների կատարած աշախատանքները՝ համեմատելով և գնահատելով նրանց խոսքը: Դասին իբրև փորձագետներ նստած էին
բարձր դասարանների աշակերտները, ծնողները և ուսուցիչները, որոնց հանձնարարվեց հայտնել տեսակետներ և կազմակերպել արտադասարանային քննարկումներ:
Այսպիսով աշակերտներն առնչվում ու ծանոթանում են ավելի լայնածավալ
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նյութերի՝ յուրացման համար ընտրելով իրենց ընդունակություններին և նախասիրություններին համապատասխան աշխատանքներ: Ընթերցված ստեղծագործությունը յուրացնելու համար աջակցություն են ստանում իրենց ընկերներից: Եվ
վերջապես ձեռք են բերում կարևոր տեղեկությունն ընտրելու և համադրելու
հմտություն, քանի որ նրանք խմբի մնացած անդամների համար ուսուցչի դեր են
կատարում:
Թեմաների ժամանակակից դասավանդման եղանակները զարգացնում են
աշակերտների ստեղծագործական մտածողությունը, քանի որ նրանց կատարած
աշխատանքի ժամանակ զարգանում է նրանց հետևող ու կազմակերպող ուսուցչի
մտածողությունը, նա շարունակ զարմանում ու հիանում է իր աշակերտներով:
Սովորեցնելով աշակերտներին ինչպես մտածել և դատողություններ անել՝ բացահայտվում են աշակերտների կարողություններն ու հնարավորությունները,
ստեղծվում են միջառարկայական կապեր: Այսպես՝ Ռաֆայել Հայրապետյանի հեղինակած «Շախմատ» առակը սովորեցում է. «Որքան շատ սովորես, այնքան շատ
կհամոզվես, որ դեռ շատ բան ունես սովորելու» [4, 100]: Աշակերտներին հանձնարարվում է հիշել իրենց խոսակցությունները շախմատի դասերին՝ կազմելով մանրապատումներ: Այնուհետև աշակերտների հետ քննարկվում են շախմատային
բառերը, նշում նրանց իմաստային և կիրառական առանձնահատկությունները:
Այստեղ նույնպես կարևորվում է բառի բացատրությունը: Աշակերտները,
ներքին վերլուծության ենթարկելով շախմատ բառը, ներկայացնում են դրա կազմությունը, հասկանում բուն բովանդակությունը:
Շարունակելով միջառարկայական կապերի անդրադարձը՝ այս դասին զուգահեռ մաթեմատիկայի դասին մեկնաբանվում են թվական անունների կազմությունները, և հիմնական ուշադրությունը դարձնելով եռանիշ թվերի վրա՝ սովորում ենք դրանց ուղղագրությունը և ուղղախոսությունը:
Ստեղծագործական մտածողության զարգացման համար երբեմն կիրառում
ենք անակնկալ բեմականացումներ: Այսպես Ա. Խնկոյանի հեղինակած «Ճպուռն
ու մրջյունը» [4, 89] առակի դասավանդման ժամանակ աշակերտները բաժանվում
են ճպուռների և մրջյունների և ըստ ժամանակի միավորների՝ կազմում են իրենց
օրակարգը՝ այն ներկայացնելով նորաստեղծ ոտանավորներով ու երգերով: Այստեղ հատկապես հիշարժան են 2018 թ. աշակերտների կազմած ակրոստիքոս-հանելուկները:
Ման եմ գալիս ամբողջ օրը,
Ճոճվում ու հրճվում ենք,
Րոպե չունեմ ես դադար,
Պարում, երազում
Ջուր եմ խմում շատ զգույշ
Ու սպասում ենք անհոգ
Յասամանի ծառի տակ
Ռազմիկներին այն քաջ, որ կքշեն
Ու աշխատում օրնիբուն՝
ձմեռը, ու չի լինի էլ ցուրտ
Նոր ամբարներ լցնելով:
Առակների բովանդակության բացահայտման ժամանակ աշակերտները
– 318 –

հասկանում են, որ իրենք ազատ են և կաշկանդված չեն տվյալ առարկայի շրջանակներում, նրանք առակների մոտիվներով նկարազարդումներ են կատարում,
գրքեր են կազմում, երգեր են կատարում և վերջապես հանգում են մտքի տրամաբանական ավարտի, որը մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկայի հիմքն է
[2, 17]:
Առակների բեմականացման ժամանակ նրանք սովորում են ճիշտ խոսել՝ գիտակցելով խոսքի կառուցվածքը, լեզվական արտահայտության առանձնահատկությունները: Նման դասերի ժամանակ պետք է գնահատվի աշակերտի յուրաքանչյուր կատարած գործողություն խելամիտ քաջալերման եղանակով, սակայն
իրական գնահատականը պետք է լինի վերջում՝ որպես ուշացած գնահատական:
Աշակերտը պետք է իմանա, որ վերջնական պարգևատրումը կատարած աշխատանքի արդյունավետությունն ապացուցելուց հետո է միայն հնարավոր:
Նման երկարաժամկետ նախագծերը տևում են շաբաթներ՝ կարևորելով գիտելիքների ձեռքբերման համար շարունակական ջանքեր գործադրելու արժեքը:
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Развитие творческого мышления
на уроках изучения басни
Мелконян Роза
Резюме

Ключевые слова: начальные классы,
руководство по активному чтению, мозаика

ученик,

народное
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Учащиеся начальных классов наделены феноменальным творческим мышлением.
В изучении произведений народного творчества выделяем два основных этапа
– сообщение содержания и открытие фантастической, воображаемой стороны. При
изучении басни предлагаем сообщить содержаниe посредством современных методов восприятия и освоения, в частности, посредством руководства по активному
чтению и мозаики.
Обучение материала состоит из следующих шагов:
1) краткое содержание названия темы;
2) создание практического руководства по чтению, в данном случае графической схемы воображаемых изображений;
3) предъявление доделанных руководств к классу как результаты групповых
обсуждений.
Таким образом ученики принимают участие и знакомятся с более широким
спектром материалов, выбирая работу, которая соответствует их способностям и
предпочтениям. Они получают поддержку со стороны своих одноклассников,
чтобы усвоить прочитанный материал. И наконец, они приобретают умение
выбирать и сочетать важную информацию, поскольку они играют роль учителя для
остальной части группы.
Для полного достижения поставленной цели объясняются слова, выявляются
межпредметные связи, ставятся представления, в ходе которых они учатся говорить
правильно, осознают структуру речи. В этом случае посредством умеренного
поощрения оценивается каждое действие ученика.
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The Development
Development of Creative Thinking
in the Lessons of Learning
Learning about Fable
Melkonyan Roza
Summary

Key words: elementary grades, a pupil, folk literature, guide to effective reading,
mosaic
The pupils who attend elementary school are endowed with rare abilities of
creative thinking.
Folk literature is taught in two main stages: by presenting the contents and
disclosing the imaginary side. During the teaching of fable, we suggest that you should
present the contents through modern perception and mastering methods, particularly
with a guide to effective reading and mosaic.
Teaching the topic consists of the following steps:
1) general view of the title,
2) creating a practical reading guide, in particular, a graphic scheme of imaginary
images,
3) presenting the completed guidelines to the class, as proceedings of group
discussions.
Thus, pupils deal with and get acquainted with a wider range of materials choosing
the type of work that fits their abilities and preferences. They get support from their
peers, in order to assimilate the material that they have read. Finally, they acquire the
skill of selecting and combining important information, as they play the role of a teacher
for the rest of the group.
Explanation of words, interdisciplinary discoveries and performances are applied so
as to achieve the aim of the methods fully, during which they learn to speak correctly,
by understanding the structure of speech. In this case, the action performed by each
student is evaluated by means of reasonable encouragement.
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Դանդաղաշարժ երեխաների հետ աշխատելու
առանձնահատկությունները

Ջանազյան Ժանետա

բառեր.. տագնապայնություն, ուսումնական մոտիվ, ուսումնաՀանգուցային բառեր
կան գործընթաց, վախեր, չառաջադիմել, ուսուցիչ
Երեխաների դանդաղաշարժությունը լուրջ հիմնախնդիր է: Այդ պատճառով
երեխան ունենում է լարվածություն, անվստահություն, տագնապ և նյարդայնություն: Հաճախ ընկնում է ուսման առաջադիմությունը, խաթարվում են միջանձնային հարաբերությունները դասընկերների և ուսուցիչների հետ: Իր առանձնահատկությունների պատճառով երեխան դպրոցում դժվար է հարմարվում, ցածր է
ուսումնական մոտիվացիան, նրան անընդհատ նախատում են դանդաղկոտության, չհասցնելու, ուշանալու համար: Դանդաղաշարժ երեխայի համար, հատկապես առաջին դասարանում, թերևս ամենադժվար աշխատանքը գրել սովորելն է:
Նրանք ունենում են վատ ձեռագիր, գրավորի ժամանակ տառեր են բաց թողնում,
իսկ ընթերցանությունը վեր է ածվում իսկական փորձության: Նա իր դանդաղկոտությամբ խախտում է դասարանի և ուսուցչի աշխատանքի բնականոն ռիթմը:
Այդ երեխաները լարվում ու շփոթվում են, երբ նրանց գրատախտակի մոտ են
կանչում, նրանք լռում են նույնիսկ այն դեպքում, երբ սովորել են դասը: Նրանց
նյարդայնացնում են թեստերը, ստուգողական աշխատանքները: Նրանք չեն սիրում ֆիզկուլտուրայի դասը, քանի որ չեն սիրում մրցակցությունը:
Այդ ամենի արդյունքում ավելի է կարևորվում ուսուցչի դերն ու նշանակությունը նման երեխաների հետ աշխատանքում:
Կրթական հաստատությունները ներկայիս բարեփոխումների պայմաններում կոչված են աշակերտների ներուժը բացահայտելու, բարոյական արժեքները
ձևավորելու անհրաժեշտության առջև:
Կրտսեր դպրոցականի համար առաջատար է դառնում ուսումնական
գործունեությունը, որը էական փոփոխություններ է առաջ բերում նրա մտածելակերպում, վարքագծում, բարոյական և ճանաչողական ոլորտներում: Փոխվում է
երեխայի սոցիալական կարգավիճակը, նա դառնում է դպրոցական:
Դպրոց հաճախելուն պատրաստ լինելը կապված է երեխայի օրգանիզմի հոգեֆիզիոլոգիական և հոգեկան գործընթացների զարգացման որոշակի աստիճանից, որը հնարավորություն է տալիս 6-7 տարեկան երեխաներին հարմարվել նոր
պայմաններին, կանոններին, պահանջներին և ավելի մեծ ծանրաբեռնվածությանը: Թեև ուսումնական տարվա սկզբում նրանք հանդիպում են որոշակի դժվարությունների՝ կապված ռեժիմի, ուսումնական և միջանձնային հարաբերությունների
հետ, սակայն դրանք աստիճանաբար հաղթահարվում են:
Խնդիրը նկատելի բարդանում է, երբ դպրոց հաճախող երեխան ունենում է
տարաբնույթ դժվարություններ, օրինակ ձախլիկություն, զարգացման հապաղում, գերակտիվություն, պասիվություն կամ դանդաղաշարժություն:
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Դանդաղաշարժությունը համարվում է բարդ մանկավարժական խնդիր և
անհրաժեշտ է համապատասխան քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի երեխայի մոտ
գործունեության տեմպը արագանա, սակայն հաճախ անտեսում են երեխայի անհատական առանձնահատկությունները, հնարավորությունները և դրանց թողած
բացասական ազդեցությունն ու հետևանքները:
Բազմաթիվ փաստեր վկայում են, որ դանդաղաշարժ երեխաների մոտ հաճախ են հանդիպում նևրոզներ, նյարդային խանգարումներ ու տագնապներ:
Դրանց առաջացման պատճառներից մեկն այն է, որ նրանց ստիպում են գործողություններ կատարել իրենց համար ոչ հարմար տեմպով, որ նրանց անընդհատ
շտապեցնում են ու նախատում:
Դանդաղաշարժությունը միգուցե այնքան էլ նկատելի չի եղել մինչ դպրոց
հաճախելը, բայց այն դառնում է լուրջ խնդիր ուսումնառության տարիներին և՛
երեխայի, և՛ ծնողի, և՛ ուսուցչի համար: Ուսուցիչը և ծնողները պետք է հանդես
բերեն համբերություն, փորձեն երեխային մոտիվացնել, հնարավորինս նրա գործողությունների տեմպը արագացնել, օգնել, խրախուսել ջանքերը և չպահանջել
ավելին՝ քաջ գիտակցելով, որ դանդաղաշարժ երեխան ցանկության դեպքում անգամ չի կարող սանգվինիկի տեմպին հասնել: Դանդաղաշարժ երեխաները չեն սիրում խաղալ կամ քիչ են խաղում հասակակիցների հետ, որի պատճառով էլ հաճախ տխուր են, անտարբեր ու դանդաղկոտ: Նրանք պասիվ եև, ծույլ, ունեն գիրանալու հակում: Նրանք կամ տառապում են ավելորդ քաշից, գիրությունից, կամ
քաշը նորմայից ցածր է: Դանդաղաշարժները ռիգիդ են, ոչ ճկուն ու անտարբեր:
Ծուլությունը դրսևորվում է մտավոր, ֆիզիկական ու հուզական ոլորտներում:
Երբ երեխան փոքր տարիքում փորձում էր ինքնուրույն կոճկել հագուստի
կոճակը, կապել կոշիկների կապերը, գոտին ամրացնել…, նա այդ ամենը կատարում էր դանդաղ, անվարժ ու մեծ դժվարությամբ, քանի որ ոչ միայն հմուտ չէր,
այլև ուներ խնդիր: Ծնողների չիմացությունն ու անտեղյակությունը հաճախ զայրացնում էր նրանց երեխայի դանդաղաշարժության պատճառով: Խնդիրը ավելի է
խորանում, երբ տանը ծնողներն են շատ ակտիվ, եռանդուն ու գործունյա:
Վ. Շիշկինան նշում է. «Նման դեպքում փորձեք պատկերացնել (ծնողներ,
ուսուցիչներ), որ ձեզ, ենթադրենք, ամեն օր անընդհատ ասում են, որ դուք պետք է
ավելի բարձրահասակ լինեք, դրանից որևէ բան կարող է փոխվել: Կամ պատկերացրեք, որ երեխային օրեցօր առավոտից մինչ երեկո շտապեցնում են, արդյունքում հոգնածությունից և շփոթվածությունից նա ավելի դանդաղաշարժ է դառնում: Փորձեք զսպել ձեզ և մի շտապեցրեք երեխային, թույլ տվեք նրան շարժվել
իրեն հարմար տեմպով» [3, 17]:
Դանդաղաշարժ երեխայի դժվարությունները առավել ակնհայտ են դառում
ուսումնառության տարիներին, հատկապես տարրական դասարաններում: Որոշ
ծնողներ և որոշ «փորձառու» ուսուցիչներ դանդաղկոտությունը համարում են
երեխայի քմահաճույք, կարծում են, որ նա կամակորություն է անում: Իրականում

