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ԳՐԱԿԱՆ ԿԻՍԱԱՌԱՆՑՔՈԻՄ ԽԶՎՈՂ ԿՈՄՊԼԵՔՍԱՐԺԵՔ ԿԵՌԱՅԻՆ
ԳՈՐԾԱԿՑՈՎ ՄԻ ԾԱՅՐԱՅԻՆ ԽՆԴՐԻ ՍՊԵԿՏՐԱԼ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ
ՄԻՋԻՆՈՎ ԶՈՒԳԱՄԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ս-Կ- Պետրոսյան
Մաթեմատիկայի ամբիոն
Հեղինակի [6] հոդվածում հետազոտված է' Lx ծայրային խնդրի սպեկտրալ վերլուծության
միջինով դուդամիտությունն այն դեպքում, երբ р (л) գործակիցը խզման կնտում ւիոխում է նշանը:
Ներկայացվող հոդվածում հետազոտվում է սպեկտրալ վերլուծության միջինով զուգամիտությունն
այն դեպքում, երբ р (х) ֊ը մեկ կետում խզվոդ կոմպլեբսարժեք ֆունկցիա է:
Դիտարկենք Լձ ծայրային խնդիրը, որն աասջանում է
Я(Я, у ) = - у " + q (x)y - Лр (х )у = 0,
0 < jt < o o
դիֆերենցիալ հավասարումով և _բ(0) = 0 ծայրային պայմանով: Այստեղ

3 Լ [a2, l m a * 0 ,
P to H ,
[1, ■ x > a ,

(1)

0 <x£a,

(2)

իսկ q (x) կոմպլեբսարժեք ֆունկցիան անընդհատ է
հետևյալ պայմանին’

[0, с о ) միջակայքում U բավարարում է

J(1 + *)|? M H * < “ >

(3,)

О

հետագայում նան՝
\q(x)\ < с ■е~а ,
£>0
(32)
պայմանին:
Որպես Լձ օպերատորի
) որոշման տիրույթ վերցնենք y (x ) e L 2(0 ,օօ)
ֆունկցիաների բազմությունը, որոնք բավարարում են հետևյալ պայմաններին'
1) у '(х ) ածանցյալը գոյություն ունի ե բացարձակ անընդհատ է ցանկացած [0, b]
վերջավոր միջակայքում;
2) ամեն մի Л ֊ի համար А(Л, у ) e Լ 2(0, օօ);
3) Щ ф ֆունկցիան բավարարում է >>(0) = 0 պայմանին;
Նշենք,

որ

а —I դեպքումն У (0) —hy(0) = 0 տեսքիծայրային պայմանով

օպերատորը հետազոտված է

[1],[2], [3] ե այլ աշխատանքներում, իսկ а 2

Լձ

> 0, а & 1 ե

q(x) —q{x) դեպքը հետազոտված է [4]-ում:
[5] հոդվածում ուսումնասիրված է Լձ ծայրային խնդրի սպեկտրը ե ստացված է սպեկտրալ
վերլուծության բացահայտ տեսքը (1) հավասարման
հատուկ լուծումների միջոցով:
Մասնավորապես ապացուցված է հետևյալ թեորեմը:
Թ ե ո ր ե մ 1: Դիցուք' f { x ) e D (LX) և Լձ ծայրային խնդիրը չունի սպեկտրալ
առանձնահատկություններ: Այդ դեպքում տեղի ունի
շ "г s 2F (s)<p (x,s)
у 2К па(к п)С п<р{х,k j
л: ^ (Օ ^ Դ ՚Լ Օ -տ )

հ

^ ( 0 ,* „ )

վերլուծությունը, որը զուգամիտում է f { x ) ֊ի ն ամեն մի հաստատագրված х > 0 համար:
Այստեղ (р(х, к) ֊ն և
к2 = X ,

Ч'С*, к )-ն (1) հավասարման հատուկ լուծումներն են, որոնք

Irak > 0, к —> օօ դեպքում ունեն այսպիսի ասիմպտոտիկա
3

а0(к), Ь0(к), с0(к), d0(к) գործակիցներըորոշվում են հեաեյսղբանաձևերով'
а0(к) = кет (cos а ак + asm a ak),
b oW -e**՞ (cos aak ֊ —sin a ak),
a

g

I

c0(A:) = -d 0(k) = — —(cosaak + —sm a a k ):
Л n~ kn, n e N թվերը ■կազմում
հաջորդականությունը, ընդ որում'