դանդաղաշարժությունը երեխայի առանձնահատկություններից է:
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Դանդաղաշարժության պատճառներից են.
▪ սուր կամ քրոնիկ հիվանդությունները որոնք նպաստում են երեխայի գործողությունների ռիթմի և տեմպի դանդաղեցմանը,
▪ մոր ծանր հղիությունը և դժվար ծննդաբերությունը,
▪ գլխուղեղի ենթակեղևային կառուցվածքների վնասվածքը, որի պատճառով
էլ թույլ է ակտիվությունը, և կարծես «ուղեղը քնում է»,
▪ ուղեղի դիսֆունկցիան և այլն:
Երեխան դպրոցում դժվար է հարմարվում իր այդ առանձնահատկության
պատճառով, չի ցուցաբերում ուսումնական բարձր առաջադիմություն, նրան անընդհատ սկսում են նախատել դանդաղկոտության, չհասցնելու, ուշանալու համար:
Բոլորը (ուսուցիչ, ընկերներ, ծնողներ) շտապեցնում են նրան, պիտակավորում, որը երեխային էլ ավելի է լարում ու նյարդայնացնում: Այդ երեխաները լարվում ու շփոթվում են, երբ նրանց գրատախտակի մոտ են կանչում, նրանք լռում են
նույնիսկ այն դեպքում, երբ սովորել են դասը: Նրանք լարվում են, տագնապում,
կաշկանդվում, երբ ուսուցիչը բողոքում է ծնողներին նրա անուշադրության, թափթփվածության, ցրվածության, ցածր առաջադիմության ու անտարբերության համար:
Սակայն այդ երեխաները սիրով զբաղվում են ձեռքի աշխատանքով և ունենում են հաջողություններ: Նման անհատական, մանրակրկիտ, նույնիսկ միօրինակ աշխատանքում դանդաղաշարժ երեխան կարող է հաջողություններ գրանցել
նաև այլ բնագավառներում:
«Եվ եթե նման երեխային թեստավորեն հանգիստ պայմաններում, ապա
կպարզվի, որ նա ոչնչով չի զիջում մյուս երեխաներին և բոլոր ուսումնական
առաջադրանքները նրան մյուսների նման հեշտ են տրվում» [1, 28]: Արժե, որ այդ
հանգամանքի վրա ևս ուշադրություն դարձնեն ուսուցիչներն ու ծնողները:
Իհարկե, նրանք պետք է լավ իմանան նման երեխաների բնորոշ առանձնահատկությունները, իմանան, որ նրանց խնդիրը ներքին տեմպի և կյանքի ռիթմի անհամապատասխանությունն է, որ դանդաղաշարժ երեխայի նյարդային համակարգության տիպը թույլ է, ռեակցիան` նույնպես:
«Հարկավոր է թույլ տալ երեխային, որ նախաձեռնություն հանդես բերի` հիշեցնելով նրան, երբ նա ակնհայտորեն մոռանում է իր պարտականությունները:
Սակայն չի կարելի առանց պատճառի նախօրոք շտապեցնել, չի կարելի չափից
ավելի հաճախ հիշեցնել, որովհետև երեխան ինքն էլ է ուզում ամեն ինչ անել ժամանակին և ինչպես հարկն է, որը, սակայն, չի ստացվում» (4, համացանց):
Դանդաղաշարժ երեխաները չեն սիրում փոփոխություններ, աղմուկ, բազմամարդ միջավայր, նրանց դիմախաղը աղքատ է, ձայնը՝ ցածր, խոսքի տեմպը
դանդաղ: Նրանք սիրում են քնել, ինչը իրենց մոտ արագ և հեշտ է ստացվում, սակայն դժվարությամբ են արթնանում: Նրանք դժվարությամբ են մերվում կոլեկտիվի հետ, չեն սիրում մասնակցել տոների, նրանք ընդհանրապես աչքի չեն ընկնում
մարդամոտությամբ: Նրանց պետք է անընդհատ քաջալերել, գովել: Խուսափում
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են այնպիսի իրավիճակներից, միջոցառումներից, մրցակցությունից, որտեղ կարող է պարտվել (կհուսահատվի): Նրանց նյարդայնացնում են թեստերը, ստուգողական աշխատանքները, իսկ ֆիզկուլտուրայի դասը, իսկական փորձություն է,
քանի որ չեն սիրում մրցակցությունը: Բայց սա չի նշանակում, որ պետք է զերծ
պահել ֆիզկուլտուրայի դասերից, ընդհակառակը՝ նրանց պետք է ընդգրկել, սակայն առանց լուրջ մրցակցային տարրերի: Սպորտը, ֆիզիկական ակտիվությունը
անհրաժեշտ է ցանկացած երեխայի մկանները, մարմինը մարզելու, զարգացնելու
արագությունը, ճկունությունը, ճարպկությունը, որոնց արդյունքում ավելի արագ
են զարգանում ճանաչողական պրոցեսները, իսկ երեխան ավելի դիմացկուն ու
առողջ է դառնում:
Ճկունությունը կարևոր է ոչ միայն ֆիզիկական, այլև մտավոր զարգացման
համար: Պ. Բլոնսկին նշել է. «Կրտսեր դպրոցականի առողջության համար ֆիզիկական դաստիարակության 1-ին աստիճանը հանդիսանում է ճարպկության
զարգացումը, որը տալիս է աշխատանքի մաքսիմալ արդյունք, քիչ էներգիա ծախսելով» [2, 259]:
Դպրոցներում աշխատող ոչ բոլոր ուսուցիչներն են, որ կարողանում են դանդաղաշարժ երեխաների հետ համապատասխան աշխատանք կատարել, որը
հանգեցնում է անհարկի լարվածության, նյարդայնության, սթրեսների՝ խաթարելով նրանց հոգեկան անդորրը, վարքը, հուզական ոլորտը: Նրանց հետ աշխատելիս ուսուցիչը պետք է իմանա, որ նման երեխաների մոտ ցածր է աշխատունակությունը, և նրանք շատ շուտ են հոգնում: Պետք է հանդես բերի անհատական
մոտեցում, համբերատարություն, իմանա վերը նշված պատճառները և ամեն
կերպ աջակցի նման երեխաներին՝ մոտիվացնելով ու քաջալերելով անգամ ամենափոքր հաջողությունը:
Հետազոտության համար ընտրել ենք 9 դանդաղաշարժ երեխա (Վ. Համբարձումյանի անվ. թիվ 25 հիմնական դպրոցի I և II դասարաններից 4 հոգի, Հ. Թումանյանի անվ. թիվ 3 հիմն. դպրոցի II ա և II բ դասարաններից՝ 5, ընդհամուր՝ 9
դանդաղաշարժ աշակերտ):
Աշխատանքային պրակտիկայում կիրառել ենք Դ. Ռայգորոդսկու «Տագնապախռովության սանդղակ» և Դ. Ռասելի և Մ. Ֆերգյուսոնի «Միայնակության
սանդղակ» մեթոդիկաները, ինչպես նաև ստորև նշված մոտեցումները, որոնք
որոշակի հաջողությամբ են պսակվել:
▪ Երբ ասում է, որ այսքանն եմ կատարել, խնդիր չեմ ստեղծում, չեմ բարկանում, այլ հորդորում եմ, որ հաջորդ անգամ աշխատի ավելի արագ ու առաջարկում եմ անցնել հաջորդ հանձնարարությանը (մաթեմատիկա, մայրենի):
▪ Երբ թելադրություն է, աշխատում եմ տեմպը մի փոքր հարմարեցնել դանդաղաշարժ երեխայի տեմպին
▪ Պատեհ առիթը օգտագործում եմ ձեռքը մկրատ, վրձին, մատիտ տալու,
որպեսզի աջ ձեռքը հաճախ օգտագործի, մարզի և գործունեության տեմպը
աստիճանաբար կարագանա:
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▪ Փոքր ծավալի արտագրություններ եմ հանձնարարում
▪ Ծնողներին առաջարկում եմ նմանատիպ երեխաներին մասնակից
դարձնել կենցաղային գործերին, որպեսզի ձեռքերը, մասնավորապես աջ
ձեռքը անընդհատ աշխատի և մարզվի:
▪ Կիրառում եմ համագործակցային մեթոդը, ենթադրենք՝ 2 կամ 4 հոգով և
տրվում է կոնկրետ ժամանակ՝ առաջադրանքը կատարելու; Եթե առաջին
անգամ ձախողում է, տրվում է 2-դ հնարավորությունը և աշակերտը ի մի է
բերում իր հնարավոր ուժերը և էլի նկատում ենք որոշակի հաջողություն:
▪ Տալիս եմ հանձնարարություն (իր համար հասանելի), որպեսզի մեծանա
պատասխանատվությունը, իր ուժերի հանդեպ հավատը, նվազի տագնապը և ամենակարևորը, չառաջնորդվի կարծրատիպերով, թե միևնույնն
է, ինքը ոչինչ անել չի կարող, ինքը չի հասցնի...
▪ Քաջալերում եմ անգամ աննշան հաջողությունը և այլն:
Կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում եկանք այն եզրակացության, որ ծնողները, ուսուցիչները, դպրոցի հոգեբանը, հատուկ մանկավարժը և
այլք պետք է աստիճանաբար զարգացնեն տվյալ իրավիճակում կողմնորոշվելու
ընդունակությունը, արագությունը, հետաքրքրությունը շարժումների և շարժողական խաղերի ու գործունեության նկատմամբ: Այդ ամենը պետք է լինի ոչ ստիպողաբար և չպետք է վախենալ, թե երեխան կհոգնի: Շարժողական գործողությունները, խաղերրը ակտիվացնում են ուշադրությունը, մտածողությունը և այլ հոգեկան գործընթացներ: Լավ իմանալով նման երեխաների ուժեղ և թույլ կողմերը
կարելի է նվազեցնել նրանց անվստահությունը, մեծացնել շփվելու կարողությունը, ուսման նկատմամբ հետաքրքրությունը և հարմարվելու կարողությունը:
Նմանատիպ երեխաների հետ աշխատելիս, իհարկե նոր միջոցներ դեռևս
կգտնեն և՛ հոգեբանները, և՛ մանկավարժները, պարզապես պետք է հանդես բերել
օգնելու մեծ ցանկություն, համբերություն և պատրաստակամություն, քանի որ
դանդաղաշարժ երեխաները ունեն ծնողների, ուսուցչի, դպրոցի հոգեբանի և այլ
մասնագետների ուշադրության և աջակցության կարիքը:
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Особенности работы с медлительными детьми
Джаназян Жанета
Резюме

Ключевые слова: тревожность, учебная мотивация, учебный процесс, страхи,
неуспеваемость, учитель
В статье обсуждаются трудности медлительных детей в школе в процессе обучения. По этой причине ребенок становится напряженным, неуверенным, тревожным и нервным. Снижается успеваемость, ухудшаются межличностные отношения
с одноклассниками и учителями.
В статье рассматриваются страхи и тревожность по отношению к школе,
присущие медлительным детям. В зависимости от своих индивидуальных особенностей дети с трудом адаптируются к школе. У них низкая мотивация к учению, их
постоянно обвиняют в медлительности, неуспеваемости и опозданиях. Самым
трудным для первоклассника является процесс письма. У них обычно плохой
почерк, они пропускают буквы, а чтение становится настоящим испытанием. Своей
медлительностью они нарушают ритм работы учителя и всего класса. Эти дети скованы и напряжены, затрудняются отвечать у доски, они молчат даже тогда, когда
знают правильный ответ. Их раздражают тесты и контрольные работы. Также не
любят уроки физкультуры из-за соревновательности. В связи с этим повышается
роль учителя в работе с такими детьми. В статье указываются некоторые пути преодоления проблемы.
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The Peculiarities of Working with Sluggish Children
Janazyan Zhaneta
Summary

Key words: Uneasiness, motivation in studies, teaching process, fears, not making
progress, a teacher
In this article we discuss the difficulties that the sluggish pupils usually have at
school, during their educational process. Children usually have tension, uncertainty, fear
and nervousness beacause of that problem. In that case they usually don’t make progress
in their studies and can even have problems in their interpersonal relationships.
In this article the fears, that are peculiar to tardy children, and also their anxiety in
school surroundings are dicussed. The child’s adaptation to school is often too hard
because of his/her peculiarities, the motivation for studies is too low, he is often blamed
for being late and sluggish. They usually have another great problem ( and especially in
the first year of their studies ) – it is writing. They often have bad handwritings, they
often miss some letters in words and thus reading becomes a real trial for them. With
their sluggishness, they break the normal rhythm of the entire class and teacher’s work.
In these cases the teacher has to make some corresponding changes in the daily plan.
These children get nervous and become embarrassed, when they are asked to come to
the blackboard and write something on it. They become unwilling to answer any
question, even if they know what to say. The children got irritated, when they are given
tests. They also dislike the lessons of Physical Education, as they do not like competition.
Thus, the role of a teacher becomes more important as s/he faces different
problems, which s/he has to solve on her/his own. As a consequence, there are presented
some ways of overcoming the difficulties, in the article.
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Էպոսի ուսուցման առանձնահատկությունները
ժամանակակից տարրական դպրոցում

Սամվելյան Արմինե

բառեր.. բանահյուսություն, ընթերցանության դաս, մտագրոհ,
Հանգուցային բառեր
զուգահեռ նկարազարդումներ, բառարան, միջառարկայական ուսումնական ծրագիր, «Շրջագայություն գրքի բաժիններով» կառուցողական ռազմավարություն
Ազգային նշանավոր դեմքերի, պատմական գիտելիքների ուսուցումը հայկական դպրոցներում կարևորվել է դեռևս հմուտ մանկավարժ և կրթության գործի
երկարամյա կազմակերպիչ Լևոն Շանթի կողմից [8, 498]: «Սասունցի Դավիթ»
էպոսի դարավոր պատմությունն ապացուցում է, թե ինչպես է բանահյուսական
այդ գանձը դարեր ի վեր ոգևորել հայ ժողովրդին, իշխել նրա մտքի ու սրտի վրա և
հասել նոր ժամանակներին ու այսօր էլ իր գաղափարներով խիստ այժմեական է
և հուզիչ [7, 21]:
Ժամանակակից տարրական դպրոցում առանձնահատուկ տեղ ունի հայկական ժողովրդական էպոսի դասավանդումը, որն սկսվում է այբբենական շրջանից՝ մասնավորապես Ս հնչյուն-տառի ուսուցումից: Աշակերտները, սովորելով Ա
և Ս տառերը, պետք է կարողանան վերականգնել Սանասա
Սանասար
ր անվանման բաց
թողնված ն և ր տառերը [9, 49]: Հենց այս դասից հետո առաջարկում ենք արտադասարանային հանդիպում կազմակերպել՝ «Սասունցի Դավիթ» մուլտֆիլմը դիտելու:
Բոլոր տարրական դասարաններում շարունակվում է էպոսի ուսուցումը ընթերցանության դասերի շրջանակներում, որտեղ կարևորվում են աշակերտի
ուսումնական, ընթերցողական գործունեությունը և ուսուցման անհատական մոտեցումը: Էպոսի ուսուցումը կազմակերպելով համագործակցային արդիական
տեխնոլոգիաներով՝ առաջարկում ենք թեմայի մուտքը կազմակերպել աշակերտների տատիկ-պապիկներից մեկի օգնությամբ: Մեր ուսուցչական գործունեության
ընթացքում նման մեթոդաբանություն կիրառում ենք արդեն 3-րդ անգամ: Ծանոթանալով աշակերտների տատիկների և պապիկների հետ՝ նրանցից խոսքաշատ
մեկին հրավիրում ենք ժողովրդական բառ ու բանով ներկայացնել էպոսի ընդհանուր բովանդակությունը՝ ստեղծելով կոլորիտային դաս, որի ընթացքում կարևորվում են մեծի նկատմամբ ունեցած հարգանքը, ժողովրդական խոսքն ու խրատը;
Այս աշխատանքը հետագայում հիմք է հանդիսանում էպոսի հատվածների՝
«Մտագրոհ» [5, 85] մեթոդական ռազմավարությամբ ուսուցման, որը գործածվում
է աշակերտների նախկին գիտելիքներն ակտիվացնելու նպատակով:
Անդրադառնալով էպոսի ստեղծման նախադրյալներին՝ այն ներկայացվում է
որպես ժողովրդական ստեղծագործություն, որն իր մեջ է ամփոփում այն բոլոր
ժողովրդական խոսքերը, որոնք սովորել են աշակերտներն իրենց ուսումնական
գործունեության ընթացքում:
2-րդ դասարանում էպոսը դասավանդվում է «Հայաստանը մեր հայրենիքն է»
[11, 121] թեմայի շրջանակներում: Աշակերտներին հանձնարարվում է կարդալ
«Սասունցի Դավթի կռիվը Մսրա Մելիքի դեմ» վերնագրով հատվածը [11, 124],
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որտեղ Մսրա Մելիքը ներկայացվում է որպես սարի չափ մի հսկա, որն ուներ անհամար զորք, որի բազմությունը պատկերելու համար հեղինակները էպոսից ներկայացնում են գետի ջրերը խմելով ցամաքեցնելու չափազանցությունը: Մելիքն իր
ամբողջ զորքով հարձակվում է Սասունցի Դավթի վրա, որը, ի տարբերություն
Մսրա Մելիքի, կռվի է դուրս գալիս միայնակ՝ իր հետ վերցնելով միայն Թուր Կեծակին և Քուռկիկ Ջալալին: Սկսվում է կռիվը, որտեղ առաջինը խփելու իրավունքը վերապահվում է Մսրա Մելիքին: Հատվածի առաջին մասի ընթերցանությունից հետո աշակերտներին առաջարկվում է պատասխանել հետևյալ հարցերին.
1. Ինչո՞ւ Դավիթը գնաց Մելիքի դեմ կռվի:
2. Քո կարծիքով ինչո՞ւ Դավիթը համաձայնեց, որ առաջինը Մելիքը խփի:
Առաջին դասարանից ծանոթ լինելով էպոսի ընդհանուր բովանդակությանը՝
աշակերտները կարողանում են հստակ պատասխանել հարցերին՝ հիշելով Սասունցի Դավթի ու Մելիքի եղբայր լինելու հանգամանքը և մանկական կռիվները:
Որպես հավելյալ տեղեկություն՝ գրքում նշվում է, որ «Դավթի հայրը և որդին
ունեն նույն անունը: Դավթի որդու անունը Մհեր է»: Այնուհետև իբրև տրամաբանական հարց ներկայացվում է, թե ինչ է Դավթի հոր անունը: Աշակերտները հիշում են Մեծ Մհերին, նրա կատարած քաջագործությունները, ինչպես նաև Մսրա
Մելիքի հայրը լինելը:
Ժողովրդական յուրաքանչյուր ավանդույթ շարունակվում է նաև այսօր, և
աշակերտների մեջ շատ են լինում այն աղջիկներն ու տղաները, որոնք կրում են
իրենց տատիկների և պապիկների անունները: Այսպիսով կատարվում է անդրադարձ աշակերտների անվանադրման հանգամանքին, փորձում ենք ստուգաբանել
նրանց անուները, հանգամանք, որ միշտ հետաքրքրությամբ են ունկնդրում աշակերտները:
Հատվածի երկրորդ մասում ներկայացվում է Մելիքի հարձակվելը [11, 125],
որի ուժգնությունը համեմատվում է երկրաշարժի հետ, որից փոշու ամպեր են
բարձրանում: Սակայն Դավիթը անսասան է մնում, և հարձակվելու հերթը հասնում է իրեն: Մելիքը վախից մտնում է այն նույն փոսի մեջ, որ փորել էր Դավթի
համար: Դավիթը հեծնում է Քուռկիկ Ջալալին, Թուր Կեծակիով հարվածում է Մելիքին և նրան երկու մասի է բաժանում: Մնացած զորքին Դավիթը խաղաղության
կոչով տուն է ուղարկում՝ երկրում հաստատելով սեր և միություն:
Այստեղ աշակերտներին հանձնարարվում է պատասխանել, թե ինչու Դավիթը չի կոտորում թշնամու զորքին, որտեղ աշակերտները հիշում են ծերունու խոսքերը: Էպոսի բովանդակության մեջ կարևորելով կերպարաստեղծման գաղափարը՝ աշակերտներին հանձնարարվում է ներկայացնել Մսրա Մելիքի և Սասունցի
Դավթի բնավորության առանձնահատկությունները՝ արտահայտելով իրենց
սեփական տեսակետները:
Տարրական դասարաններում կարևորվում են ներկայացված ընթերցանության դասերի զուգահեռ նկարազարդումները: Սասունցի Դավթի մասին պատմող
հատվածին զուգահեռ ներկայացված են 4 նկարներ, որոնք աշակերտների կողմից
հիմնականում վերնագրվում են հետևյալ կերպ՝ «Մարութա Բարձր Աստվածածինը պահապան Սասունցի Դավթին», «Ծերունի իմաստունն ու Սասունցի Դավիթը», «Մսրա Մելիքի և Դավթի զրույցը», «Մսրա Մելիքը խոր փոսի մեջ»: Նկարա– 330 –

զարդումները օգնում են հավելյալ տեղեկություններ հաղորդել էպոսի մասին և
աշակերտների համար տեսանելի են դարձնում իրենց կարդացածն ու լսածը:
2-րդ դասարանում «Սասունցի Դավիթ» վերնագրով հատված է առաջարկվում նաև գրավոր աշխատանքների դասերին՝ հանձնարարելով գրել փոխադրություն: Հետագա դասարանների գրավոր աշխատանքների ցանկում էպոսից հատվածներ չկան: Այդ պատճառով էլ ուսուցիչներս ենք կազմակերպում էպոսից գրառումներ կատարելու դասընթացները [1, 56]:
Այսպիսով երկրորդ դասարանի վերջում աշակերտների ուշադրությունը
դարձնելով ստեղծագործության հիմքում ընկած գլխավոր խնդիրների վրա՝ սովորեցնում ենք ստեղծագործաբար վերարտադրել ինչպես ընթերցանության նյութի,
այնպես էլ զուգադիր նկարների բովանդակությունները [3, 36]:
3-րդ դասարանում աշակերտները վերհիշում են Սասունցի Դավթին և Մսրա
Մելիքին բնութագրող բառերը համարձակ և նենգ բառերի հոմանիշները սովորելիս: Ներկայացված են Դավթի և Մելիքի նկարները՝ հանձնարարելով բնութագրել
հերոսներին [10, 43]: Իսկ բուն «Սասունցի Դավիթ» էպոսից հատված ընթերցում
են «Հայրենի՛ք, ես մի զարկն եմ քո բազկի» թեմայի շրջանակներում [10, 81]: Ծանոթանալով Հայկի և Բելի հետ՝ աշակերտներին հանձնարարում ենք կատարել կերպարների համեմատական վերլուծություն: Այնուհետև ընթերցում ենք «Սասունցի
Դավիթ» հատվածը [10, 86], որտեղ պատկերվում է, թե ինչպիսին էր մեր ազգային
հերոսը աշակերտների տարիքում:
Այստեղ հանձնարարվում է անդրադառնալ էպոսի ժանրային առանձնահատկություններին: «Փոքրիկ բառարանում» էպոս բառը բացատրված է որպես
«ժողովրդական ստեղծագործություն՝ հին հերոսների սխրանքների մասին» [10,
157]: Հիմք ընդունելով ներկայացված բացատրությունը՝ անդրադառնում ենք
որպես մեջբերում ներկայացված Հովհաննես Թումանյանի հետևյալ խոսքերին.
«Ժողովուրդները ոչ մի բանի մեջ էնքան պարզ ու պայծառ չեն երևում, ինչքան
իրենց ազգային էպոսի մեջ»: Այստեղ ապահովելով միջառարկայական կապերը՝
առաջարկում ենք կազմակերպել ընդհանրական դաս ռուսերենի և անգլերենի
ուսուցիչների ընկերակցությամբ: Նրանք պատմում են ռուս և անգլիացի ժողովուրդների էպոսների մասին, և աշակերտների համար ավելի հետաքրքիր է դառնում օտար լեզուներ սովորելու հանգամանքը՝ որպես միջմշակության հարաբերությունների բացահայտման բանալի:
Այսպիսով ապահովվում է միասնացված ինտեգրված ուսումնական ծրագրի
պլանավորման միջառարկայական ուսումնական ծրագիրը: Այս դեպքում առարկաների միջև գոյություն ունեցող ընդհանրությունները կարևորում են սովորել
սովորեցնելը: «Առարկաների ոլորտներն իրար միացնելով՝ աշակերտները սովորում են, որ բարձրակարգ մտածողության հմտություններն ընդհանուր բնույթ
ունեն և կարող են օգտագործվել դասարանից դուրս» [6, 93]:
3-րդ դասարանի «Մայրենիի» դասագրքում մեջբերված առաջին հատվածում
ներկայացվում է գառնարած Դավիթը, որ քաղաք էր բերել անտառի բոլոր կենդանիներին: Աշակերտներին հանձնարարվում է պատասխանել պատճառահետևանքային իմաստ ունեցող հետևյալ հարցերին.
1. Ինչո՞ւ վախեցան մարդիկ:
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2. Դավիթը ինչո՞ւ այդպես վարվեց:
3. Գազանները հոտի մեջ ինչո՞ւ իրար չէին հոշոտում [10, 86]:
Այստեղ պատասխանները լինում են բազմազան, հատկապես ստեղծագործել սիրող աշակերտներն սկսում են նորանոր պատմություններով զարդարել
էպոսը՝ արտահայտելով իրենց վերաբերմունքը Դավթի նկատմամբ: Նրանց նույնպես հանձնարվում է պատմել իրենց կատարած քաջագործությունների և մարդկանց վերաբերմունքի մասին;
Երկրորդ հատվածում աշակերտները տեղեկանում են ժողովրդի վերաբերմունքին, նրանք Դավթին խենթ են անվանում և խնդրում Ձենով Օհանին մի ուրիշ
գործի դնել Դավթին: Անդրադառնալով Ձենով Օհանին՝ աշակերտներին են ներկայացվում նրա հարազատները՝ Քեռի Թորոսը, Ձենով Օհանը և Ցռան Վերգոն:
Այսպիսով պարզ է դառնում Հ. Թումանյանի խոսքը՝ էպոսի մասին, որտեղ կերպավորվել են ազգի բոլոր մարդիկ՝ խորհրդանշելով մարդկային տարբեր բնավորություններ: Դասի վերջում հանձնարարվում է պատմել, թե ինչ կլինի հետո
աշակերտների պատկերացմամբ, ու քանի որ նրանք տեղյակ են ամբողջ պատմությունը, փորձում են վերհիշել Սասուցի Դավթի քաջագործությունները: Այստեղ նույնպես գործողությունները ներկայացված են զուգահեռ պատկերներով:
Իսկ դասի վերջում հանձնարավում է վերադասավորել խառը նկարները և վերնագրել, որոնցից հիշարժան են հետևյալները՝ «Դավիթը գառներին Մարութա սար է
բարձրացնում», «Դավթի կանչը», «Դավիթն ու վայրի կենդանիները», «Դավթի
զարմանքը քաղաքում», «Մինչ Դավիթը քնած է, կենդանիները փախչում են»,
«Ձենով Օհանն ու քաղաքացիները» [10, 88]:
Դասի վերջում հանձնարարվում է ընթերցել Հ. Թումանյանի «Սասունցի
Դավիթ» մշակումը, որից անգիր հատվածները աշակերտները սիրով են սովորում
և գործածում իրենց խաղերի ժամանակ:
Այսպիսով, շարունակելով «Շրջագայություն գրքի բաժիններով» կառուցողական ռազմավարությունը [10, 88]՝ աշակերտները ներկայացնում են, թե ինչ
գիտեն, ինչ են ուզում իմանալ և ինչ սովորեցին:
4-րդ դասարանում Հայաստանի յոթ և բյուր հրաշալիքների վերջին կայանը
Սասունն է, որտեղ էլ ապրում է Սասունցի Դավիթը [2, 3-36]: Աշակերտները հիշում են Սասունցի Դավթին՝ որպես մեր պայքարի, հերոսության խորհրդանիշ,
որին իրենք ծանոթ են «Այբբենարանից»: Աշակերտներին հանձնարարվում է հիշել Սասուցի Դավթի սխրանքները:
Այստեղ աշակերտներին «Սասունցի Դավիթ» ստեղծագործությունը ներկայացվում է դյուցազներգություն բառով, որի կազմության բացատրությունը խթանում է բառի ճիշտ ուղղագրությանը և ուղղախոսությանը: Դյուցազներգության հեղինակը ժողովուրդն է, սակայն այն առաջինը գրի է առել հայ մեծ բանահավաք
Գարեգին Սրվանձտյանցը:
4-րդ դասարանում աշակերտները կարդում են «Սասունցի Դավիթը կռվում է
դևերի դեմ» հատվածը [2, 36]: Մինչ ընթերցանությունը հանձնարվում է հորինել
պատմություն ներկայացված նկարի շուրջ, այստեղ Դավիթը նախրորդների համար հարիսա է բերում՝ ապշեցնելով նրանց և իմանում, որ քառասուն ավազակ
դևերը տարել են քառասուն տավար: Տեսնելով հուսահատված ընկերներին՝ նա
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որոշում է գնալ դևերի մոտ և պատժել նրանց: Այս հատվածում աշակերտների
համար բացահայտվում են Դավթի հետևյալ հատկանիշները.
▪ ուրիշին օգտակար լինելու պատրաստակամությունը,
▪ հսկայական ուժը,
▪ ներողամտությունը թույլերի նկատմամբ,
▪ վստահությունն իր ուժերի նկատմամբ,
▪ հոգատարությունը թույլերի նկատմամբ:
Այնուհետև ներկայացվում է Դավթի կռիվը դևերի հետ, նրանց կոտորելը,
Սասնա տան ոսկիները գտնելը, նախրորդներին օգնելը: Դավիթը գնում է քեռի
Թորոսի մոտ և Սասնա տան համար անսպառ ոսկի է բերում ու այլևս նախրորդ
չի լինում: Իր համար ընտրում է միայն մեկ ձի: Բնագրի յուրաքանչյուր հատված
զարմացնում է աշակերտներին, քանի որ Դավթի յուրաքանչյուր քայլը անկանխատեսելի է: Հատկապես ծիծաղելի է այն պահը, որտեղ Դավիթը նախրորդներին
հանձնարարում է հարիսան անալի ուտել, իսկ աղն էլ երեկոյան տանը ուտել:
Դավթի քաջագործությունները շարունակում են հիացնել, հետաքրքրել և ոգևորել
աշակերտներին, նրանք պատմություններ են պատմում Դավթի մասին, կատարում են նկարազարդումներ և վերջում հանդիսատեսին են ներկայացնում բովանդակալից բեմականացում: Սասնա տան դյուցազունների մասին մյուս տեղեկությունները ներկայացվում են ավելին իմանալ ուզող աշակերտներին. «Սասունցի
Դավթի պապը Սանասարն էր, որն իր Բաղդասար եղբոր հետ հսկա ժայռակտորներով կառուցեց Սասնա բերդը: Սանասարի տղան՝ Մհերը, Դավթի հայրն էր: Նա
մեն-մենակ, մերկ ձեռքերով հաղթեց առյուծին՝ և այդ պատճառով նրան կոչեցին
Առյուծ Մհեր» [2, 42]:
Դավթի մասին պատմությունները ավարտվում են հետևյալ հեղինակային
քառատողով.
Արդեն չորս տարի դու Դավթի հետ ես,
Ինչպիսին է նա՝ արդեն լավ գիտես,
Նրան սիրեցիր, նա էլ սիրեց քեզ,
Դու արդեն, կարծես, մի քիչ Դավիթ ես:
Էպոսի բառապաշարը առաջարկում ենք ներկայացնել էպոսաբառարանում
[12], որտեղ բառերը դասակարգվում են ըստ խոսքիմասային առանձնահատկությունների, ձևաիմաստային խմբերի և կապակցման եղանակների:
Այսպիսով աշակերտները կարողանում են 3-րդ դեմքով և թեմատիկ բառապաշարով վերարտադրել դյուցազներգությունը՝ որպես հաղորդում [4, 12-13]:
3-րդ 4-րդ դասարաններում առաջարկվում է շարունակել էպոսի ընթերցանությունը նաև ինքնուրույն ընթերցանության ժամերին՝ ձևավորելով ընթերցողական ինքնուրույնություն, որն ուսուցման առաջին աստիճանի վերջնական նպատակն է:
Հայ ժողովրդական էպոսում հավաքական ժողովուրդն իր սիրելի հերոսին՝
Դավթին, դնում է ամենատարբեր կենսական իրավիճակներում և կերտում, հիրավի, անմոռաց կերպար: Դավիթն արտասովոր մանուկ է. մեծանում է ոչ թե օրերով,
այլ ժամերով, արտակարգ ուժի տեր է, ունի մանկական միամտություն, սակայն
միաժամանակ խելացի է ու շրջահայաց: Դավթի բնավորության հիմնական գծե– 333 –

րից է մեծահոգությունը: Դավիթն անսահման սիրում է իր հայրենի եզերքը, հարազատներին, հասարակ ժողովրդին և շարունակ օգնում է նրանց: Նա բարի է ու
աստվածավախ: Տանել չի կարողանում ոչ մի բռնություն: Դավթին անհարիր են
նենգությունն ու խարդախությունը. հավատում է Մսրա Մելիքի սիրալիր խոսքերին ու ընկնում նրա պատրաստած փոսը [7, 24]:
Էպոսի ուսուցման ժամանակ հատկապես կարևորվում է ստեղծագործության կերպարային համակարգը, հերոսների գործունեությունը հատկապես զգայական ներգործություն է ունենում աշակերտների վրա՝ զարգացնելով տրամաբանական-ինտելեկտուալ մտածողությունը: Էպոսի ուսուցման դասի համար առաջարկում ենք հետևյալ տրամաբանական քայլերը՝ ունկնդրում, մուլտֆիլմի դիտում, քննարկում, բնագրի ընթերցանություն, ընկալման ստուգման զրույց՝ վերլուծական եղանակով: Բնագրի ընթերցանությունից և յուրացումից հետո կատարվում են արտահայտիչ բանահյուսելու վարժանքներ տրամաբանական հարցադրումների միջոցով, որոնք հնարավորություն կստեղծեն աշակերտների ազատ
ինքնաարտահայտման համար:
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համար, Զանգակ հրատակչություն, Երևան, 2009:
2. Կարինե Թորոսյան, Վաչագան Սարգսյան, Հեղինե Խաչատրյան, Կարինե
Չիբուխչյան,
Չիբուխչյան, Մայրենի 4, ՄԱՆՄԱՐ հրատարակչություն, Երևան, 2012:
3. Կարինե
Կարինե Թորոսյան, Վաչագան Ա. Սարգսյան, Կարինե Չիբուխչյան,
Չիբուխչյան
Մայրենի 2, Թեմատիկ պլանավորում, Երևան, 2010:
file:///C:/Users/COMP/Downloads/2-tematik_plan.pdf:
4. Կարինե Թորոսյան, Վաչագան Ա. Սարգսյան,
Սարգսյան Կարինե Չիբուխչյան, 4-րդ
դասարանի թեմատիկ պլանավորում, https://lib.armedu.am/resource/760:
5. Կառուցողական կրթության հիմունքները և մեթոդները,
մեթոդները Ձեռնարկ
ուսուցիչների համար, «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն, Երևան, 2004:
6. Կրթակարգի մշակման և ինտեգրման մոտեցումներ
մոտեցումներ, Ձեռնարկ ուսուցիչների
համար, Այռեքս հրատարկչություն, Երևան, 2004:
7. Գայանե Մարդյան,
Մարդյան «Սասունցի Դավիթ» էպոսի ուսուցման մի քանի
խնդիրներ, Երևան, 2015:
https://aspu.am/website/images/files/GAYANE%20MARDYAN:
8. Լևոն Շանթ,
Շանթ Երկերի ժողովածու, հ.5, Երևան, 2012, էջ 498:
9. Վաչագան Ա. Սարգսյան,
Սարգսյան Այբբենարան, ՄԱՆՄԱՐ հրատարկչություն,
Երևան, 2012:, էջ 49:
10. Վաչագան Ա Սարգսյան, Հեղինե Խաչատրյան, Կարինե Թորոսյան, Ելենա
Ջիլավյան,
Ջիլավյան Մայրենի 3, Մակմիլան Արմենիա, Երևան, 2009:
11. Վաչագան Ա. Սարգսյան, Սուսաննա Գրիգորյան, Կարինե Թորոսյան,
Հեղինե
Հեղինե Խաչատրյան,
Խաչատրյան Մայրենի 2, ՄԱՆՄԱՐ հրատարակչություն, Երևան,
2010:
12. https://armineab.wordpress.com/2016/01/11/
– 334 –

Особенности изучения эпоса
в современной начальной школе
Самвелян Армине
Резюме

Ключевые слова: фольклор, урок чтения, мозговой штурм, параллельные
иллюстрации, словарь, межпредметная учебная программа, структурная стратегия
“Путешествие по разделам книги”.
В современной начальной школе особое место имеет преподавание армянского народного эпоса, которое начинается с букварного периода.
Эпосом называют произведения устного народного творчества, включающие в
себя народные высказывания, которые изучают ученики в ходе учебной деятельности.
Мы предлагаем провести обучение эпоса с помощью установления междисциплинарных отношений, также ссылаясь на эпосы русских и английских народов
и на их общие черты. Таким образом, изучение иностранного языка становится
более интересным для учеников как ключ к открытию межкультурных отношений.
Обучение эпоса воспитывает у детей:
▪ готовность помогать другим;
▪ снисходительность к слабым;
▪ веру в собственные силы;
▪ заботу о слабых.
Особенно важным в изучении эпоса является образная система произведения.
Действия героев оказывают большое эмоциональное воздействие на учеников,
развивая логико-интеллектуальное мышление. Для проведения урока по изучению
эпоса мы предлагаем следующие логические шаги: прослушивание, просмотр
мультфильма, обсуждение, чтение текста, аналитическая беседа. После чтения и
освоения текста с помощью логических вопросов выполняются упражнения,
которые позволят ученикам свободно выражать свои мысли.

– 335 –

The Pecularities of
of Teaching Epos
at Modern Elementary School

Samvelyan Armine
Summary

Key words: folklore, a reading lesson, brainstorming, parallel illustrations,
dictionary, interdisciplinary curriculum, constructive strategy on "Travelling through
sections of book "
The teaching of Armenian folk epos has a special place at modern elementary
school, which begins from the alphabetical period.
The epos belongs to the category of folk literature, which summarizes all the
popular words that students have learned during their educational process.
We suggest teaching the epic through establishing interdisciplinary relationships,
at the same time referring to the epic of the Russian and English peoples and their
common features. Thus, learning foreign languages becomes more interesting for
students as a key to discovering intercultural relations.
Teaching the epic instills in children
▪ readiness to help others,
▪ a huge power,
▪ forgiveness towards the weak people,
▪ trust in one’s own strength,
▪ care for the weak.
During the process of teaching epos, the characters of the work and the activity of
characters, which has mainly sensual effect on the pupils, by developing logical and
intellectual thinking, are particularly important. We suggest that you should take the
following logical steps during the lesson of teaching about epos: listening, watching the
cartoon, discussion, reading original text, perceptive talk in an analytical way. After
reading and understanding the original text, expressive vocabulary exercises are done
through logical questions that will give the pupils an opportunity to express themselves
freely.
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Մանկապարտեզի և ընտանիքի կապը
որպես անհատական մոտեցման արդյունավետ
իրականացման պայման