Էն

Lx

ծայրային

խնդրի

սեփական

արժեքների

Իսկ F (s) և Cn գործակիցները որոշվում են
F (s )= f< p (t,s)p (t)f(t)d t, С . = j< p (t,k „)p (t)f(t)d t
(8 )
о
оо
բանաձևերով:
Այսպիսով, (4) բանաձևը ներկայացնում Է /(•*) ֆունկցիայի վերլուծությունն ըսւո ԼԼ
ծայրային խնդրի սեփական ֆունկցիաների:
Հոդվածը նվիրված Էհետևյալ թեորեմի ապացուցմանը:
Թ ե ո ր ե մ 2: Լշ(0,օօ) հիլբերայան տարածությանը պատկանող ցանկացած f(x )
ֆունկցիայի համար (4) վերլուծությունը զուգամիտում Է միջինով զուգամիտության իմաստով:
Ա պ ա ց ու ց ա մ: (4) բանաձևի աջ մասը թաղկացած Է երկու գումարելիներից, որոնցից
աոաջինը համապատասխանում Է Լձ օպերատորի անընդհատ սպեկտրին, իսկ երկրորդը'
դիսկբետ սպեկտրին:
Նախ դիտարկենր վերլուծության ինտեգրալային մասը'
s 2F(s)q>(x,s)
(9)
Ապացուցենք, որ այն քստակոաով ինտեդրեփ ֆունկցիա Է: Դրա համար նկատենք, որ

(10)
Այնուհետև դիտարկենր

X

պարամետրից կախված

ինաեցրալը ն ցույց տանք, որ այն պատկանում Է Լ 2(0, со) ֊ի ն:
Դիցուք' 0 < x < a : Այդ դեպքում

:
m -Հ )
« ] ,w m - e )
Այսւոեղ հետազոտման ենթակա է միայն գլխավոր անդամը'
sm a x s
:
Ի ա ;
T ( 0 , ֊s )
^աշվի աո&ելով, որ - + օօ դէպքում լոսդի ունԱն

-ds

տ

‘

s in e x s =

'{ '( O .- s ) =

ասիմպտոտիկ հավասսւրությունննրը, բավական Է ցույց տալ, որ

( 11)

jF 1(*)e|Ime|' (” )* e L 2(0 ,a ):
0

Ունենք՝

] | ] F 1(s)e|," " l“ " “,</i| dx =

№ =
dsdt =

\—
e

- | Im a | (s + t ) a

dsdt <

fi _ .1 շ _
- - f| F, (s )| ds < 00 :
F\ (s)F, (0dsdt Ճ -- -2Հ-.Ո

շ

k

|lm e |( s + 0
|bnc«I oo
s+ t
|b n a | о
Այսպիսով, (11) առնչությունն ապացուցված Է:
Դիցուք, այժմ, a < x < օօ: Այդ դհպքում հաշվի սանէլով (5) ե (6) ասիմպտոտիկ
րանաձննրը, կունհնանք՜

իա

stp(x,s) ds= J>,(s) sc(s)

1+ 0 | -

m -Հ »
i.
Դժվար չէ համոզվել, որ

ձ+խ տ )

տ—> օօ դեպքում'
sc(s)
sd(s) = 0 (1):
*¥(0,-3)
ЧЧО, -s)
Բացի դրանից, քանի որ F,(տ
)e Լ 2(0, օ օ ) , ուստի
j F , ( s ) e to<is e L 2( a ,o o )

և

о-*

sd(s)

¥ (0

1+ 0

ds :

^ F i ( s ) e ~ “‘ d s e L 2( a , x ) :

о

Այստնդից հետևում է, որ

s<p(x,s)

,a > ):
ի ա Ч '( О .- я ) tfae L ,(a
2
Այժմ դիտարկենք (4) վերլուծության երկրորդ գումարելին՝

. չ շКа(К)с

сп

(12)

է ! ^ ( Օ ,*,)
գործակցի (8) արտահայտությունից, հաշվի սանելով (5) և (6) բանաձևերը, ինչպես

նաև

2kna(kn) 2 fc!
•P (0 ,k.) a

1+ 4 ֊

ասիմպտոտիկ հավասարությունը, ստանում ենք

с = — [sin a k t
к. I

1+01Г

1+01F

m m

'տ էտևա բար, (1 2 ) շա րքը կն ն ր կ ա յա ց կ ի հ
հէաւԱյալ
ե տ և յա լ գ ո ւմ ա ր ի մ
տ եսքով

с ^ К („(х , кп) Js in a k j 1+ 0

1

f(t)d t + с 2^ к п<р(х,к, ) |е 'м '