Քարմիլե
Վիրաբյան Քա
րմիլե

բառեր. համատեղ աշխատանք, սկզբունք, ստեղծագործական
Հանգուցային բառեր
գործունեություն, ընտանիք, մանկապարտեզ, անհատական զրույցներ, դաստիարակություն
Երեխաների դաստիարակության գործընթացում անհատական մոտեցման
հիմնախնդիրը միշտ էլ եղել է առաջադեմ մանկավարժության ուշադրության
կենտրոնում: Արդեն Կոմենսկու մանկավարժական համակարգում շատ պարզ
նշված է այն մասին, որ ուսուցման և դաստիարակության ողջ գործընթացում անհրաժեշտ է հաշվի առնել երեխաների տարիքային և անհատական առանձնահատկությունները:
Ռուս մանկավարժ Ուշինսկին մշակել է երեխաների նկատմամբ անհատական մոտեցման ընդարձակ մեթոդիկա: Միևնույն ժամանակ նա արտահայտել է
այն կարծիքը, որ դժվար իրավիճակներում հայտնված երեխաների նկատմամբ չի
կարելի կիրառել ինչ-որ դեղատոմս` դրանով իսկ շեշտադրելով խնդրի լուծման
ստեղծագործական բնույթը:
Մակարենկոն գտնում էր, որ մանկավարժական մի շարք խնդիրների իրականացման համար շատ կարևոր է անհատական մոտեցման սկզբունքը՝ հատկապես կոլեկտիվի ձևավորման գործում, աշխատանքում, խաղում և այլն: Նա եկավ
այն համոզման, որ իրականացնելով անձնավորության դաստիարակության ընդհանուր ծրագիրը՝ մանկավարժ-դաստիարակն այնտեղ պետք է ներմուծի
«ճշգրտումներ»՝ կապված երեխայի անհատական առանձնահատկությունների
հետ: Երեխայի բնավորության մեջ ընդհանուրը և անհատականը խիստ փոխկապակցված են, որոնք ստեղծում են «խճճված հանգույցներ»: Սրանով Մակարենկոն
ընդգծում էր անհատական մոտեցման դժվարությունը: Նա գտնում էր, որ դաստիարակության և ուսուցման գործընթացում անհրաժեշտ է հենվել երեխայի դրական որակների վրա: Ըստ նրա սա գլխավոր հենարան է դաստիարակության ընդհանուր համակարգում և անհատական մոտեցման սկզբունքում: Մակարենկոն
գտնում էր, որ լավը մարդու մեջ միշտ պետք է ծրագրավորել և դաստիարակը
պարտավոր է երեխային մոտենալ լավատեսորեն, թեկուզ սխալվելու ռիսկով:
Դրա համար ամեն մի երեխայի մեջ անհրաժեշտ է հայտնաբերել բնավորության
դրական կողմերը և արարքները և հավատ ներշնչել իր ուժերի և հնարավորությունների նմատմամբ, զարգացնել լավատեսություն, կյանքի նկատմամբ ուրախություն: Վաղ տարիքից զարգացնել ստեղծագործական գործունեությունը, ակտիվությունը, նախաձեռնությունը:
Մակարենկոն իր ողջ պրակտիկ աշխատանքի ընթացքում ապացուցել է, որ
միայն կոլեկտիվում երեխան կարող է ստանալ այնպիսի որակներ, ինչպիսին են
հարգել ընկերոջ կարծիքը, նպատակաուղղվածություն, կամք, ազնվություն, մարդասիրական զգացումներ և այլն: Չնայած այս տեսակետին, նա ընդգծում էր, որ
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այս որակները զարգացնելիս հաշվի պիտի առնել անհատական մոտեցման անհրաժեշտությունը: Երեխային ուսումնասիրելիս ոչ միայն պետք է տեսնել արտաքինը, այն ինչ աչքի է ընկնում, այլ թափանցել երեխայի ներաշխարհը, հաշվի
առնել նրա ցանկությունները:
Մեծ տեղ տալով անհատական մոտեցմանը Մակարենկոն չէր առաջարկում
ինչ-որ յուրահատուկ մեթոդներ: Այս կամ այն մեթոդը կարելի է օգտագործել՝ ելնելով պայմաններից, ստեղծված իրավիճակից և դաստիարակվողների առանձնահատկություններից: Ամեն մի միջոց կունենա որոշակի արդյունք, եթե այն չի
առանձնացվում դաստիարակության ընդհանուր համակարգից: Ինչպես
խորհրդային շատ մանկավարժներ, այնպես էլ Մակարենկոն նախադպրոցական
տարիքի երեխայի ուսուցման և դաստիարակության ամենամեծ միջոցը համարում էր խաղը. «Ինչպիսին երեխան խաղում է, այնպիսին էլ կլինի աշխատանքում, երբ մեծանա» [6, 121]:
Երեխաների նկատմամբ անհատական մոտեցման հիմնախնդիրն իր մեծ
արձագանքն է գտել Սուխոմլիսկու մանկավարժական հայացքներում: Դաստիարակության հաջողությունը նա դիտարկում էր հենց այդ դիրքերից: «Դաստիարակությունը նախ և առաջ մարդաբանություն է: Առանց երեխային ճանաչելու՝
առանց իմանալու նրա մտավոր զարգացումը, մտածողությունը, հետաքրքրությունները, հրապուրանքները, ընդունակությունները, տվյալները, հակումները,
չկա դաստիարակություն» [3, 9]: Երեխաների անհատական առանձնահատկությունների հաշվի առնելու ճանապարհը Սուխոմլինսկին համարում էր ընտանիքը, նրա մանկավարժական լուսավորությունը, մանկավարժական տարրական
գիտելիքների առկայությունը:
Երեխայի համար ընտանիքը համարվում է բնականաբար դաստիարակող
միջավայր: Այն իր հետքն է թողնում երեխայի բնավորության և վարքի ձևավորման վրա: Ընտանիքում է ստանում աշխարհաճանաչման առաջին դասերը և ծանոթանում կյանքի տարրական կանոններին: Ստացած տվյալներն աստիճանաբար ընդարձակվում և բարդանում են այն չափով, ինչքանով զարգանում և աճում
է երեխան:
Երեխաների հետ աշխատող մանկավարժը պետք է ծանոթանա ընտանեկան
դաստիարակության պայմաններին: Շատ ծնողներ չունենալով մանկավարժական կրթություն, ծանոթ չլինելով գիտական մանկավարժության այսօրվա նվաճումներին, լիարժեք չեն պատկերացնում անհատական մոտեցման անհրաժեշտության դերը: Անհատական մոտեցման արդյունավետ պայմաններից են համարվում մանկավարժների այցելություններն ընտանիք, որն աննպատակ չպետք
է լինի: Առաջին այցելության ժամանակ դաստիարակը ծանոթանում է ծնողների և
ընտանիքի մյուս անդամների հետ, ստանում է որոշակի պատկերացում ընտանեկան պայմանների և դաստիարակության մասին: Զրուցելով ծնողների հետ անհրաժեշտ է բացահայտել ծնող-երեխա փոխհարաբերությունը, պարզել երեխայի
տեղն ընտանիքում: Մանկավարժը կարող է եզրակացնել, թե ընտանեկան պայմաններն ինչքանով են ազդում երեխայի անհատական առանձնահատկությունների ձևավորման վրա: Կարևոր է բացահայտել նաև, թե երեխան ինչով է զբաղվում տանը, ունի սիրելի զբաղմունք կամ խաղ: Այս հարցի պարզաբանումը խո– 338 –

սում է այն մասին, թե ծնողները ինչքանով են հաշվի առնում օգտակարը և վնասակարը երեխայի համար: Մանկավարժի կարևոր խնդիրներից է նաև պարզել
խաղալիքների դերը երեխայի կյանքում: Ո՞ւմ հետ է խաղում, ինչո՞վ է խաղում.
հարց, որ շատ է հուզում բոլորիս: Առավել կարևոր է բացահայտել երեխայի
նկատմամբ միասնական պահանջի հարցը: Դաստիարակության գործընթացում
միասնականության բացակայությունն ընտանիքի անդամների միջև հանդիսանում է խոչընդոտ երեխայի անձնավորության ճիշտ ձևավորման համար: Սրա
վառ օրինակ կարող են համարվել վարքագծի շեղումներն ընտանիքում և մանկապարտեզում: Անհրաժեշտ փաստեր արձանագրելու համար երեխային պետք է
ուսումնասիրել թե´ ընտանիքում, թե´ մանկապարտեզում: Այս աշխատանքը
պետք է կատարել շատ զգուշորեն, քանի որ այն նուրբ հարց է: Սկզբում անհրաժեշտ է խոսել դրական որակների, նրանց կարողությունների, հետաքրքրությունների մասին: Այդ ժամանակ ծնողները կհասկանան, որ դաստիարակները ոչ թե
մտածված շեշտում են թերությունները, այլ փորձում են այնպես անել, որ երեխաները դառնան ավելի լավը: Նման մոտեցումը հնարավորություն է տալիս ծնողների և դաստիարակների միջև ստեղծել վստահություն և փոխըմբռնում: Ցավով
պետք է նշել, որ շատ ծնողներ անկեղծ չեն դաստիարակների հետ: Ամոթի զգացումից ելնելով թաքցնում են երեխայի իսկական վարքագիծը տանը, գովաբանում
են երեխաներին: Դաստիարակներն այնքան զգույշ պետք է լինեն զրույցների ժամանակ, որ կարողանան «որսան» չասվածը: Այդ նպատակով պետք է խոսեն նաև
ընտանիքի մյուս անդամների հետ՝ ստանալով լրացուցիչ տեղեկություն երեխայի
մասին:
Փորձենք նկարագրել Ա.Ա-ի վարքագիծը: Նա մանկապարտեզի ավագ խմբի
սան է: Աչքի է ընկնում անկարգապահությամբ և կոպտությամբ: Ծնողների հետ
զրույցի ժամանակ պարզվեց, որ նրանք զարմացած են նրա վարքագծով, քանի որ,
ըստ նրանց Ա.-ն շատ լսող, բարեհամբույր երեխա է: Պարզեցինք, որ նրանք
թաքցրել են իսկական վարքը, որի մասին զգուշացրեց տատիկը. երեխայի համար
չի եղել ոչ մի արգելք, միշտ զբաղվել է հեռախոսով կամ համակարգիչով,
նեղացրել է փոքրիկ քրոջը, ոչ մեկին չի լսել: Ստանալով նման տեղեկություն՝
անհրաժեշտ է խորը վերլուծել այն և բացահայտել դաստիարակությունում եղած
թերությունները և գտնել դրականին հասնելու ճիշտ ճանապարհը: Պարտավոր
ենք ծնողներին հասկացնել մանկապարտեզի և ընտանիքի համատեղ աշխատանքի անհրաժեշտությունը: Որպեսզի ընտանիքի հետ աշխատանքն ունենա հաջողություն, որոշակի արդյունք, անհրաժեշտ է մշակել այնպիսի ծրագիր, որը կօգնի
բացահայտել երեխային աշխատանքում, խաղում և գործունեության մյուս տեսակներում, ընկերական միջավայրում, բակում, ծնողների հետ շփման ժամանակ:
Այս ուսումնասիրությունները կօգնեն դաստիարակին ընտրել զրույցի այնպիսի
թեմաներ, որոնք օգտակար կլինեն բոլորի համար: Դաստիարակը կարող է ընտրել թեմաներ ամբողջ խմբի ծնողների համար՝ առանձնացնելով նաև անհատական աշխատանք առանձին ընտանիքների հետ:
Ուսումնասիրելով բազմաթիվ ընտանիքներ՝ կարող ենք առանձնացնել բարեկեցիկ, արտաքնապես բարեկեցիկ և իրոք ոչ բարեկեցիկ ընտանիքներ:
Բարեկեցիկ ընտանիք – այս ընտանիքներին բնորոշ է ընտանիքի անդամնե– 339 –

րի միասնական պահանջը երեխաների նկատմամբ. ուշադրություն նրանց հարցերին, զարմանք հետաքրքրությունների նկատմամբ, ճիշտ կազմակերպված խաղեր և այլ գործունեություն: Այս ընտանիքներում իրականացնում են ինչպես անհատական, այնպես էլ ընդհանուր աշխատանք: Շատ ծնողներ կարիք ունեն մանկավարժական գիտելիքների ընդլայնման: Նրանց հուզում է իրենց երեխաների
զարգացման մասին հարցերը, մտահորիզոնի շրջանակները, ի՞նչն է կարևոր երեխայի համար, ինչպե՞ս կազմակերպել ազատ ժամանակը: Իհարկե, անհատական
մոտեցումը չի կարող քարացած լինել: Մշտապես առաջանում են նոր պահանջներ, խնդիրներ, որոնք կյանքն է թելադրում, որն էլ պահանջում է ստեղծագործական մոտեցում, գիտելիքներ և պրակտիկ փորձ ամեն մի երեխայի, ամեն մի ընտանիքի հետ աշխատելիս: Ընտանիքի անդամների քանակը, միայնակ երեխայի
հիմնախնդիրը, «տատիկի մանկավարժությունը» չեն կարող լինել որոշակի գործոն ճիշտ կամ սխալ դաստիարակության համար: Կարող ենք բերել բազմաթիվ
օրինակներ, որ երեխան մեծանում է միայնակ, բայց դաստիարակության հետ
կապված խնդիր չկա: Երեխան այդ ընտանիքում ունի որոշակի պարտականություններ. խաղալուց հետո հավաքում է խաղալիքները և դնում իրենց տեղում,
գիտի ինքնասպասարկման կանոնները, օգնում է մայրիկին և այլն: Մեկ այլ ընտանիքում նորից երեխան մեծանում է միայնակ: Հայրը սիրում է զբաղվել տեխնիկայի վերանորոգման աշխատանքով և այդ աշխատանքին անմիջական մասնակից է դարձնում իր երեխային, որն էլ սիրով կատարում է հոր հանձնարարությունները: Այս աշխատանքի շնորհիվ երեխայի մոտ ձևավորվում է վառ արտահայտված հետաքրքրություն տեխնիկայի նկատմամբ:
Հետաքրքիր են նաև այն ընտանիքները, որտեղ երեխային դաստիարակում է
միայնակ մայրը, որ շատ ցավոտ խնդիր է մեր հասարակության համար: Այն ընտանիքներում, որտեղ մայրն է դաստիարակողը և նա համագործակցում է դաստիարակների հետ, լրացնում է իր մանկավարժական գիտելիքները, հետաքրքրվում է իր երեխայի ընդհանուր զարգացման խնդիրներով, ճիշտ է հաղորդակցվում երեխայի հետ, մասնակից է դառնում մանկապարտեզի հասարակական աշխատանքին, համարվում է բարեկեցիկ ընտանիք:
Կան ընտանիքներ, որտեղ ճիշտ ընթացող ընտանեկան դաստիարակության
հետ նկատվում են որոշակի բացթողումներ, թույլ օղակներ: Երեխան մանկապարտեզում ունի ընկերներ, որոնց հետ խաղում է նաև տանը, բայց աշխատանքային դաստիարակությունը ճիշտ չեն իրականացնում: Ամբողջ աշխատանքը
երեխայի փոխարեն կատարում են մայրը կամ քույրը: Ընտանիքում ճիշտ չեն
դրված աշխատանքային դաստիարակության հիմքերը. տղա երեխան ոչ մի աշխատանք չպետք է կատարի, քանի որ ավագ քույրը եղել է նրա խնամողը և չի սովորեցրել ինքնուրույնություն և ակտիվություն:
Արտաքուստ բարեկեցիկ ընտանիքի օրինակ կարող է լինել հետևյալը: Ընտանիքում ամեն ինչ շատ լավ է: Բոլորը համերաշխ են, աշխատասեր, հոգատար
միմյանց նկատմամբ: Ընտանիք այցելելու և նրանց հետ զրույցի ժամանակ պարզվեց, որ նրանք բարյացակամ չեն վերաբերվում իրենց տղայի ընկերներին: Ծնողները խստիվ արգելել են ընկերների այցելություն իրենց տուն: «Ավելի լավ է հեռուստացույցով կամ համակարգիչով զբաղվի´ր, խաղա´ հայրիկի հետ, քան տուն
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գան և կեղտոտեն այն»: Ճիշտ է, տունը շատ մաքուր է, և տիրում է թանգարանային կարգ ու կանոն, որն էլ ազդում է ընկերների հետ շփմանը: Ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, ու երեխան ապրում է իր ընտանիքի «նեղ աշխարհում»:
Գոյություն ունեն նաև ակնհայտորեն անբարեկեցիկ ընտանիքներ,
ընտանիքներ որոնց
ցուցանիշ կարող է համարվել չկարգավորված կենցաղը, երեխայի նկատմամբ ոչ
միասնական մոտեցումը: Այդ ընտանիքներում, որտեղ բացակայում է դաստիարակությունը, երեխան դուրս է հսկողությունից: Նկատվում են նաև ֆիզիկական
բռնության դեպքեր:
Կան նաև այնպիսի մայրեր, որոնք երեխայի մեջ տեսնում են իրենց կյանքի
նպատակը և ըստ իրենց շատ մեծ եռանդով զբաղվում են նրա դաստիարակությամբ: Նման դեպքերում նրանք երեխայի մեջ ամրագրում են այնպիսի անցանկալի երևույթներ, ինչպիսին են կամակորությունը, եսասիրությունը, անտարբերություն «սիրող» մոր պահանջների նկատմամբ: Նրանք կատարում են երեխայի
բոլոր ցանկությունները. պակասում է երեխայի ինքնուրույնությունը, ամեն ինչ
անում է մայրիկը: Մնում է միայն պահանջել: Դաստիարակից պահանջվում է
շատ մեծ աշխատանք նման մայրերի հետ: Նրանք պետք է խոսեն մայրական
կույր սիրուց առաջացող վտանգների մասին:
Հանդիպում են նաև երիտասարդ մայրեր, որոնք, հակառակը, չեն ցանկանում իրենց ուժն ու եռանդը տալ իրենց երեխային: Երեխաները մնում են հսկողությունից դուրս: Միայնակ մնալը ոչ միայն վտանգավոր է, այլ նաև տխուր և առաջացնում է վախի զգացում: Նման ապրումներն ազդում են երեխայի առողջության
վրա, նրանք դառնում են դյուրագրգիռ, նյարդային, վիրավորված, վախկոտ:
Նման մայրերի հետ դաստիարակը պետք է շատ լուրջ աշխատանք կատարի
և խիստ ձևով ազդի նրանց վրա, նույնիսկ կազմակերպի դաստիարակչական աշխատանքներ: Անհրաժեշտ է ցույց տալ այն վտանգները, որ սպառնում են երեխային, երբ նա տանը միայնակ է: Աշխատանքները պետք է կատարել նրբանկատորեն, որպեսզի մոր մոտ չառաջանա տհաճություն իր երեխայից, կամ երեխան համարվի հոգս:
Նման երեխաների դաստիարակությամբ հիմնականում պետք է զբաղվեն
փորձառու մանկավարժները: Կարևոր է ոչ թե պահանջել, այլ համոզել, որոշակի
դեպքերում հարգել նաև նրանց հետաքրքրությունները, արթնացնել հետաքրքրություն իր երեխայի նկատմամբ, ցույց տալ, որ երեխան ոչ միայն հոգս է, այլև
ուրախություն, կյանքի նպատակ: Երեխայի հետ շփումը հարստացնում է մոր
հոգևոր աշխարհը: Անհրաժեշտ է բացատրել ծնողին, որ ապագայում երեխան է
դառնալու նրա հենարանը:
Կան երեխաներ, ովքեր մեծանում են առանց հայրերի: Նման ընտանիքների
շատ երեխաներ իրենց համար ստեղծում են հոր կերպար, հասակակիցներին և
դաստիարակներին պատմում իրենց երևակայած հայրիկի մասին: Երեխան
ուզում է լինել բոլորի նման: Չի կարելի կոտրել նրա ստեղծած աշխարհը, բացահայտել սուտը, պատժել: Լավ հայր ունենալու նրա երազանքը պետք է շատ նուրբ
ձևով պահպանել՝ չմոռանալով այն մասին, որ երեխան և նրա մայրը կյանքի շեմին են, նրանք պետք է առաջ շարժվեն կյանքի դժվար ճանապարհով: Երեխայի
համար հավասարապես թանկ ու սիրելի են և՛ հայրիկը, և՛ մայրիկը, ուստի կող– 341 –

մերից մեկնումեկի բացակայությունը խաթարում է երեխայի կյանքը: Փոքրիկը
դառնում է ինքնամփոփ, լռակյաց: Այս փոփոխությունները, բնականաբար, բացասաբար են անդրադառնում նրա բնավորության ձևավորման վրա: Հատկապես
շատ ծանր է, երբ ծնողները միմյանցից հեռանում են թշնամացած: Շատ դեպքերում գիտակցաբար իրենց ատելությունը ներարկում են երեխաներին: Երեխաներին բախտի քմահաճույքին թողած ծնողները հասարակությանը ոչ արժանին են
հատուցում:
Դաստիարակի աշխատանքն ընտանիքի հետ ամենադժվարն է, բայց ամենաանհրաժեշտը: Այս աշխատանքը երեխայի նկատմամբ անհատական մոտեցման անբաժան գործն է, յուրահատուկ օգնություն, միաժամանակ ոչ ցանկալի
որակների կանխում, հոգատարություն նրա կյանքի նկատմամբ: Կազմակերպելով ծնողների հետ աշխատանք՝ դաստիարակն առաջին հերթին ուշադրություն է
դարձնում ոչ լիարժեք ընտանիքներին, փորձում օգնել ծնողներին: Աշխատանքի
ձևերը շատ տարբեր են, բայց առաջնայինը մնում է անհատականը: Փորձված
դաստիարակներն առանձնացնում են կոնկրետ հարցեր ծնողների հետ աշխատելիս: Միասնական դաստիարակչական աշխատանքի համար մշակում են ծրագիր:
Նրանց պարտականությունները շատ են և բազմազան: Հաշվառումների մեջ
պետք է նշեն երեխաների վարքագիծը գործունեության տարբեր տեսակներում,
բնավորության գծերը և մտածեն երեխայի հետ աշխատանքի տարբեր ձևերի մասին:
Ընտանեկան դաստիարակության մանկավարժությունը դաստիարկության
մասին գիտության ամենադժվար բաժինն է: Մանկավարժական մտքի պատմության բոլոր փուլերում ընտանեկան դաստիարակության հարցերն ըստ ամենայնի
արծարծվել են դասական մանկավարժների կողմից:
Ընտանեկան դաստիարակության լուրջ թերություններից մեկն էլ այն է, որ շատ հաճախ ծնողները
չեն ճանաչում երեխային, հաշվի չեն առնում նրա պահանջմունքները, նախասիրությունները, ցանկությունները և ձգտումները:
Ծնողների հետ աշխատանքում կարևորում ենք զրույցների դերը: Ծնողների
հետ անհատական զրույցները չպետք է լինեն պատահական առավոտյան երեխային ընդունելիս կամ երեկոյան տուն ճանապարհելիս: Նման դեպքում կարող
են փոխանակել մի քանի նախադասություն: Զրույցները պետք է իրականացնեն
ծնողների համար հարմար ժամանակ, հանգիստ պայմաններում: Նման զրույցների համար դաստիարակը շատ մանրակրկիտ պետք է պատրաստվի: Զրույցների
ժամանակ պետք է ներկայացվեն նաև երեխայի կատարած աշխատանքները
(նկարչություն, ծեփ, ապլիկացիա), որոնք հնարավորություն կտան ավելի լավ
ճանաչելու երեխային և զրույցը կդարձնեն ավելի պարզ և հետաքրքիր:
Ծնողների հետ անհատական աշխատանքը պետք է զուգահեռվի կոլեկտիվ
աշխատանքի հետ: Ծնողների հետ աշխատելիս անհրաժեշտ է բացահայտել, թե
երեխան տանը և մանկապարտեզում ինչպես է վերաբերվում աշխատանքին,
աշխատելիս կամային որակներ դրսևորում է, թե ոչ: Կարևոր է ծնողներին բացատրել, որ եզրակացություն անելիս ելնել տարբեր երևույթներից և ոչ թե հակառակը, սկզբում եզրակացնել, հետո արձանագրել փաստը: Օրինակ՝ ըստ ծնողի՝ իր
երեխան բարևում է բոլորին, բայց պարզվեց, որ տղան բարևում է միայն մեծահա– 342 –