1+ 0

W

i

(13)
= ®, ( * ) + <a2(շ՜):
Այստէպ կատարէլ հնք ակնհայտ նշանակումներ:
Հնտադոտենբ «>, (я:) -ի զուգամիտությունը [О, а] միջակայքում: Ցույց տանք, որ այդ
շարքը ցուգամնտ Է Լ 2(0, а) ֊ո ւմ: Տաշվի աոնէկով (6) բանաձևը, կարոդ ենք գրել.
ю,(де) = cl'^T։ sm a k nx \s\n a k nt ■f(t)d tՈ=1

о

+ F sin (X k l:x

й

+

fo j^ F j/

sin a k t 1+ 0

ш

з

վերջին երկու շարքերը, ինչպես դժվար չէ նկատել, գուգամետ են Լ 2(0, а ) ֊ո ւմ : Մնում է
պարգել
У՜՝ sin a knx Jsin a кոէ՝ f (t)dt —У
У ։Ьп sin a knx
»=1
0
n=\
շարքի վարքը, որտեղ

(14)

a

bn = Jsin a& „f- f ( t ) d t :
о
Տեղագրելով kn—ի արտահայտությունը (7) բանաձևից և հաշվի առնելով Ֆուբյեյի
եռանկյունաչափական շարքի գործակիցների հայտնի հատկությունը, ցույց է տրվում, որ
2 > . Г < օօ: Այստեղից պարզ է դառնում, որ (14) հավասարության աջ մասը, ուրեմն նան
/1-1
Օյ ( *) ֊ը պատկանում են Լ 2(0, а ) տարածությանը:
Ենթադրենք, այժմ, որ а < х < օօ: Այդ դեպքում (Օճ(х) ֊ի համար կունենանք՝
1+ 0

.

i ' l l
—

f 1
С•
• I s m a * :* 1 + 0 - 4
J
*
0
U J .

ա

ա թտ

Այստեղ բավական է հետագոտել հետևյալ շարքը.

®լ(*) = y}'eik'՝(x~a) J*sm a k ntf(t)d t =
л=1

О

(15)
я-l

Նշանակենք
л-1

և ցույց տանք, որ այս հաջորդականությունը գուգամետ է Լ 2(а, օօ) -ում:
Իրոք,եթե m > r , ապա
dx =

= [ Ё * - е “'(м> է b . e ^ d x < с է ■ У
e л- r + l

j= r+ l

n =r+\

:

5 = r+ l W + 5

կիրառելով Խարդիի հայտնի անհավասարությունը, կստանանք՝
Հ

Այս գնահատականից ե
4

л=г+1

^ |ծ „ |

Г:
շարքի զուգամիտությունից հետևում է ճ>1ք„ ( * )

Я=1

հաջորդականության ֆունդոմենսաղ լինելը: Իսկ քանի, որ Լ 2-ը լրիվ մետրիկսւկան
տարածություն է, ապա ճ>, (x) e Լ 2(а, со):
Այսպիսով, մենք ցույց տվեցինք, որ (13) բանաձևի աոաջին շարքը զուգամիտում է
Լ շ(0, օօ) տարածության մեջ:
Անցնենք (13) բանաձևի երկրորդ շարքի հետազոտմանը:
Դիցուք' а < X < օօ: Այդ դեպքում.
ս>շՕ) = cj X sin

+ ^ sin afe„Jt

* | е л"('~‘°/(г)<Л + У O ^ ^ -jsin a

i+ o b r

* je * ՛* '՜՞1/( t) d t н

i+ q

Л 0Л

Д 0 *

Տվյալ դեպքում բավական է հետազոտել հետևյալ շարքի Լ 2 զուգամիտությունը.

У sin акпх |е л"<|_°>/(f)сй

.-1

(16)

a

Եթե այստեղ տեդադրենք kn֊ի արժեքը (7) բանաձևից, կստանանք՛

COS y + O ^ J-

—X sin ՜— ”[е'м '~',)/ ( 0 <& + sin у + А —] —У c o s^ ^ \елл'~й)f ( t ) d t :

в"

а •

լ

V֊n^Ja^g'

a*

Նշանակենք
dm= f e ^ '- ’fW d t:
Այդ դեպքում (16) շարքը կընդունի հետևյալ տեսքը.
Г+

<

֊

X Հ-. , . 7СПХ
—> a„sm
+ sm Г +
a ~l
a

< ֊:

Այս ներկայացումից պարզ Է դաոնում, որ բավական Է ապացուցել

<c
■4

առնչությունը:

X X f = l im X K |2 = l i m | x ] e“-<'-«1> / ( 0 * ] ei‘-('-*)/ (« ) d u U

7

Օգտվենք

x(r-a)
я

Հ-л

я{и-а)

- v
֊ -в) ֊( » «֊ )
р Н°
՜ И«
е 1“1«___ < _ ______е

V e Щ

я {է-а) я(и-а)

1 - е 1«1» .-е |а|"
ակնհայտ անհավասարությունից ե կատարենք
m

= f{t)e

նշանակումը: կստանանք'

i

£ И .Г *? ?
՞"
1—e W“ -e W“
Ւնտեգրսւլատակ ֆունկցիան t = u = a կետում ունի ինտեգրելի եզակիություն, այսինքն'
ինտեգրալը գուգամետ Է: Հետևաբար,

<

00:

Սրանով ապացուցեցինք, որ
ա ) 2 (jc)|2 d x < 0 0 :

о
Թեորեմ 2-ը ապացուցելու համար մնում Էդիտարկել х > а
1+ Q

դեպքը:

\e ։kJ 1+ 01 —

կսահմանավւսւկվենք միայն
' t - е ^ ՜Դ ^ Ո Օ Ժ է

Ո»]

(18)

а

շարքի հետագոտմամբ: Հիշելով dn֊ի արտահայտությունը, (18) շարքը կարոդ ենք գրել հետևյալ
տեսքով'
ո=ւ

:

Քանի որ
,—

խ .,

3 ,1 ՛ <».

£ - < £ }

ուրեմն (18) շարրի զուգամիտությունը Լ 2(a, со) տարածության մեջ ակնհայտ Է:
(17) բանաձևի աջ մասում ստացվող մյուս շարքերի Լ 2 ղուգամիստւթյունն ավելի հեշտ Է
ապացուցում:
Այսպիսով, մենք ապացուցեցինք, որ (12) շարքը զուգամիտում Է L 2(a,oo) տարածության
մեջ:
Թեորեմ 2-ը լրիվությամբ ապացուցված Է:

Ա մ փ ո փ ու մ
Լ2(0, օօ) տաբածությանամ դիտարկվումէ Lx ծայրայինխնդիրը, որն առաջանումէ

- у”+

- Xp (*).v = 0,

о < x < օօ

դիֆերԾնցիաէ հավասարումով և у(0) = 0 ծայրային պայմանով: Այստեղ

իսկ q(x) կոմպւեբսարժեք ֆունկցիան անընդհատ է
հետևյաչ պայմաններին'
(1 + x)|^(x)|gZ-,(0,օօ) և \q(x^<c-e~a ,

միջակայքում և բավարարում է
€>0:

Ապացուցվում է, որ f ( x ) e D ( L x), f ( x ) e L 2(0,օօ)
պայմաններին բավարարոդ
ցանկացած f( x ) ֆունկցիայի համար f ( x ) ֆունկցիայի վերչտծությունն ըստ Lx օպերատորի
սեփականֆունկցիաների զուգամիտումէ միջինքառակտսային զուգամիտության իմաստով:
Резюме
В пространств Լ 2( 0,օօ) рассматривается краевая
дифференциальнымуравнением
—у" + q{x)y - Хр (х)у = 0,
0 < х < оо
и краевымусловием у(0) = 0. Здесь

задача

Lx

порожденная

Доказывается, что для всякой функции f (х) е D(Lk) и f ( x ) G Լ 2(0, оо) разложение по
совственнымфункциям оператора Lx сходится в смысле сходимостив среднем.
Գ րա կա նությռւ ն
1. Наймарк М.А.
Исследование спектра и разложение по собственным функциям
несамосопряженного дифференциального оператора 2-го порядка на полуоси. Тр. Моек!
матем. ов-ва (3) (1954), 181-270.
2. Набмарк М.А. Линейные дифференциальные операторы. Изд. 2 “Наука”, 1969.
3. Марченко В. А. Операторы Штурма-Лиувилля и их приложения. Изд. “Наукова Домка”, Киев,
1977.
4. Гасымов М.Г. Прямые и обратные задачи спектрального анализа для одного класса уравнений с
разрывными коэффициентами.
“Неклассические методы в геофизике”, Материалы
международной конференции, 1977, май, г. Новосибирск.
5. Петросян С.К. Спектр и разложение по собственным функциям линейного дифференциального
оператора второго порядка с разрывным коэффициентом на полуоси. Рук. Деи. в ВИНИТИ
N740-82,23cip.
6. Петросян С.К. О сходимости в среднем разложения по собственным функциям одной краевой
задачи с разрывным коэффициентом на полуоси. “Функц. анализ и его приложения”, сб . науч.
статей, А з- б Гос. унт., Баку, 1986г.
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У Д К 517.2
ЗА Д А Ч А К О Ш И Д Л Я КА Н О Н И ЧЕСКО М СИ С ТЕМ Ы Д И РА К А

Т, Н . Арутюнян
ЕрГУ , кафедра дифференциальных уравнений и математической физики.

Система обыкновенных дифференциальных уравнений

IV

dx

Р (х ) ? ( * ) '
гУтУ» У =
q (x ) - р ( х )

где р , գ -некоторые заданные скалярные функции, а Л-комплексный параметр (Л е С ), известна
(см. [1], стр. 236, [2], стр. 30) под названием канонической системы Дирака.
Задача Коши
Уу —Лу

,

| sin a 4
У(0) =
-co s а ,

0)

(2)

выла рассмотрена Титчмарщем в работе [3]. При условии, что р и զ есть непрерывные функции, a a
есть действительное число, им доказаны существование н единственность решения задачи Коши (1), (2),
а также то, что это решение есть целая функция параметра Л . Если коэффициенты р и q системы (1)
не непрерывны, а например, /?,</ е I}(a ,b ) , то классическое определение решения системы (1) (см.,
например, [4]) надо уточнить, а именно ( см., например, [5]): вектор-функция у = у (х ) называется
решением системы (1), определенными на (а, Ь ), если она абсолютно непрерывна в каждом конечном
замкнутом подинтервале [ а ,,6,] интервала (a,b ) и почта всюду в (а,Ь) удовлетворяет этому
уравнению.
Целью данной работы является доказательство следующей теорены:
Теорема.

Пусть р ,q € Lloc(0,*©), те. р и q измеримые, комплекснозначные функции,

авсолютно суммируемые в каждом конечном интервале (0, a ), a > 0 , т.е.
а

о

J|/?(s)|<fc, j)tf(s)|£fe < оо
о

(3).

о

Тогда задача Коши (1), (2) имеет единственное решение у = (р {х ,Л ,а). Комоненгы <р^{х,Л,а)н
(р2(х ,Л ,а ) этого решения (при каждом фикцированном х € [0,а]^ есть целые функции параметров
Л и a .
Прежде, чем приступить к доказательству этой теоремы, заметим, что существование и
единственность решения (при p , q e l } /oe ) можно получить из ранее известных результатов (см., 1
например, [5], стр. 184) . В этой части следует только отметил», что наше доказательство (в частности, I
полученные оценок для последовательных приближений у нас ведется покомпонентно и учитывает I
комплексность параметров Л н а ) отличется от приведенного в [5] и позволяет доказать существование I
решения, определенного сразу на [ 0 ,а ] .
Аналитическая зависимость решения
(р{х,Л ,(х)о т спектрального параметра Я есть!
классический результат ов аналитической зависимости решений нормальной системы от аналитически I
входящих в уравнение параметров (здесь вопрос только в том, из какого класса коэффициенты р и զ).

Аналитическую (целую) зависимость решения (р{х, Я, а ) от параметра а также можно вывести
из ранее известных результатов о зависимости решения задачи Коши от начальных данных (см.,
например, [6]), но это есть та часть, которая о б ы ч н о не подчеркивалась ранее, и это то свойство
решения, которое используется при изучении некоторых вопросов спектральной теории (см., например,
[7]).
Вот те “оправдания”, которые позволили нам представить к пувликации результат, который
кажется известным, но нигде не сформулирован в у д о б н о м для нас виде и на который мы могли б ы
ссылаться.
Перейдем к доказательству теоремы.
Лемма 1. Задача Копш {1), (2) эквивалентна интегральномууравнению
sin а
ф { х ,Л 9а ) =

где

ч- c o s

Д(х,Я) =

а

+

| A(s, Л)<р(э, Я, a ) d s ,

q(x)

(4)

-p (x )-X s

Հձ - р { х )

֊

q (x )

,

Доказательство леммы очевидно (см., например, [4], стр. 153).
Таким овразом, вместо задачи Коши (1), (2), мы Будем решать интегральное уравнение (4),
которое можно запистаь в виде системы двух интегральных уравнений
л

(рх(х, Я, а ) - sin а + J[#C s)^ (տ, Я, а ) - (p ( s ) + Х)(р2(տ, Я, a )]d s,

(4,)

о
х

<р2(х ,Л ,а) = - c o s a + J [(Я - p(s))<px(տ, Я, а ) - q(s)q>2(տ, Я, a )]d s.