սակներին: Խմբասենյակ մտնելիս շրջվում է դեպի դաստիարակը և բարևում, իսկ
երեխաներին՝ ոչ:
Վերոնշյալից կարող ենք եզրակացնել.
1. Ինչպես ծնողների կոլեկտիվի, այնպես էլ առանձին ծնողների հետ աշխատանքը կունենա արդյունք, եթե լավ ենք տիրապետում ընտանեկան
դաստիարակության առանձնահատկություններին
2. Դրական արդյունք կստանանք այն ժամանակ, երբ ծնողների և դաստիարակների միջև կա համատեղ աշխատանք և միասնական պահանջ երեխաների նկատմամբ
3. Այն ծնողներին, ովքեր չունեն մանկավարժական կրթություն, անհրաժեշտ է տալ որոշակի գիտելիքներ տարիքային և անհատական առանձնահատկությունների մասին, ինչը հնարավորություն կտա երեխաների
մեջ տեսնել և´ դրականը, և´ բացասականը և վերլուծել նրանց արարքները
4. Ընտանիքի և մանկապարտեզի կապը երեխաների նկատմամբ անհատական մոտեցում դրսևորելու կարևոր պայմաններից մեկն է: Դրա իրականացումը պահանջում է խոր գիտելիքներ, հաղորդակցական կարողություններ, հմտություններ և այլն:
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Связь между детским садом и семьей как условие эффективной реализации
индивидуального подхода
Вирабян Кармиле
Резюме

Ключевые слова: совместная работа, принцип, творческая деятельность,
семья, детский сад, индивидуальные беседы, воспитание
Индивидуальный подход является одним из важных принципов педагогики.
Индивидуальный подход требует от воспитателя большого терпения, умения разобраться в сложных проявлениях поведения.
Индивидуальный подход оказывает положительное влияние на формирование личности каждого ребенка, если он осуществляется в определенной системе:
изучение и установление причин формирования особенностей характера и поведения, определение соответствующих средств и методов.
На основании изучения многих семей, мы можем выделить благополучные,
внешне благополучные и явно неблагополучные семьи.
Исследования показали, что характерными особенностями благополучнօй
семьи являются единство требований к ребенку со стороны всех членов семьи,
внимание к его запросам, разумное удовлетворение его интересов и условий для
трудовой и игровой деятельности, а показателями неблагополучных семей
являются неустроенность быта, отсутствие строгого режима и единства требований
к ребенку и даже отсутствие простого надзора за ним.
Известно, что для ребенка семья является естественной воспитывающей
средой. Она накладывает свой отпечаток на его характер и поведение. В семье он
получает первые уроки познания мира. Семья во многом определяет отношение
ребенка к трудовой деятельности, культуру его поведения, активность и целый ряд
других качеств личности, а эффективность семейного воспитания определяется и
связью семьи с образовательными учреждениями.
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The Relationship between
between Kindergarten and Family,
amily, as a Condition for the
Effective Implementation of Individual Approach
Virabyan Karmile
Summary
Key words: joint work, principle, creative activity, family, kindergarten,
individual conversations, upbringing
Individual approach is one of the important principles of pedagogy. Individual
approach requires from educator patience and the ability to overcome from complicated
situations. Individual approach has a positive effect on the formation of each child’s
personality if it is implimented with a particular system: the study and determination of
the reasons, for the formation of the features of behavior and character, and definition of
appropriate means and methods.
Based on the study of many families and groups, we can distinguish between
prosperous, outwardly prosperous and clearly dysfunctional families.
Studies have shown that a characteristic feature of a happy family is the unity of
requirements for a child by all family members, paying attention to his needs, reasonable
satisfaction of his interests and conditions for labor and play activities, and indicators of
dysfunctional families are disorder of life, the lack of strict regime and the unity of the
requirements for the child, and even the absence of simple supervision of them.
From research it turned out that for a child, the family is a natural upbringing
environment. It leaves its mark on his character and behavior. In the family, he receives
the first lessons and knowledge of the world. The family largely determines the child’s
attitude to labor activity, the culture of his behavior, activity and a number of other
personality traits.
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ՀԱՂՈՐԴՈՒՄ
CООБЩЕНИЕ
REPORT

Մանկավարժական պրակտիկան
պրակտիկան մասնագիտական
մանկավարժական ներուժի ձևավորման և
զարգացման համակարգում
համակարգում
Հակոբյան Ֆրիդա
Հանգուցային բառեր. մանկավարժական մասնագիտական ուսումնական
հաստատություն, մանկավարժ, մանկավարժական կրթություն, մանկավարժական պրակտիկայի գործառույթներ, մանկավարժական գործունեություն, ընդհանրական և մասնագիտական կոմպետենցիաներ, մասնագիտական զարգացում
Յուրաքանչյուր պետության զարգացումը պայմանավորված է կրթության
որակով, իսկ վերջինս ապահովող առաջնահերթ դերակատարները մանկավարժներն են: Դա է պատճառը, որ կրթության ոլորտի ամենաքննարկված հիմնահարցերը վերաբերում են մանկավարժների պատրաստման գործընթացին և այդ
ոլորտում կրթության որակին: Մանկավարժական մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում մանկավարժի պատրաստման գործընթացի որակով
է պայմանավորված մանկավարժի մասնագիտական գործունեության սկիզբն ու
հետագա ողջ մասնագիտական գործունեության հաջողությունը, ենթադրաբար
նաև ուսումնառողների առաջադիմությունն ու կրթական վերջնարդյունքները:
Որակյալ մասնագիտական մանկավարժական կրթության կազմակերպումը
համարվում է կրթության ոլորտի ամենաբարդ խնդիրներից ու այդ ոլորտի հիմնախնդիրների ամենաճիշտ լուծումներից մեկը [4]: Սա պայմանավորված է այն
հանգամանքով, որ մանկավարժական կրթությունը համակարգաստեղծ ոլորտ է.
այն պատրաստում է մանկավարժներ, որոնք հանրակրթության բնագավառում
իրենց գործունեության միջոցով պետք է ձևավորեն և դաստիարակեն հասարակության ակտիվ և պատասխանատու քաղաքացիներ, ինչպես նաև բարձրագույն
կրթության բնագավառում իրենց գործունեության միջոցով ապահովեն հասարակության ու պետության կենսագործունեության բոլոր ոլորտների համար կադրերի պատրաստման որակը:
Մասնագիտական մանկավարժական կրթության հիմնական նպատակն է
որակավորված և մրցունակ, մասնագիտական գիտելիքներին, կարողություններին ու հմտություններին տիրապետող, ազգային (պետական) և միջազգային չափանիշներին համապատասխան մասնագիտական գործունեության իրականացմանն ու շարունակական մասնագիտական աճին պատրաստ մանկավարժների
ձևավորումը [1, 60-61]: 21-րդ դարում առավել քան երբևէ մանկավարժական
կրթության հիմնախնդիրները դարձել են լայնածավալ հետազոտությունների
առարկա՝ պայմանավորված կրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներով և մանկավարժի նոր կերպարի ձևավորման անհրաժեշտությամբ: Մասնագիտական մանկավարժական կրթության կազմակերպման ավանդական մոտեցումները հաճախ առաջացնում են դժգոհություններ՝ հասարակական պահանջարկը չբավարարելու պատճառով, և հիմնավոր փաստարկներ են առաջադրվում՝ ստեղծելու ամբողջությամբ նոր և առավել արդյունավետ մասնագիտական մանկավարժական կրթության համակարգ, որը կնպաստի տեսության ու
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պրակտիկայի փոխկապակցմանը [5, 1021]: Մանկավարժական կրթության
կարևորագույն բաղադրիչներից է մանկավարժական պրակտիկան, որն ուղղված
է տեսության և պրակտիկայի փոխկապակցմանը, հետևապես նաև ապագա մանկավարժների ընդհանրական և մասնագիտական կոմպետենցիաների ձևավորմանն ու զարգացմանը:
Կարևորելով մասնագիտական մանկավարժական կրթության ընթացքում
կազմակերպվող պրակտիկայի դերը մանկավարժի մասնագիտական մանկավարժական ներուժի ձևավորման և զարգացման համակարգում՝ պետք է նշել, որ
մանկավարժի մասնագիտական պատրաստումը միայն գործնական նյութերով և
տեսական գիտելիքների փոխանցմամբ անհնար է իրականացնել, ուստի խիստ
կարևոր է գործնական աշխատանքը՝ ուղղված մանկավարժի մասնագիտական
գործունեության անհատական ոճի ձևավորմանը: Ինչպես նշել է Կ.Դ.Ուշինսկին,
հնարավոր է սովորել դասավանդման մեթոդը գրքից կամ մանկավարժի հաղորդած նյութից, սակայն այդ մեթոդը կիրառելու հմտությունները ձևավորվում են երկարատև պրակտիկայի ընթացքում [3]: Արդյունավետ պրակտիկան նպաստում է
ապագա մանկավարժի ճանաչողական, հետազոտական, հաղորդակցական
հմտությունների ձևավորմանը՝ իրականացնելով մի շարք գործառույթներ,
որոնցից Ե.Վ. Բոնդարևսկայան առանձնացնում է հետևյալները՝ ադապտացիայի

(հարմարեցման), ուսումնառության, դաստիարակչական, անհատական զարգացման, ռեֆլեքսիվ (անդրադարձի) [2]: Այսպիսով, մանկավարժական պրակտիկան
միտված է ապագա մանկավարժների տեսական գիտելիքների շրջանակի ընդլայնմանը, կրթադաստիարակչական գործունեության տեսության և մեթոդաբանության իմացության խորացմանն ու գործնականում դրանց փոխկապակցմանը:
Մանկավարժական պրակտիկայի խնդիրներն են ապագա մանկավարժ ուսանողների մասնագիտական կոմպետենցիաների ձևավորման և զարգացման պայմանների ապահովումը, ուսումնառողների հետ տարվող կրթադաստիարակչական
աշխատանքները կազմակերպելու հմտությունների և մասնագիտական գործունեության անհատական ոճի ձևավորումը, մասնագիտական զարգացումն ու կատարելագործումը:
Մանկավարժական պրակտիկայի ընթացքում մի կոլեկտիվից՝ ուսանողական միջավայրից անցումը մյուս՝ մանկավարժական կոլեկտիվ, բավականին
բարդ գործընթաց է, որը կարելի է բնութագրել մի շարք դժվարություններով:
Դրանք հիմնականում վերաբերում են մանկավարժական խնդիրների արդյունավետ լուծման նպատակով կրթական տարբեր բաղադրատարրերի (հոգեբանամանկավարժական, առարկայական, մշակութային և մեթոդաբանական) գիտելիքների համադրմանը: Աշակերտների հետ աշխատանքը պահանջում է ֆիզիոլոգիական, հոգեբանական, մանկավարժական գիտելիքների համակցում, ուստի
մանկավարժն իր գործունեության ընթացքում պետք է կարողանա արդյունավետ
կերպով համադրել և կիրառել այդ գիտելիքները: Սովորաբար գործնականում բավականին դժվար է լինում ապագա մանկավարժների համար այդ գիտելիքների
համադրումը. դա ունի իր խորքային պատճառները: Առաջին՝ մասնագիտական
մանկավարժական կրթության ընթացքում վերոնշյալ գիտելիքները հաղորդվում
են առանձին դասընթացների շրջանակներում, և ուսանողները կրթադաստիա– 348 –

րակչական գործընթացի վերաբերյալ ամբողջական պատկերացում չեն կարողանում կազմել: Երկրորդ՝ տեսական գիտելիքները գործնականի փոխակերպելու ու
դրանք կիրառելու դժվարությունն է, որը կարելի է բացատրել մասնագիտական
մանկավարժական կրթության ընթացքում կազմակերպվող գործնական պարապմունքների սակավաթվությամբ:
Սկսնակ մանկավարժի մասնագիտական գործունեության ընթացքում ծագող դժվարությունները պայմանավորված են այն հանգամանքով, որ հաճախ
մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ուսանողների մանկավարժական պրակտիկան ձևական բնույթ է կրում, քանի որ պրակտիկայի ընթացքում նրանց ներկայացվում է, թե ինչպես պետք է կազմակերպել դասը, կրթադաստիարակչական գործընթացը, ինչպես համագործակցել բոլոր մասնագետների
հետ պրակտիկայի խնդիրների լուծման համար, ինչպես նաև պրակտիկայի ընթացքն ամփոփող զեկույցի պատրաստման կարգը: Ձևական բնույթ են կրում նաև
պրակտիկային մասնակցած ուսանողների ներկայացրած զեկույցները, քանի որ
հիմնականում բացակայում են ինքնուրույն եզրակացությունները, ուսուցիչների և
աշակերտների փոխգործունեության դիտման ու վերլուծության ամբողջական
արդյունքները: Հաճախ պրակտիկայի մասնակցած ուսանողները դժվարանում են
վերլուծել իրենց և մյուս ուսանողների պրակտիկայի ընթացքը, բացահայտել այդ
գործընթացում առկա թերացումները, որոնք հաճախ վկայում են նաև ապագա
մանկավարժի անտարբերությունը կրթադաստիարակչական գործունեության
նկատմամբ, ինչպես նաև ինքնակատարելագործվելու ցանկության բացակայությունը:
Անշուշտ, վերոնշյալ խնդիրների հիմնական պատճառը կարող է լինել այն,
որ մանկավարժական մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների
որոշ կրթական ծրագրեր հաշվի չեն առնում մասնագիտական կրթության ընթացքում շարունակական մանկավարժական պրակտիկայի անհրաժեշտությունը:
Մինչդեռ մանկավարժների պատրաստման գործընթացում ցածր կուրսերում
պրակտիկայի բացակայությունը կարող է բացասաբար ազդել մանկավարժների
մասնագիտական պատրաստման որակի և արդյունավետության վրա:
Սույն հոդվածի շրջանակներում իրականացված ուսումնասիրությունից
պարզվում է, որ շարունակական մանկավարժական պրակտիկայի կազմակերպման մոդել է կիրառվում Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում. բակալավրի կրթական ծրագրով մանկավարժական
պրակտիկան կազմակերպվում է՝ սկսած երկրորդ կուրսից մի քանի շրջափուլերով՝ ուսումնաճանաչողական, կիրառական, ամփոփիչ, իսկ մագիստրատուրայի
կրթական ծրագրով՝ մանկավարժական-դասախոսական և հետազոտական շրջափուլերով: Մասնագիտական մանկավարժական մյուս ուսումնական հաստատություններում նույնպես կարող է կիրառվել նմանօրինակ մոդել, որը հնարավորություն կտա մանկավարժական պրակտիկան իրականացնել շարունակականության և հաջորդականության սկզբունքներով, մասնագիտական կոմպետենտության աստիճանական զարգացման մեխանիզմով:
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի բակալավրի 4-րդ կուրսի ուսանողների շրջանում անցկացված հարցումը
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փաստում է, որ մանկավարժական կրթության ընթացքում շարունակական
պրակտիկայի կազմակերպումը և իրականացումն էապես նպաստել է նրանց
գործնական հմտությունների ձևավորմանն ու զարգացմանը: Հարցման արդյունքների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մանկավարժական պրակտիկայի ընթացքում կարող են մի շարք գործոններ խոչընդոտել ապագա մանկավարժի ստեղծագործական գործունեության իրականացման ու համապատասխան հմտությունների ձևավորման գործընթացը: Ուսանողներն այդ գործոնների շարքում առանձնացրել են հետևյալները՝ ապագա մանկավարժի անվստահությունը սեփական
ուժերի նկատմամբ, տրված սխեմաներով և մեխանիզմներով առաջնորդվելը՝
առանց ստեղծարար մոտեցում ցուցաբերելու, փորձառու մանկավարժների կողմից վերահսկողության և դիտողությունների արժանանալու, սխալ ընկալվելու
վախը, հուզազգայական վիճակը կառավարելու դժվարությունները, սեփական
պահանջմունքների և հետաքրքրությունների վրա չափից շատ կենտրոնանալը:
Ուստի մանկավարժական պրակտիկայի ընթացքում օրինակների, զրույցների
և/կամ համապատասխան առաջադրանքների միջոցով մեթոդիստները, մանկավարժները և հոգեբանները պետք է սովորեցնեն ապագա մանկավարժ ուսանողներին, թե ինչպես կարելի է հնարավորինս նվազեցնել խոչընդոտող այս գործոնների ազդեցությունն իրենց մասնագիտական գործունեության վրա:
Ապագա մանկավարժների մանկավարժական պրակտիկայի վերաբերյալ
իրականացված մասնագիտական ուսումնասիրությունները հիմնականում վերաբերում են պրակտիկայի ընթացքում ապագա մանկավարժների գործառույթներին: Սակայն հարկ ենք համարում անդրադառնալ նաև մանկավարժական
պրակտիկայի անմիջական ղեկավարի դերին. նա գործընթացի արդյունավետությունն ապահովող կարևոր դերակատարներից է, ստուգում է հանձնարարությունների կատարումը, աջակցում է գիտահետազոտական աշխատանքների կատարմանը, վերահսկում է մանկավարժական պրակտիկայի ողջ ընթացքը: Հաշվի
առնելով այս հանգամանքը՝ ԱՄՆ-ում «Ուսուցիչների որակի համար պատասխանատու խորհուրդը» (National Council on Teacher Quality)1 սահմանել է մանկավարժական պրակտիկայի անմիջական ղեկավարներին ներկայացվող մի շարք
պահանջներ, որոնցից են՝
▪ Յուրաքանչյուր մասնագիտական մանկավարժական ուսումնական հաստատություն պետք է ձևավորի տարբեր ուսումնական հաստատություններից ուսուցիչների և դասախոսների կայուն կազմ, որի հետ շարունակաբար կհամագործակցի և պարբերաբար կվերապատրաստի:
▪ Մանկավարժական պրակտիկայի անմիջական ղեկավարները (ուսուցիչները կամ դասախոսները) պետք է ունենան նվազագույնը երեք տարվա
դասավանդման փորձ, ինչպես նաև գործընկերների կողմից տրված երաշխավորագիր, որի հիման վրա կստանան պրակտիկան ղեկավարելու
թույլտվություն:
▪ Մանկավարժական պրակտիկայի անմիջական ղեկավարները պետք է
ունենան մանկավարժության ոլորտում իրականացված հետազոտություն1