(4շ)

Интегральное уравнение (4) Будем решать методом последовательных прижлижений. Для этого
построим последовательность вектор-функций:
sin а Հ
^ (0)(х,Я,<х) =
(5о)
-co sa 1

<р(п)(х,Л,а) = <р{0)(х,Л ,а) + jA (syA)(p(n՜^(stZta)ds, n - 1,2,....

(5)

о

Положим также
и00 (х, Я, а ) = <р(п) (х, Я, а ) - ^ (и֊1) (х, Л, а ) , п = 1 ,2 ,....

(6)

}(х,Я,а) = |Д($,Я)и(л-1)(.5,Я,а0^5, п - 1,2,... .

(7)

Тогда

о

Уравнения (7) покомпонентно запишутся следующем овразом
Հ ո)(х,Я ,а ) -

я1)(5,Я ,а ) - p {s)u {2 ~x)(տ,Я ,а ) - Ли2"~х)(տ, Я ,а)}*& ,

(7.)

о

| | | (х, Я, а ) = f o u \ n~X)(տ, Я, а ) - բ(տ)ս\ո՜ճ)( տ, Я, а ) ֊ q (s)u 2n~l) (տ, Я, c c ^ ls .
о

Введем в рассмотрение также функции
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(7շ)

л

? „ ( * ) = m ax

Ой£<х

jq(s)ds, զՀ(x) = Jltf(s)|<ft,
о

о

^

*л

0

о

( 8)

jp(s)ds, /?,(*) = J|/?(5)|cfe.

Л егко

заметить,

что

все

функции

<70 ><7i >Ро >P i

м онотонно

возрастаю щ ие

(неувываю щ ие)

и

неотрицательные.
Л ем м а 2. .Д я * о б с и х

компонент и\п) и u (2n) вектор-функций и (л) имеютместо оценки:
b iW + P iW + ւ փ ի 1

|Հ շ ( *,

<*)| ^ [?о ( * ) + Ро ( * ) + \Ах \

цш а

(9)

(/1 -1 )!

Д оказател ьство. И з определений (5 0), (5 ) и (6 ) д л я w, ) ( д : , Я , а ) имеем:

л
и ,( , ) ( л : , Я , а ) =

л

J # ( s ) d s - s in a + |/? (5 )Д у с о 8 а + Я х с о 8 а ,
о

о

х

х

Աշ] (х , Я , а ) = j V ( s )

• c o s а - J p (s)d s ■sin

a + Ax s in а .

У читы вая, что I s in a l < ^ Im<^ и I c o s a l < ^ Imal , из последних равен ств и (8 ) получаем оценки:

\и\1\х ,Л уа)\ < [q0( * ) + Р о ( х ) + |Я |*]е 11гаа|,
И ° (*,

Հ а)\ < [q0{х ) + р 0(.х ) + |Я |*]е |1та|,.

которы е согласую тся с (9 ) при /1 = 1. Т еперь по индукции, допустив, что д л я
(9), д ок аж ем , что они имеют м есто д л я

\Հ ո+է) (х, Л, а )| <

u\”l имею т м есто оценки

и\ ’2+1). С огласн о (7 i) имеем:

• \Հ Ո)(х, Я , а)\ + 1/?(^)| • \Հ ո) {х, Я , а )| + |Я| • \Հ ո) (х, Я , < *)|} <
о

< е !1та| • յ | ^ ( ճ ) | +
о
<

\p(s)\ + |я|} -\q0(տ)| + 1р 0(5)| + |я| • տ} •

ds <
И!

elIma| • { շ 0 (s )I + խ օ ( s ) | + |Я| • л:} • j j Հ ֊ [? , ( 5 ) + /?, ( 5 ) + |Я|5г]1 • ^ ^

+ ^ ^
п!

=

lima

е'

11т

1

b o ( * ) | + |Ро ( տ)\ + |я| • х} • -— — - j { — [,q, (տ) + р х(տ) + |Я|*]j ds =
յ « ճ

( » ) | Ջ

^

ճ

ճ

ճ

ճ

ճ
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! ճ

.