https://www.nctq.org/
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ներ, համապատասխան մասնագիտական և ընդհանրական կոմպետենցիաներ, կարողանան պրակտիկային մասնակցող ուսանողների հետ համագործակցել և ապահովել հետադարձ կապ:
ՀՀ-ում մանկավարժական մասնագիտական ուսումնական հաստատությունները նույնպես կարող են համագործակցության արդյունքում մշակել ապագա մանկավարժների մանկավարժական պրակտիկայի անմիջական ղեկավարներին ներկայացվող պահանջներն ամփոփող նմանօրինակ փաստաթուղթ, որի հիման վրա հնարավոր կլինի ընտրել մանկավարժական պրակտիկայի անմիջական
ղեկավարներին: Բացի այդ՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մանկավարժական պրակտիկայի ավարտին սովորաբար ուսանողներն են գնահատվում մանկավարժական պրակտիկայի անմիջական ղեկավարի կողմից, առաջարկվում է
գնահատել նաև մանկավարժական պրակտիկայի անմիջական ղեկավարներին:
Ուսանողները կարող են հարցաթերթի միջոցով գնահատել նրանց՝ պատասխանելով մի քանի հարցերի. որքանով է պրակտիկայի ղեկավարը կարողանում
աջակցել ուսանողներին պրակտիկայի ընթացքում ծագող խնդիրները հաղթահարելուն, նպաստել նրանց մասնագիտական հմտությունների զարգացմանը, ուղղորդել նրանց հետազոտական աշխատանքներում: Ստացված պատասխանները
հնարավորություն կտան պարզելու՝ որքանով է կարողանում պրակտիկայի ղեկավարն ապահովել արդյունավետ մանկավարժական հաղորդակցում ուսանողների հետ, արդյունավետ համագործակցություն և հետադարձ կապ: Ստացված
արդյունքների հիման վրա մասնագիտական մանկավարժական ուսումնական
հաստատությունում կորոշվի՝ որքանով է նպատակահարմար շարունակել տվյալ
մասնագետների հետ համագործակցությունը:
Մանկավարժական պրակտիկան պետք է իրականացվի անձնակենտրոն
մոտեցման հիման վրա, կրի ստեղծարար բնույթ, նպաստի մանկավարժական
գործունեության անհատական ոճի, պատասխանատվության, ինքնուրույն աշխատելու և կազմակերպչական հմտությունների ձևավորմանն ու զարգացմանը:
Հոդվածում առաջարկվող դրույթներից է մինչև մանկավարժական պրակտիկայի
կազմակերպումն ապագա մանկավարժների պահանջմունքների ու հետաքրքրությունների, ինչպես նաև նրանց կողմից ակնկալվող վերջնարդյունքների բացահայտմանն ուղղված հարցազրույցի անցկացումը: Ապագա մանկավարժների հետ
հարցազրույցի միջոցով պետք է պարզել, թե ինչ են նրանք ակնկալում սովորել
պրակտիկայի ընթացքում. դրա հիման վրա կարելի է մշակել մանկավարժական
պրակտիկայի անհատական պլաններ: Բնականաբար, պատասխանները տարաբովանդակ կլինեն. մի քանիսի համար մանկավարժական պրակտիկան մասնագիտության ընտրության մեջ համոզվելու հնարավորություն է, մյուսների համար՝
անհատական որակների (ստեղծարարություն, ինքնուրույն որոշումների կայացում) դրսևորման, մասնագիտական կոմպետենցիաների զարգացման, շատերի
համար՝ հանրային խոսքը հղկելու և վախը հաղթահարելու միջոց: Ստացված
պատասխանները հնարավորություն կարող են տալ պրակտիկայի ղեկավարին
ճիշտ պլանավորելու պրակտիկային մասնակցող ուսանողների հետ տարվող աշխատանքը և համապատասխան գործողություններ նախաձեռնել:
Այսպիսով, մանկավարժական պրակտիկան էական նշանակություն ունի
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մանկավարժի մասնագիտական կայացման գործընթացում. ամրապնդում է
ուսուցչի մասնագիտության նկատմամբ դրական վերաբերմունքը, զարգացնում է
դպրոցում կրթադաստիարակչական գործընթացն ինքնուրույն կազմակերպելու,
ուսուցման ու դաստիարակության սկզբունքների և օրինաչափությունների հիման վրա դասն ինքնուրույն պլանավորելու կարողություններն ու դասարանը ղեկավարելու հմտությունները, մասնագիտական վարպետության ձևավորման միջոցով նպաստում է մանկավարժի նորարարական հմտությունների ձևավորմանը: Մանկավարժական պրակտիկան նպաստում է տեսական գիտելիքների համալրմանն ու ընդլայնմանը, հոգեբանական, մանկավարժական և մեթոդական գիտելիքները գործնականում կիրառելու կարողությունների ու հմտությունների
զարգացմանը: Հետևաբար, մանկավարժական պրակտիկայի վերջնական արդյունքը պետք է լինի ապագա մանկավարժի՝ իր մասնագիտության ընտրության
մեջ հստակ համոզվածությունն ու կրթադաստիարակչական աշխատանք իրականացնելու մասնագիտական պատրաստվածությունը:
Հաշվի առնելով մանկավարժական պրակտիկայի կազմակերպման գործընթացում առկա վերոնշյալ բացթողումներն ու թերությունները՝ պետք է շարունակակաբար արդիականացնել պրակտիկայի պայմանները, որոնք կնպաստեն մասնագիտական մանկավարժական ներուժի ձևավորմանն ու զարգացմանը: Մանկավարժական պրակտիկայի արդյունավետության բարձրացման նպատակով
կարելի է իրականացնել շարունակական պրակտիկա մասնագիտական մանկավարժական կրթության ամբողջ ընթացքում, պրակտիկայի կազմակերպման նախնական փուլում ապագա մանկավարժների կարիքների վերհանում և դրանց հիման վրա անհատական պլանների մշակում, մանկավարժական պրակտիկայի
անմիջական ղեկավարներին ներկայացվող պահանջների հստակեցում, ուսանողների կողմից պրակտիկայի անմիջական ղեկավարների գնահատում, ուսումնական հաստատությունների և պրակտիկայի ղեկավարների միջև համագործակցության ապահովում և նրանց վերապատրաստումների կազմակերպում:
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Педагогическая практика в системе формирования и развития
профессионального педагогического потенциала
Акопян Фрида
Резюме

Ключевые слова: профессиональное педагогическое учебное заведение,
педагог, педагогическое образование, функции педагогической практики, педагогическая деятельность, общие и профессиональные компетенции, профессиональное развитие
Педагогическая практика является одним из важнейших факторов профессионального развития будущих педагогов в условиях образовательной реформы и модернизации профессионального педагогического образования. Благодаря педагогической практике студент временно принимает на себя роль учителя и применяет
накопленные теоретические знания на практике. Педагогическая практика направлена на формирование и развитие профессиональных компетенций будущих педагогов.
Данная статья представляет роль и значение педагогической практики в процессах формирования и развития профессионального педагогического потенциала.
В нем рассматриваются вопросы организации педагогической практики в профессиональных педагогических учебных заведениях и предлагаются рекомендации по
их решению для повышения эффективности педагогической практики. Эффективная практика способствует развитию педагогической, когнитивной, исследовательской и коммуникационной компетенции будущих учителей. В целях повышения эффективности педагогической практики можно осуществлять непрерывную
практику на протяжении всего профессионального педагогического образования,
выявлять потребности будущих педагогов и разрабатывать на их основе индивидуальные планы, уточнять требования к руководителям педагогической практики,
обеспечить сотрудничество между руководителями практики и профессиональными педагогическими учебными заведениями.

– 353 –

Pedagogical Internship in Formation
Formation and Development
System of Professional Pedagogical Potential
Hakobyan Frida
Summary

Key words: vocational-pedagogical educational institution, pedagogue, teacher,
pedagogical education, functions of pedagogical internship, pedagogical activity, general
and professional competences, professional development
Pedagogical internship is one of the most essential elements in the process of
future teachers' professional formation and development in the context of educational
reforms and modernization of vocational pedagogical education. Due to the pedagogical
internship а student temporarily takes the role of а teacher and uses theoretical
knowledge in practice. The pedagogical internship aims at forming and developing
professional competences of future teachers.
The article highlights the role and significance of pedagogical internship in the
formation and development processes of professional pedagogical potential. It also
touches upon the issues of organizing pedagogical internship during vocational
pedagogical education, by recommending propositions for increasing the efficiency of
the process. Effective practice contributes to the development of pedagogical, cognitive,
research and communication competences of future teachers. In order to improve the
effectiveness of pedagogical internship, it is necessary to realize continuous practice
throughout the entire professional pedagogical education, identify the needs of future
teachers and develop individual plans, clarify the requirements for the mentors of
pedagogical internship, and ensure cooperation between mentors of pedagogical
internship and vocational pedagogical institutions.
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ՀՀ ՈԱՇՈԱՇ-ի դերակատարությունը մասնագիտության
կրթական
կրթական ծրագրերի վերջնարդյունքների
մշակման գործընթացում
Մազմանյան Անի
բառեր.. գիտելիք, կարողություն, հմտություն, մակարդակի
Հանգուցային բառեր
բնութագրիչ, մեթոդական ուղեցույց
Բուհերը, շարունակաբար իրականացնելով հասարակության կարիքների և
աշխատաշուկայի ուսումնասիրություն, բազմազանեցնում և փոփոխում են իրենց
կրթական ծրագրերի, մասնագիտությունների/մասնագիտացումների ցանկը`
ապագա ուսանողների պահանջմունքներին և աշխատաշուկայի պահանջարկին
ու զարգացման միտումներին համահունչ: Ակնհայտ է, որ հստակ և պատշաճ
կազմված մասնագիտության կրթական ծրագրերն (ՄԿԾ) ապահովում են ուսանողների կողմից ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների1 ձեռքբերումը, արտահայտում են ներքին և արտաքին շահակիցների պահանջները և նպաստում են
բուհի ռազմավարական առաջնահերթությունների արդյունավետ իրականացմանը:
Մասնագիտության կրթական ծրագրի մշակումը հիմնված է ներքոնշյալ
հարցերին տրվող պատասխանների շեշտադրման վրա՝
▪ Ի՞նչ գիտելիք, կարողություն և հմտություն պետք է ձեռք բերեն ուսանողները (կրթական վերջնարդյունքներ)։
▪ Ինչպե՞ս պետք է նրանք ձեռք բերեն դրանք (դասավանդման և ուսումնառության մեթոդներ)։
▪ Ինչպե՞ս պարզել կրթական վերջնարդյունքների ձեռք բերված լինելու մակարդակը (գնահատման ձևեր)։
▪ Արդյո՞ք ՄԿԾ-ն կարող է ապահովել իր առջև դրված նպատակներն ու
խնդիրները (որակի ապահովման մեխանիզմներ)։
Սույն հոդվածը նվիրված է ՄԿԾ-ների մշակման անհրաժեշտ բաղադրիչներից ամենակարևորին՝ կրթական վերջնարդյունքների մշակմանը: Հոդվածի
նպատակն է ներկայացնել մեր մոտեցումները ՀՀ բուհերում կրթական վերջնարդյունքների մշակման համար՝ հիմնվելով ՀՀ ՈԱՇ-ի համապատասխան մակարդակների բնութագրիչների վրա:
Գոյություն ունեն տարբեր կրթական համակարգեր, և պայմանավորված այս
բազմազանությամբ՝ հաճախ դժվար է լինում դրանց համեմատության արդյունքներով ըմբռնել տարբեր երկրներում շնորհվող որակավորումներն ու դրանց
առանձնահատկությունները: Որակավորումները կարող են ունենալ նույն ձևակերպումը կամ անվանումը, սակայն կարող են ունենալ տարբեր բովանդակու1
Սույն հոդվածում կիրառվում է ‹‹կրթական վերջնարդյունք›› տերմինը (անգլ.` learning
outcome), սակայն հայալեզու որոշ գրականության մեջ հանդիպում է նաև ‹‹ուսումնառության արդյունք›› տերմինը:
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թյուն և ներկայացնել տարբեր ոլորտներ: Այս առումով որակավորումները թափանցիկ, հասկանալի և համադրելի դարձնելու, որակավորումը կրողի որակավորման ուղղվածության և հմտությունների մասին առավել ամբողջական պատկեր կազմելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել տվյալ որակավորման համապատասխան կրթական վերջնարդյունքները: Կրթական վերջնարդյունքների կիրառումը հնարավորություն է տալիս հստակ տարբերակել ՄԿԾ-ներով շնորհվող
որակավորումները, օրինակ՝ բակալավրի/մագիստրոսի աստիճան: Բացի այդ՝
կրթական վերջնարդյունքների վրա հիմնված մոտեցումը հնարավորություն է ընձեռում համեմատել կրթական ծրագրերը միջազգային այլ ծրագրերի հետ, իրականացնել բենչմարքինգ:

Կրթական վերջնարդյունքներն ակնկալվող այն գիտելիքները
գիտելիքները,, կարո
կարողու
ղու-ղու
թյունները
թյուն
ները և հմտություններն են, որոնք նկարագրում են թե ծրագրի հաջող ավարտին հատկապես ինչ պետք է իմանա, կարողանա և ինչին պետք է տիրապետի
սովորողը։
ՄԿԾ-ի կրթական վերջնարդյունքները մշակելիս կարևոր է հաշվի առնել
բուհի արտաքին շահակիցների, մասնավորպես աշխատաշուկայի կողմից տվյալ
մասնագիտության շրջանավարտներին ներկայացվող պահանջները և միջազգային փորձը: Արտասահմանյան, մասնավորապես եվրոպական համալսարաններում առկա են ուղեցույցներ, որոնք ՄԿԾ-ներ մշակողներին կամ ՄԿԾ-ների պատասխանատուներին ուղղորդում են ճիշտ ձևակերպել թե՛ ՄԿԾ-ի, թե՛ առանձին
դասընթացների կրթական վերջնարդյունքները: Կրթական վերջնարդյունքների
ձևակերպման վերաբերյալ ցուցումները ներկայացվում են կամ որպես առանձին
ուղեցույց, կամ որպես ՄԿԾ-ի մշակման ուղեցույցի առանձին բաժին: Այս ուղղորդումները հնարավորություն են տալիս ծրագրի պատասխանատուներին և/կամ
մշակողներին իրենց ՄԿԾ-ն կամ դասընթացը կառուցել առավել արդյունավետ`
առաջնորդվելով վերջնարդյունքահեն մոտեցմամբ:
Սույն հետազոտության շրջանակներում փորձ է արվել պարզելու, թե արդյոք
ՀՀ բուհերն ունեն մշակած և հաստատած հայալեզու ուղեցույցներ, որոնցով
առաջնորդվում են ՄԿԾ մշակելիս և մասնավորապես՝ կրթական վերջնարդյունքներ ձևակերպելիս: Ուսումնասիրության համար ընտրվել են ՀՀ 12 բուհեր, դրանք
են` Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ), Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան (ԵՊԼՀ), Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարան (ՀՊՄՀ), Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (ԵՊԲՀ), Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (ՀՊՏՀ), Հայաստանի Գեղարվեստի պետական ակադեմիա
(ՀԳՊԱ), Վանաձորի պետական համալսարան (ՎՊՀ), Գավառի պետական համալսարան (ԳՊՀ), Շիրակի պետական համալսարան (ՇՊՀ), Եվրասիա միջազգային համալսարան (ԵՄՀ): Բուհերի ընտրությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ նշված բուհերը ընդգրկվել և ներկայումս ևս ընդգրկված են բազմաթիվ
միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերում (մասնավորապես՝ Տեմպուս և Էրազմուս+), այսինքն առավել մեծ հնարավորություն և միջոցներ ունեն համագործակցել միջազգային առաջատար բուհերի ու փորձագետների հետ և իրականացնելու
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փորձի փոխանակում, ինչպես նաև անցել են ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում, իրականացրել են ինստիտուցիոնալ ինքնավերլուծություն, իսկ հետագայում նաև մշակել բարելավման պլան հավատարմագրման փորձագետների կողմից տրված խորհրդատվությունների հիման վրա: Հետազոտությունն իրականացվել է բուհերի կողմից հրապարակված հասանելի փաստաթղթերի միջոցով (կարգեր, կանոնակարգեր, ուղեցույցներ, վերլուծություններ, ինքնավերլուծություն):
Ուսումնասիրվել է նշված բուհերում ՄԿԾ-ների և մասնավորապես՝ կրթական
վերջնարդյունքների մշակման մեթոդական փաստաթղթերի առկայությունը և առկայության դեպքում՝ դրանց բովանդակությունը: Բովանդակությունն ուսումնասիրելիս ուշադրություն է դարձվել հատկապես այն փաստին, թե արդյոք առկա է
ՀՀ ՈԱՇ-ի և կրթական վերջնարդյունքները վերջինիս համահունչ մշակելու վերաբերյալ որևէ դրույթ:
Բուհերում փաստաթղթերի ուսումնասիրության համար մշակվել և կիրառվել է ձևաչափ (Տես՛ աղյուսակ 1):
Բուհերի փաստաթղթային հենքի ուսումնասիրության արդյունքում պարզվում է, որ բուհերում մեծ մասամբ առկա է ընթացակարգ կամ կանոնակարգ, որով
կարգավորվում է ՄԿԾ-ների մշակման, արտոնման և/կամ մշտադիտարկման
գործընթացը: Գործընթացը ներկայացվում է անհրաժեշտ քայլերի կազմակերպման և իրականացման նկարագրությամբ՝ առանց մեթոդական ցուցումների: Ենթադրվում է, որ առհասարակ ընթացակարգերն ու կանոնակարգերը չեն պարունակում մեթոդական ցուցումներ, վերջիններիս համար մշակվում է առանձին
ձեռնարկ կամ ուղեցույց: Այսինքն՝ ընթացակարգում/կարգում ներկայացվում է
ՄԿԾ-ների մշակման ալգորիթմը, վերջնարդյունքների ձևակերպումը, ՄԿԾ-ի
հաստատումը և այլն: Իսկ առանձին մշակվող ուղեցույցը ներկայացնում է մանկավարժական և մեթոդական այն ցուցումներն ու մոտեցումները, որոնք անհրաժեշտ է կիրառել ՄԿԾ-ն մշակելիս և կրթական վերջնարդյունքները սահմանելիս:
Սակայն այս առումով ուսումնասիրված բուհերում առկա են որոշակի խնդիրներ.
▪ ուսումնասիրված 10 բուհերից 4-ում (ԵՊՀ, ԳՊՀ, ՇՊՀ, ՎՊՀ) առկա չէր
ՄԿԾ-ի կամ կրթական վերջնարդյունքների մշակման կամ վերամշակման
(մեթոդական) փաստաթուղթ (ուղեցույց/ձեռնարկ),
▪ ուսումնասիրված 10 բուհերից 2-ում (ԵՊՀ, ՀՊՏՀ) առկա է ՄԿԾ-ների մշակմանն առնչվող մեթոդական փաստաթուղթ, սակայն ՀՀ ՈԱՇ-ին համապատասխան ՄԿԾ-ի կրթական վերջնարդյունքների մշակման վերաբերյալ
մեթոդաբանական մոտեցումներ և ցուցումներ ներկայացված չեն,
▪ ուսումնասիրված 10 բուհերից 2-ում (ԵՊԼՀ, ԵՊԲՀ) առկա չէ ՄԿԾ-ների
մշակմանն առնչվող մեթոդական ներբուհական փաստաթուղթ, սակայն,
հանդիսանալով Տեմպուսի ԸԼԱՅՆ (ALIGN) ծրագրի անդամ, նշված բուհերի ներկայացուցիչները մասնակցել են ՀՀ ՈԱՇ-ին ՄԿԾ-ների համապատասխանեցման ուղեցույցի մշակմանը, հետևաբար այս ուղեցույցի կիրառման հավանականությունը մեծ է նշված բուհերում:
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Հետազոտության համար ընտրված 10 բուհերից 2-ում (ՀՊՄՀ, ՀԳՊԱ) առկա
էր ՄԿԾ-ների (վերա)մշակման մեթոդական ուղեցույց/ձեռնարկ, որտեղ ներկայացված են ուղղորդիչ քայլեր ՄԿԾ-ների մշակման համար: Սակայն ՀՊՄՀ ուղեցույցում ներկայացված չէ, թե ինչպես կարելի է մշակել ՀՀ ՈԱՇ-ի համապատասխան մակարդակի բնութագրիչներին համահունչ կրթական վերջնարդյունքներ:
Հարկ է նշել նաև, որ ուղեցույցի առկայությունը դեռևս չի երաշխավորում նրա
կիրառման արդյունավետությունը: Այդուհանդերձ, եթե ներքին շահակիցները
քաջատեղյակ են ուղեցույցի բովանդակությանն ու կիրառում են այն, ապա
ստեղծվում են ՀՀ ՈԱՇ-ի բնութագրիչներին համապատասխան ՄԿԾ-ների իրականացման նախադրյալներ, որոնք էլ իրենց հերթին կարող են նպաստել բուհի
առաքելության և նպատակների իրականացմանը:

ՄԿԾ--ի վերջնարդյունքներին
Մեր մոտեցումները ՄԿԾ
Ընդհանուր առմամբ ՄԿԾ-ի կրթական վերջնարդյունքների մշակման ժամանակ անհրաժեշտ է առաջնահերթ ուշադրություն դարձնել կրթական վերջնարդյունքները սահմանող երեք բաղադրիչներին` գիտելիք, կարողություն, հմտություն, որոնք սահմանվում են հետևյալ կերպ.

Աղյուսակ 2
ԳԻՏԵԼԻՔ.
ԳԻՏԵԼԻՔ. Այն, ինչ գիտի և հասկանում է ուսանողը: Գիտելիքը բնութագրվում
է խորությամբ, ծավալով և տեսակներով:
Խումբ

Գիտելիք

Ենթախումբ
Ենթախումբ

Նկարագրություն

Ծավալ

Որքա՞ն ծավալուն է սովորողի գիտելիքը:

Խորություն

Որքա՞ն խորը և համապարփակ է սովորողի
գիտելիքը:

Գիտելիքի
տեսակներ

▪ փաստացի գիտելիք – տերմինաբանության,
հատուկ մանրամասնությունների և
տարրերի իմացություն
▪ տեսական գիտելիք – գիտելիք
դասակարգումների, կարգերի,
սկզբունքների, տեսությունների, մոդելների
և կառույցվածքների վերաբերյալ
▪ գործնական գիտելիք – գիտելիք
առարկայական կարողությունների,
տեխնիկայի և մեթոդների,
համապատասխան գործընթացների
կիրառման չափանիշների վերաբերյալ
▪ ճանաչողական/իմացական
ճանաչողական/իմացական գիտելիք –
ռազմավարական գիտելիք, գիտելիք
ճանաչողական/իմացական
հանձնարարությունների միջոցով,
ինքնաճանաչողություն
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ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ..
ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Խումբ

այն, ինչ սովորողը կարող է կատարել: Կարողությունները նկարագրվում են ծավալով ու բարդությամբ և
ներառում են իմացական, տեխնիկական, հաղորդակցական, ստեղծագործական, միջանձնային և ընդհանրական կարողություններ:

Ենթախումբ

Նկարագրություն

Որքա՞ն ընդարձակ են սովորողի կողմից
ձեռք բերված ֆիզիկական, մտավոր,
սոցիալական և այլ կարողությունները:
Ինչպե՞ս է սովորողը իր կողմից ձեռք բերված
Կարողություն
կարողություններից ընտրում նրանք, որոնք
Բարդություն
անհրաժեշտ են մի շարք խնդիրներ լուծելու
համար:
Ո՞րն է խնդիրների բարդության աստիճանը,
և ինչպե՞ս է սովորողը լուծում դրանք:
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆ.
գիտելիքի և կարողությունների կիրառումն է տվյալ համաՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆ
տեքստում: Այն արտահայտվում է ինքնավարության, պատասխանատվության և հաշվետվողականության միջոցով:
Համատեքստերը կարող են լինել կանխատեսելի և անկանխատեսելի, հայտնի և անհայտ, առօրյա և ոչ առօրյա:
Ծավալ

Խումբ

Ենթախումբ
Ինքնավարություն
և պատասխանատվություն

Հմտություն
Ինքնազարգացում

Դերը
համատեքստում

Նկարագրություն
Նկարագրություն
Ինչպե՞ս է սովորողը դրսևորում
պատասխանատվություն ստանձնելը
անհատապես և խմբում: Ինչպե՞ս է
սովորողը կիրառում ձեռք բերված
կարողությունները մյուսների հետ
փոխազդեցության կառավարման
ժամանակ և ինքնուրույն աշխատելիս:
Որքանո՞վ կարող է սովորողը գործել նոր
միջավայրերում, ձեռք բերել նոր գիտելիք
և կարողություններ՝ համադրելով դրանք
իրենց՝ արդեն առկա գիտելիքների
պաշարի և կարողությունների հետ:
Կարո՞ղ է արդյոք սովորողը
կիրառել/ցուցադրել իր գիտելիքն ու
կարողությունները մի շարք
համապատասխան համատեքստերում:
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Փոխառված է՝ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Որակավորումների
շրջանակ Էմիրաթներ,
http://www.zu.ac.ae/main/files/contents/assessment_resource/support_docs/QFEmi
rates_OutcomesGuide.pdf (էջ 5)
Կրթական վերջնարդյունքների մի մասն առնչվում է ուսումնառության մասնագիտական ոլորտին, իսկ մյուս մասն ընդհանուր է տվյալ որակավորման ցանկացած ծրագրի համար։ Ըստ այդմ՝ տարբերակում են կրթական վերջնարդյունքների երկու կազմ՝ բուն մասնագիտական, որոնք հանգուցային են տվյալ որակավորման համար և սերտորեն առնչվում են առարկայական ոլորտի հատուկ իմացությանը, և ընդհանրական (փոխանցելի), որոնք ընդհանուր են բոլոր կրթական
որակավորումների համար։ Ուստի կրթական վերջնարդյունքները ձևակերպելիս
անհրաժեշտ է հաշվի առնել և տարբերակել վերջնարդյունքների երկու կազմերը:
Ընդհանրական (փոխանցելի) են, օրինակ, թիմում աշխատելու կարողությունը,
ժամանակի կառավարումը, վերլուծելու և հաղորդակցվելու կարողությունները և
այլն, որոնք ընդհանուր են բոլոր կամ գրեթե բոլոր կրթական որակավորումների
համար և ձեռք են բերում կարևոր նշանակություն, քանի որ հենց դրանք են այս
կամ այն կրթական ծրագրի շրջանավարտների համար ապահովում կարիերայի և
աշխատանքի անցնելու ավելի լայն հնարավորություններ։
Բուն մասնագիտական կրթական վերջնարդյունքներն, ինչպես արդեն
նշվեց, որոշվում են` ելնելով կրթական ծրագրի նպատակներից և որակավորումից:
Յուրաքանչյուր ՄԿԾ-ի համար ցանկալի է ունենալ մինչև 15 կրթական վերջնարդյունք: Հարկ է նշել, որ ՄԿԾ-ի ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքները
ձևակերպելիս պետք է հաշվի առնել դրանց կարևոր առանձնահատկությունները:
Այսպես, կրթական վերջնարդյունքները2.
▪ վերաբերում են որակավորումներին առհասարակ, այլ ոչ թե սովորողին
որպես անձ,
▪ պետք է լինեն իրատեսական և չափելի հետագա գնահատման գործընթացի արդյունավետությունն ապահովելու համար,
▪ պետք է համահունչ լինեն ՈԱՇ-ի համապատասխան մակարդակի բնութագրիչներին, ձևակերպումները պետք է բխեն ՈԱՇ-ի բնութագրիչներից,
▪ ձևակերպումները պետք է լինեն հստակ, կարճ և հասկանալի դիմորդի/
ուսանողի համար,
▪ շեշտադրում են, թե ինչ պետք է սովորի ուսանողը, այլ ոչ թե ինչ պետք է
ընդգրկի դասավանդումը:
Կրթական վերջնարդյունքների ձևակերպման համար պետք է կիրառվեն
ակտիվ բայեր, որոնք ներկայացված են Բլումի աստիճանակարգում (հավելված
2

Gabriele Grün, Sabine Tritscher-Archan, Silvia Weiß Guidelines for the development of

learning outcomes, October 2009
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1): Ակտիվ բայերի կիրառումից բացի՝ անհրաժեշտ է նաև մասնավորեցնել և բովանդակային առումով տեղայնացնել կրթական վերջնարդյունքները: Այդ իսկ
պատճառով կարևոր է ներկայացնել, թե սովորողի գիտելիքն ու կարողությունները ինչին են վերաբերում կոնկրետ, և թե ինչ տիպի հմտություններ են ձևավորվում: Օրինակ՝ ծրագիրը հաջողությամբ ավարտած շրջանավարտը ունակ է մշակելու հետազոտական նախագիծ՝ կիրառելով հետազոտական մեթոդներ: ‹‹Կիրառելով հետազոտական մեթոդներ›› հատվածը մասնավորեցնում է կրթական վերջնարդյունքը՝ այն առավել չափելի դարձնելով:
Կրթական վերջնարդյունքները ձևակերպելիս կարևորագույն պայմաններից
մեկը ՀՀ ՈԱՇ-ի տվյալ կրթական մակարդակին բնորոշ բնութագրիչներին համապատասխանեցումն է: Քանի որ ՀՀ-ում դեռևս մշակված և հաստատված չեն ոլորտային շրջանակներ, հետևաբար կրթական ծրագիր մշակողները պետք է առաջնորդվեն ՀՀ ՈԱՇ-ի ընդհանրական բնութագրիչներով՝ առավել մասնավորեցված
կերպով դրանք ներկայացնելով ՄԿԾ-ի կրթական վերջնարդյունքներում:
ՀՀ ՈԱՇ-ը, որը հաստատվել է ՀՀ Կառավարության կողմից հուլիսի 7-ին,
2016թ. 6-րդ, 7-րդ և 8-րդ մակարդակներում ներկայացնում է վերջնարդյունքները
ըստ հետևյալ բաղադրիչների.

Աղյուսակ 3
Կարողունակություն
արողունակություն
(կոմպետենցիա
կոմպետենցիա)

Ընդհանրական իմացական
հմտությունները

Հաղորդակցման,
տեղեկատվական
հաղորդակցական
տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) և
տվյալների հետ աշխատելու
հմտությունները

Գիտելիքներ
իտելիքներ

Գիտելիքի կիրառման հմտությունները

Հմտություններ

Ինքնուրույնությունը
և պատասխանատվությունը

Այս առումով առաջարկվում է իրականացնել ՄԿԾ-ի կրթական վերջնարդյունքների քարտեզագրում ՀՀ ՈԱՇ-ի բնութագրիչների հետ՝ պարզելու, թե արդյոք
ՄԿԾ վերջնարդյունքներն ապահովում են ՈԱՇ-ի համապատասխան մակարդակի բնութագրիչների պահանջները: Կարելի է կիրառել հետևյալ ձևաչափը՝
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Աղյուսակ 4
ԿՎ 1 ԿՎ 2 ԿՎ 3 ԿՎ 4 ԿՎ 5 ԿՎ 6

ՈԱՇ--ի բնութագրիչ
ՀՀ ՈԱՇ
Գիտելիքներ
Հմտություններ
գիտելիքի կիրառման հմտությունները
հաղորդակցման, տեղեկատվական
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների
(ՏՀՏ) և տվյալների հետ աշխատելու
հմտությունները
Կարողունակություն (կոմպետենցիա)
ինքնուրույնությունը և
պատասխանատվությունը

v
v
v

v
v

v
v
v

v
v

v
v

Փաստ է, որ ուսանողի կողմից ծրագրի կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերումը, ի տարբերություն դասընթացի կրթական վերջնարդյունքների, հնարավոր չէ չափել ուղղակի մեթոդներով: Այն չափվում է անուղղակի մեթոդներով՝
ծրագրի բաղկացուցիչ դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) կրթական
վերջնարդյունքների գնահատման միջոցով։ Հետևաբար, ծրագրի կրթական վերջնարդյունքներն իրենց արտահայտությունն են գտնում դասընթացներում (ուսումնական մոդուլներում), արտահայտվում դրանց կրթական վերջնարդյունքներով։
Այսպիսով, կրթության ոլորտում ուսումնառության արդյունքների վրա
հիմնված մոտեցումը ենթադրում է ՄԿԾ-ի և ուսումնական ծրագրի մշակման, բովանդակության ընտրության, դասավանդման և գնահատման հիմքում դնել այն
ինտեգրված գիտելիքների, հմտությունների և արժեքների վերլուծությունը, որոնք
անհրաժեշտ են թե՛ ուսանողներին և թե՛ հասարակությանը: Հետևաբար ՈԱՇ-ի
դերն այս գործընթացում կարևորվում է՝ նպաստելով բուհերի կողմից իրականացվող կրթական ծրագրերի և աշխատաշուկայի միջև կապերի ամրապնդմանը: Սակայն ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ բուհերը համակարգված և ծրագրավորված կերպով չեն ուղղորդում ներքին շահակիցներին ՄԿԾ-ների կրթական
վերջնարդյունքները ՈԱՇ-ին համապատասխանեցված կազմելու ուղղությամբ:
Այս առումով հարկավոր է, որ բուհը, հիմնվելով ՀՀ և միջազգային առկա փորձի,
տարբեր միջազգային դրամաշնորհային ծրագրերի միջոցով ստացված
խորհրդատվությունների, կազմված փաստաթղթերի և ՀՀ գործող ՈԱՇ-ի հիման
վրա մշակի, հաստատի և կիրառության մեջ դնի իր մոտ ՄԿԾ-ների կրթական
վերջնարդյունքների արդյունավետ և նպատակային մշակման մեթոդներ/ուղեցույցներ, իրականացնի ՄԿԾ-ների մշակմամբ զբաղվող համապատասխան
ստորաբաժանումների մասնագետների վերապատրաստում: Այս պարագայում
մշտադիտարկման և գնահատման փուլերում առավել դյուրին կլինի գնահատել
վերջնարդյունքահեն մոտեցմամբ մշակված ՄԿԾ-ները և շարունակաբար իրականացնել բարելավմանն ուղղված քայլեր:
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հաստատվել է ԵՊՀ Գիտական խորհրդի կողմից 27.12.2007թ.:
3. ԵՊԼՀ մասնագիտության կրթական ծրագրերի մշակման, վերանայման,
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Роль НРК РА в разработке конечных результатов
образовательных программ
Мазманян Ани
Резюме
Резюме

Ключевые слова: знания, навыки, компетенции, дескрипторы уровня,
методические рекомендации
В статье обсуждается доступность методических документов в 10 университетах РА для разработки конечных результатов образовательных программ и соотношения этих документов с дескрипторами уровня НРК РА. Представлены
результаты исследования, из которых становится очевидным, что в университетах
либо нет руководящего документа для разработки образовательных программ и
результатов обучения, либо существующие документы не содержат пункты о
согласовании результатов обучения с дескрипторами НРК РА.
В статье предлагается авторский подход к разработке конечных результатов
обучения образовательных программ с помощью специального формата. Представленный формат дает возможность сопоставления конечных результатов обучения с
дескрипторами НРК РА.
Для разработки конечных результатов обучения образовательных программ
важно учитывать дескрипторы конкретного уровня НРК РА. Знания, навыки и
компетенции и их компоненты всесторонне обрисованы в статье для надлежащей
разработки результатов обучения. Подход к разработке образовательных программ,
который основан на результатах обучения, позволяет оценить приобретение
соответствующих знаний, навыков и компетенций выпускниками. Для
эффективного развития результатов обучения представлены также их особенности
и некоторые ориентиры.
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The Role of RA NQF in the Development of Academic Program
Learning Outcomes
Mazmanyan Ani
Summary