И *]

^ =

Здесь мы учли монотонную возрастаемость неотрицательных функций р 0 и q 0, то, что
~~Գ\(Տ) = к ( 5)|» — Р \СО== \p is )\» а также равенства р х(0) = #(0) = 0 . Легко видеть, что оценка
ds
ds
для второй компоненты 1Հշ"+,) получается из (7շ) совершенно аналогично.
Лемма 2 доказана.
Лемма 3. Компонеты (р{" \ (у = 1,2),, последовательности (3) сходится равномерно на
множестве

М = {(х, Я, а ) : х е [0, а ], |Я|

w, |а| ^ v}, тяе

a , w, v -произвольные

конечные

положительные числа.
Доказательство. Для того, ч т о б ы последовательности <р\п) (х,Я,сг)и (р^ (х ,Л ,а ) равномерно
сходилась на указанном ножеспве М , дотаточно (см. [4], стр. 155), ч т о б ы имели место неравенства
h r - * Г

| = И

ճ a-■

” 1=

где числа а побразуют сходящийся ряд. Используя оценки (9) и свойства функций PotQotPiyQi*
получаем:
I м ,

|и) }(х,Л, ,а)\o Հ. Ժj m
^

^

г / ч.
i , i 1 k W + P i W + W ^ ]"'1 ^
^
• |<
gr0(x ) + //0(✓ хч) +. Щ
х\---------- ^

V Г
I \
/ \
1 [Q\(fl) + Pi(a) +w aY" *
СГ1
е' • Ьо ( * ) + Ро ( * ) + и * J • ш ------ 7֊ 7 . ---- — = со • 7— 7Г. = °п у

(w -1)!

(л - 1 )!

где cQ= e v • \q0(a) + p Q(a ) + w e j с, = (a ) + р ,(д ) + wa 6011 конечные числа в силу условия (3)
00
теоремы. Так как ряд ^ а„ = с0ес' сходится, то лемма 3 доказана.
я*1
Из определения (5) последовательных приближений <pin) следует, что компоненты (р\п) и <р$՛
суть непрерывные и даже дифференцируемые функции по х . Из их равномерной сходимости следует,
что предел этой последовательности существует, представляет с о б о й дифференцируемую фунцкию и
что в (5) можно перейти к пределу при п —> оо. Отсюда следует, что предельная вектор-функция
<р(х,Л,а) представляет с о б о й решение интегрального уравнения (4) и, следовательно, задачи Коши (1),
(2). Таким овразом доказано существование решения.
Опять таки из построения (5) последовательных прижлижений (р(,,) следует, что компоненты
(р\”1 есть целые функции параметров Л и а (при фиксированном х ). Ч т о б ы доказать, чти предельная
функция также Будет целой (от Ли а ) обратимся к известной теореме Вейерпгграсса (см., например,
[6], стр. 166).
Теорема Вейерпгграсса. Если последовательстъ функций / „ {n е N ), аналитических в оьласти
U с С ", равномерно сходится на каждом компактном подмножестве овласти U > то предельная
функция аналитчна в U .
Взяв ^>(и)(я:0,Я ,а ) = 8р г(Я »а)» U = С 2,из теоремы Вейерпгграсса и из леммы 3 (посколько
множеством вида М , при фиксированном х0, можно покрыть

лю бой

компакт в С 2) получаем, что

решение нашей задачи Коши <р(х,Л,а) есть целая функция параметров
фиксированном конечном х .
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Я и а

при

лю бом

Для завершения доказательства теоремы нам остается доказать единственность решена
< р (х ,Л ,а). Для этого, допустив, что существует еще другое решение Ф ( х ,Л ,а ) и обозначив 4
разность <р(х,Л ,а) —Ф (х ,Л ,а ) = и (х ,Л ,а ) = и (х ), мы видим, что достаточно доказать, чт
интефальное уравнение
X
u (x )= jA (s ^ )u (s )d s
(10)
о
имеет только нулевое решение. Поскольку
и(х) непрерывная функция, то величин
К (х ) = ш а х |и , (s)|,|w2 (ճ)| конечна при

лю бом

конечном х . Тогда из (10) для первой компонент

получаем оценку:
X
X
Н §*)[ = յ { ? ( Փ ւ <f) - p (s )u 2 (տ) - Ли2Cs)}<fc < K (x )
о
о

+ |/?(տ)| + |Я | |р Հ

= | l w • fei w + p x( 4 + 1 4 *}Точно такую же оценку получаем для |и2 (д:)|. Применяя эти оценки, опять из (10), получим:
„V

|м1.2(*)| ^ Jfc (s)|+ \p ( s) \ + 14}* K (s ){<h (5) + Р\ (5) + I45) * о

X

յ

<К (х)- յ{<7, (տ) + րՀ(տ) +

— կ ճ(5) + բ Հ(5) +

0

г , ч 'f l d Г , N .