Key words: knowledge, ability, skill, level descriptors, methodical guideline
The article discusses the availability of methodical documents in 10 RA universities
for the development of academic program learning outcomes and the relation of those
documents with RA NQF level descriptors. The results of the research are presented,
from which it becomes obvious that either there is no guiding document at the
universities for the development of academic programs and learning outcomes, or the
existing documents do not contain provisions about the alignment with the RA NQF.
The author’s approach towards the development of academic program learning outcomes
is suggested in the article, through a special format. The presented format gives an
opportunity to do mapping of learning outcomes with RA NQF descriptors.
For the development of academic program learning outcomes, it is important to
take into account the general descriptors of the particular level of RA NQF as guiding
provisions. Knowledge, skills and competences and their subcomponents are
comprehensively defined in the article, for the proper development of learning
outcomes. The outcome-based approach for the development of academic programs
enables to evaluate the acquisition of relevant knowledge, skills and competences by the
alumni. For the effective development of learning outcomes, their peculiarities and some
guiding points are also presented.
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Ուսուցչի մասնագիտական կոմպետենտության
զարգացումը որպես հիմնախնդիր
Սարգսյան Աննա
բառեր.. կոմպետենցիա, վարպետություն, կատարելագործում,
Հանգուցային բառեր
մասնագիտական որակներ, ինքնակատարելագործում, ինքնակրթություն,
արհեստավարժություն
Ժամանակակից կրթությունն ուղղված է սովորողների մտածողության, մասնագիտական նախաձեռնողականության, ինքնուրույնության զարգացմանը ինչը
կապահովի մրցունակ մասնագետի պատրաստումը: Այդպիսի մասնագետը
ունակ կլինի հարմարվել ցանկացած սոցիալական միջավայրին, ծավալել աշխատանքային որոշակի գործունեություն, ինքնակրթվել և ինքնուրույնանալ: Կրթական մի շարք փաստաթղթերում նշվում է, որ զարգացող հասարակությանը պետք
են կրթված, բարոյական, նախաձեռնող անձինք, ովքեր տարբեր իրավիճակներում ունակ են համապատասխան որոշումներ կայացնել: Կրթական գործընթացում, որպես երաշխավոր, ինքնուրույն մտածողության ձևավորող ու գործունեության արդյունքների կանխատեսող հանդիսանում է ուսուցիչը: Հենց այդ պատճառով բարձրացել է պահանջարկը որակյալ, ստեղծագործական մտածողություն
ունեցող, կոմպետենտ ու նախաձեռնող, մրցունակ ուսուցչի նկատմամբ, ով ունակ
է արդի, դինամիկ աշխարհում ձևավորել համակողմանի զարգացած անձնավորություն: Ուսուցչի մասնագիտական կոմպետենտության զարգացման անհրաժեշտությունը բխում է վերոնշյալ խնդիրների՝ հնարավորինս արագ լուծման անհրաժեշտությունից:
Ընդհանուր առմամբ, կոմպետենտ է համարվում այն անձը, ով մոբիլիզացիոն և գործառնական ոլորտներում տիրապետում է մասնագիտական գործունեության նորմերին, արդյունավետորեն, բարձր արտադրողականությամբ իրականացնում է աշխատանքային գործունեություն՝ հետևելով բարձր ստանդարտների, ինչպես նաև վարպետության ձգտելով՝ ինքնուրույն կառուցում է պրոֆեսիոնալ աշխատանքային սցենար, ունենում է մասնագիտական կայունացման
նպատակակետ, իր մասնագիտությամբ ձգտում է անձի անհատականության
զարգացմանը, մասնագիտական փորձը հարստացնում է յուրօրինակ ստեղծագործական ներդրումով, նպաստում է հասարակության մեջ տվյալ մասնագիտության հեղինակության բարձրացմանն ու հետաքրքրության առաջացմանը: Տարբեր մասնագետներ կարող են կոմպետենտությունը ներկայացնել վերը նշված
հատկանիշների բացարձակապես այլ շարքեր:
«Կոմպետենտություն» հասկացությունը ի հայտ է եկել 1960-ական թվականների վերջում եվրոպական երկրներում, իսկ 1980-ականների վերջերին Ռուսաստանի Դաշնությունում: Ապա ձևավորվել է ընդհանուր և մասնագիտական կրթության կոմպետենտային մոտեցումը, որը «Ենթադրում է կոմպետենտային մոտեցման հնարավորությունը մանկավարժական գործունեությանը» [1, 61-62]:
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Անշուշտ, մասնագիտական կոմպետենտությունը կոմպետենցիաների համալիր է, այն անձի ներքին հոգեբանական բաղադրիչների միասնական համակարգ է, որոնցում անպայմանորեն ներառվում են գիտելիքներն ու հմտությունները:
Գիտնականներ Ա. Ա. Դերկաչը և Ի. Ա. Զիմնյայան համարվում են կոմպետենցիաների դասակարգումների հեղինակներ: Նրանք «կոմպետենտություն» և
«կոմպետենցիաներ» գաղափարները կիրառում են ուսուցման վերջնական որակն
արտացոլելու համար, որոշներն էլ վերոնշյալ եզրերը կիրառում են տարբեր հատկանիշներով օժտված անձանց բնութագրելու համար:
Ըստ Ջ. Ռավենի՝ «Կոմպետենտությունը մասնագետի ընդունակությունն է,
որն անհրաժեշտ է որոշակի կոնկրետ առարկայական բնագավառում կոնկրետ
գործողություն կատարելու համար՝ ներառյալ նեղ մասնագիտական գիտելիքները, յուրահատուկ առարկայական հմտությունները, մտածողության ձևերը, իր
գործողությունների համար պատասխանատվության գիտակցումը» [8]:
Ն. Եղիազարյանի և Ա. Լազարյանի Անգլերեն-հայերեն բառարանում
(2007թ.) «competence» բառը նշանակում է` 1) ունակություն, կարողություն, 2)
ձեռնհասություն, իրազեկություն, 3) իրավունք, իրավասություն, լիազորություն:
Աղունիկ Ակիմյանի Իսպաներեն–հայերեն բառարանում (2009 թ.) «competencia»
բառը նշանակում է` 1) մրցակցություն, 2) բանավեճ, 3) իրավասություն, պարտականություն: Խաչիկ և Զարուհի Գրիգորյանների Անգլերեն-հայերեն արդի բառարանում (2010թ.), «copmpetente» նշանակում է իրավասու, տեղյակ, բանիմաց: Մեկ
այլ աղբյուրում այն ենթադրում է այս կամ այն բնագավառում գիտելիք և փորձ:
Ռուսական բառարաններում կոմպետենցիան մեկնաբանվում է որպես հարցերի
շրջանակ, որից ինչ-որ մեկն ամբողջությամբ իրազեկ է:
Կոմպետենցիան հարցերի և խնդիրների շրջանակ է, որից մարդը բավականին գիտակ է և այն ստուգված է փորձով: Այսպիսով, կոմպետենտ մարդն օժտված
է որոշակի գիտելիքներով, ընդունակություններով, ինչն իրեն հնարավորություն է
տալիս յուրահատուկ դարձնել իր գաղափարները և արդյունավետորեն գործել:
Մանկավարժական կոմպետենտություն ասելով՝ հասկանում ենք մասնագիտական գործունեության ընթացքում ուսուցչի տեսական և պրակտիկ գիտելիքների համակցումը: Ըստ Լ. Յու. Կիվցովի՝ «Մասնագիտական կոմպետենտությունը
մասնագետի ինտեգրված հատկանիշ է ունեցած գիտելիքների, հնարավորությունների, կարողությունների մակարդակի հիման վրա, ինչն ուղենիշ է հանդիսանում դեպի մասնագիտական արհեստավարժություն» [6]:
Մանկավարժի արհեստավարժությունը դիտարկվում է որպես առարկայական, մեթոդական, հոգեբանամանկավարժական գիտելիքների, կարողությունների, անձնային որակների ամբողջություն և մասնագիտական զարգացման արդյունք: «Մասնագիտական զարգացումը դիտվում է որպես մասնագիտական արհեստավարժության տանող հիմնական ուղի» [4, 23- 24]:
Ուսուցչի անձի զարգացումն ու արհեստավարժությունը փոխկապակցված
են և փոխլրացնում են միմյանց:
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Ս. Բ. Ելկանովն առանձնացնում է ուսուցչի երեք հիմնական որակ.
1. Ընդհանուր մանկավարժական հատկանիշները, որոնք ներառում են
մանկավարժական կողմնորոշումն ու մոտիվացիան:
2. Անհատի հոգեբանական առանձնահատկություններ՝ բնավորություն,
խառնվածք, մտավոր կարողություններ և այլն:
3. Մասնագիտական կարողություններ՝ հմտություններ, գիտելիք, փորձ և
այլն [5]:
Ն. Վ. Կուզմինայի, Լ. Մ. Միտինայի, Վ. Ն. Վեդենսկու, Տ. Գ. Բրաժեի,
Ե. Ի. Ռոգովիրի և ուրիշների կարծիքով՝ մանկավարժական կոմպետենցիան՝
▪ սահմանափակումները հաշվի առնելու և կանոնակարգերով գործելու ընդունակությունն է,
▪ գիտելիքներին, կարողություններին, հմտություններին տիրապետելու
տեխնիկան է,
▪ նպատակային կողմնորոշումները, մոտիվները, և հարաբերություններն
են,
▪ այս կամ այն ոլորտի գիտելիքներն ու փորձն են,
▪ հոգեբանամանկավարժական պահանջների իրազեկության մակարդակն
է,
▪ պրոֆեսիոնալիզմի մակարդակ է, կրեատիվություն,
▪ որակ է, որն ապահովում է խնդիրների լուծումը [3, 61]:
Կոմպետենտությունը դիտվում է որպես սեփական արդյունավետ ռազմավարությամբ հաջող գործունեությունն ապահովող անձնային ներուժ, իսկ կոմպետենցիաները խնդիրները լուծելու, խոչընդոտները հաղթահարելու, նպատակին
հասնելու հաջող գործունեության կոնկրետ ռազմավարություններն են:
Ուսուցչի մասնագիտական կոմպետենտությունը բաղկացած է հետևյալ կոմպետենցիաներից.
▪ Ելակետային կոմպետենցիաներ, որոնք հատուկ են ունիվերսալ ուսուցիչներին և ապահովում են նպատակային, արդյունավետ մանկավարժական
գործունեություն:
▪ Առարկայական կոմպետենցիաներ, որոնք բնորոշում են կոնկրետ ուսուցիչներին և ապահովում են կոնկրետ ուսումնական առարկայի արդյունավետ դասավանդումը:
▪ Մասնագիտական կոմպետենցիաներ, որոնք հատուկ են նեղ մասնագիտությամբ մանկավարժներին և ապահովում են ծագող մանկավարժական
խնդիրների լուծումը, անհրաժեշտ են կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների, հոսքային դասարանների, արտադպրոցական աշխատանքների ժամանակ: Ուսուցչի աշխատանքը հոսքային դասարաններում իրականացվում է ծրագրային, միջառարկայական,
հոսքային տարրերն ապահովող կոմպետենցիաներով: Արտադպրոցական
աշխատանքների կատարման ժամանակ պահանջվում են ստեղծագործական, կրեատիվ, խթանող կոմպետենցիաներ: Աշխատանքը կրթության
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առանձնահատուկ կարիք ունեցող աշակերտների հետ պահանջում է սոցիալական, ախտորոշող և զարգացնող կոմպետենցիաներ:
«Ելակետային, մասնագիտական և առարկայական կոմպետենցիաներն
ապահովում են ուսուցչի պրոֆեսիոնալիզմը» [2, 31-34]:
Ուսուցչի մասնագիտական կոմպետենցիաների զարգացումը օրապահանջ
է: Պատմական այս փուլում գիտատեխնիկական զարգացման պայմաններում
պիտի փոխվեն նաև կրթությանը ներկայացվող պահանջները: Կրթությունն իրականացնող սուբյեկտը՝ մանկավարժն իր իմիջով խիստ տարբեր է նախորդ դարերի ուսուցիչներից: Այսօր աշակերտակենտրոն և փոխներգործուն ուսուցումը պահանջում է այլ որակի մասնագետ: Մանկավարժ, ով կարևորում է աշակերտի
մտածողության զարգացումը, ուսուցման ժամանակ հենվում է աշակերտների
կարծիքի վրա, փորձում է ավելի ակտիվ ուսուցում իրականացնել:
Դպրոցի գերխնդիրն է կոմպետենտ մանակավարժ ունենալը, ով արագ հարմարվում է փոփոխություններին, կրեատիվ է, կողմնրոշվող, անընդհատ թարմացնում և ավելացնում է իր մասնագիտական գիտելիքները:
Պետության կողմից իրականացվող վերապատրաստումներն ուղղված են
խնդրի լուծմանը, սակայն կան թերություններ, որոնք խաթարում են գործընթացի
լիարժեքությունն ու ամբողջականությունը: Վերապատրաստումները կարճատև
են, բոլորին վերապատրաստում են նույն ձևով, նույն բովանդակությամբ: Առկա
բացն ինչ-որ չափով լրացնում են տարբեր ծրագրերի շրջանակում կազմակերպվող սեմինարները և ուսուցչի ինքնակատարելագործումը:
Ոսուցչի արհեստավարժության զարգացումն անհնար է դիտարկել առանց
ուսուցչի ինքնակատարելագործման: Այս պարագայում առաջ է գալիս անձի մոտիվացիան, որը դիտվում է որպես գործոնների համակարգ, որոնք բնորոշում են
մարդու վարքի ուղղությունը: Ուսուցչի մասնագիտական կոմպետենտության
զարգացման համար անհրաժեշտ է ձևավորել ինքնակատարելագործման մոտիվացիա հանուն նոր գիտելիքների և մասնագիտական հմտությունների ձեռքբերման:
Մասնագիտական ինքնակատարելագործումը հնարավորություն է տալիս
զարգացնելու մասնագիտական գործունեության կարողություններն ու հմտությունները: Վերջիններս ուսուցչին արդյունավետորեն գործելու հնարավորություն
են տալիս, և ըստ Վ. Գ. Գորբի և Վ. Ա. Դյոմինի՝ «Համարվում են մասնագիտական
կոմպետենտության ինտեգրացնող բաղադրիչներ» [8]:
Ուսուցչի մասնագիտական կոմպետենտության բաղադրիչները, ինչպիսիք
են մանկավարժական մշակույթը, աշխատանքի նկատմամբ ստեղծագործական
վերաբերմունքը, մասնագիտական որակները, գիտելիքները, կարողությունները և
հմտությունները անընդհատ թարմացման և վերանայման կարիք են զգում:
Ուսուցչի մասնագիտական որակի ապահովումը և բարձրացումը այսօր իրագործվում է հատուկ հիմնարկներում՝ մանկավարժական բուհերում, Կրթության
ազգային ինստիտուտում:
Ուսուցչի մասնագիտական կոմպետենցիաների շարքում ոչ միայն կարևո– 372 –

րում են մասնագիտական գիտելիքները, այլ կարողություններն ու հմտությունները, որոնց զարգացման շուրջ վերապատրաստման ծրագրերում ևս առկա են բազում թերություններ: Վերապատրաստաման ընթացքում գործնական պարապմունքները ֆրոնտալ են, խմբային, չկան անհատական գործնական պարապմունքներ կամ էլ լիարժեք չեն իրականացվում:
Կրթության որակի բարելավումը պահանջում է, որ ուսուցիչը ունենա մասնագիտական անհրաժեշտ պատրատվածություն և բարոյական որակներ, կարևորի սովորելու և սովորեցնելու ժամանակակից մեթոդները, կատարելագործի մասնագիտական կարողությունները, պարբերաբար մասնակցի վերապատրաստման
դասընթացների, զբաղվի ինքնակրթությամբ:
Ուսումնասիրելով հիմնախնդիրը՝ եկանք եզրակացության, որ ուսուցչի
մասնագիտական կոմպետենտության զարգացումն արդի կրթական պահանջների արտացոլանքն է, որում մանկավարժական կոմպետենտությունը սահմանվում
է որպես ուսուցչի գիտելիքների, կարողությունների, իրազեկությունների և մասնագիտական պատրաստվածության մակարդակ, ինչը հնարավորություն է տալիս արդյունավետորեն գործել փոփոխվող սոցիալական, մշակութային և մասնագիտական իրավիճակներում:
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Проблема развития
развития профессиональной
компетентности учителя
Саргсян Анна
Резюме

слова: компетенция, мастерство, совершенствование, профессиоКлючевые слова
нальные качества, самосовершенствование, самообразование, профессиональность
В статье обсуждаются пути и виды развития профессиональной компетентности учителя. В статье компетентность объясняется как личный потенциал, условие успешной деятельности, а компетенция – это стратегия успешной деятельности.
В статье обращено внимание на базовые, предметные и профессиональные
компетенции, которые обеспечивают профессионализм учителя.
Oчень важным является развитие таких компетенций, которые формируют и
обеспечивают профессионализм учителя. Особо подчеркивается роль самообразования в этом процессе, как условие формирования предметных, методологических
знаний, способностей и личностных качеств будущего учителя.
Итак, концепция компетентности в образовательной практике включает интеллектуальный потенциал образования, что является неотъемлемой частью обучения и включает в себя знания и навыки, широкий спектр культуры и т.д.
Компетентность преподавателя позволяет решать повседневные жизненные и профессиональные проблемы в современных образовательных условиях, способствует
формированию человека в соответствии с требованиями времени, в результате чего
педагогическая деятельность строится и оценивается на основе компетентностного
подхода.
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The Teacher's Professional Competence Development as a Problem
Sargsyan Anna
Summary

Keywords: competence, mastery, perfection, professional qualities,
Keywords
self-improvement, self-education, professionalism
The article discusses the ways and forms of teacher professional competence
development. In the article, competence is explained as a personal capacity, which is
viewed as a condition of successful activity and competences are strategies of successful
activity. Reference is made to the baseline, subject and professional competencies that
provide professional professionalism of the teacher. It is important to develop such
competencies that form and provide the teacher's professional competence. Particular
emphasis is placed on the development of professionalism of the teacher and selfeducation as a qualitative, competent, comprehensive, objective, methodological,
psychological and pedagogical knowledge, capacities, personal qualities as a result of
professional development and as the main path to professionalism. Thus, the concept of
competency in educational practice involves the intellectual and educational potential of
education, i.e., it is an integral character and includes the capabilities and knowledge of
a wide range of culture and activities. The competency of the teacher allows the teacher
to solve everyday vital and professional issues in contemporary educational conditions,
contribute to the formation of a person who meets the requirements of time, as a result
of which the pedagogical activity is assessed on the basis of the competing approach.
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ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Աղաբաբյան Արամ – օպերացիոն գծով տնօրեն, «Սուպերբոտ» ՍՊԸ,
Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, իրավագիտութան մագիստրանտ
Աշուղաթոյան Տաթևիկ – հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի,
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի
Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոց
Առուստամյան Կարինե – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Ավագյան Լիանա – ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի,
Ղուրսալիի միջնակարգ դպրոց
Բաղդասարյան Լիլիթ – մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Բարխուդարյան Լուսինե – ռուսաց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի,
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի
Վանաձորի մասնաճյուղի ավագ դպրոց
Բեժանյան Սեդա – մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Բերնեցյան Արման – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Գասպարյան Քրիստինե – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Գրիգորյան Աննա – փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Վանաձորի
Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Գևորգյան Արմինե – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Գևորգյան Պարգև – մանկավարժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Դանիելյան Տարոն – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Եթիմյան Գագիկ – պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Թորոսյան Լիանա –հայցորդ, Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական
մանկավարժական համալսարան
Խաչատրյան Հասմիկ – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան
պետական համալսարան
Խաչատրյան Ռուզան – մանկավարժական գիտությունների թեկնածու,
Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Կիրակոսյան Մարտուն – մագիստրատուրայի 1-ին կուրսի ուսանող,
«Տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոց» ազգային հետազոտական
համալսարան
Կիրակոսյան Քրիստինե – «Կենսաբանություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի
ուսանողուհի, Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Կոխլիկյան Արամայիս – պատմական գիտությունների թեկնածու,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
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Հակոբյան Ֆրիդա – Վ. Բրյուսովի անվան Երևանի պետական
լեզվահասարակագիտական համալսարան
Հովսեփյան Նունե – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Ղուլյան Յուրիկ – պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Ղուկասյան Շողիկ – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Վանաձորի
Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Մազմանյան Անի – որակի ապահովման և բարեփոխումների կենտրոնի մասնագետ,
Վ. Բրյուսովի անվան Երևանի պետական լեզվահասարակագիտական
համալսարան
Մակարյան Ալվարդ – մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Մատինյան Հենրի – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարանի
շրջանավարտ, Պոզնանի Ադամ Միցկևիչի անվան համալսարանի շրջանավարտ
Մելքոնյան Ռոզա – հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի,
Վանաձորի Դ. Վարուժանի անվան թիվ 16 հիմնական դպրոց
Մուրադյան Սիլվա – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Չատինյան Զոյա – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Պապինյան Անի – հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի,
Դարպասի միջնակարգ դպրոց
Ջաղինյան Նինա – բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
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Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան
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