=

ds

/ \ > 111

j

„ [? ,W

+ flW

+ |# f

= K {x )- I ֊— [?, (s ) + p , (s) + A s j d s = К ------------ ------- -------q 2 as
2!
Продолжая подставлять эти оценки в (10), получим:

I
/ )ч! < К (х ч)- - - -(- *- )- -+- -PiШ
\սՀշ(х
- - - ;- - +- - ИL J М- - -" I

I

п\

для любого п = 1,2,... . Следовательно, |м, 2(дг)| = 0 .
Теормеа доказана полностью.

Резюме
В работе доказыватся единственность и сушествованиерешения задачи Коши для канонической задачи
Дирака в случае p tq € Lloc(0, оо).

Ամվափում
Աշխատանքումապացուցվումէ կոշիիխնդրի [ածման գոյությունը և միակությունը Դիրակի կանոնիկխնդրի
համար p ,q € L)oc(0, օօ) դեպքում:
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УДК 539
К РЕШЕНИЮ ПЕРВОЙ КРАЕВО Й ЗА Д А ЧИ Д Л Я О РТОТРОШ ОЙ ПЛАСТИНКИ НА
ОСНОВЕ ГЕОМ ЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНОЙ ТЕОРИИ УПРУГОСТИ
А .М .Х а чатурян, А .Б . Т овм асян
Кафедра инженерии

( 10)

то

величина

ой компоненты

шм:

Асимптотическим методом реш ена первая краевая задача для ортотропной прямоугольной
пластинки по геометрически нелинейной теории упругости. Найдена асимптотика и построен
итерационный процесс позволяющий определить все компоненты тензора напряжений и вектора
перемещения с заранее заданной асимптотической точностью. Построено решение соответствующее
внутренней задаче, проведено сопоставление выведенных основных двумерных разрешающих
уравнений с соответствующими уравнениями классической теории пластин.
1.
Классические статические краевые задачи полос, пластин и оволочек асимптотическим
методом решены в[1,2]. Для полос с овщей анизотропией в своей плоскости вопрос определения
напряженно-деформированного состояния рассмотрен в [3,4] . Метод оказался эффективным
также для решения динамических задач тонких тел [5]. В равогах [6,7] асимптотическим методом
решена первая краевая задача для однослойного и двухслойного анизотропных прямоугольников полосы по геометрически нелинейной теории упругости, проведено сравнение с решением по
линейной теории.
В данной равоте асимптотический метод применяется для решения первой краевой задачи для
ортотропной пластинки на основе нелинейных уравнений теории упругости.
Рассмотрим ортотропную прямоугольнную пластинку длиной a , шириной b и постоянной
толщины 2 h. Пользуемся декартовой системой координат х ,у , z , распологая оси Ох,Оу в
срединной плоскости пластинки. Вводятся Безразмерные переменные £ = х /а , т щ у / а , t; = z/h и
Безразмерные перемещения U ֊ u ) a , V - v / a , W = w /a, где a - характерный тангенциальный
размер пластинки.
Считается, что на верхней z = h и нижней z = - h лицевых плоскостях пластинки заданы
значения компонентов тензора напряжений-. Соответствующие условия запишутся в виде

С" = ( а ) Х * ( х >у \

теской задачи

կանոնիկխնդրի

Y *(x > y \ Ш

X ~ {x ,y ), g j r e l g - ( f ) В З а В

Z * ( x ,y )

при z = h

Ծ, = ( ^ ֊j z (x ,y )

при z ~ - h

(1.1)

Тревуется найти решение нелинейных уравнений пространственной задачи теории упругости
ортотропного тела [2,8,9]
д_ I du j
ди
ди
1+ — сгг + — сгг„ + — ш
дх)
ду
dz
дх

ду

д dv
ду
в * ) Ծ ^ + --— — Щ + (11 + —
<Т
дх дх х

1

д у ) 19

dz

14-

Эм

ди

дх

ду

диЛ

+dz

48.

ни,Математика,

Щ

ди

ди

ди

1 + а к ) за + д у С7у2 + д г СГг
/
д dv
dv'
dv
—
—
+
— ст.. . + 1 + - <TV+ — с
1 dz
ду дх f

”

= 0

(
d v'
dv
ԾX„z + 1 + — ԾУ
m* + — crz = 0
dz дх
dz
ч ду)
д

+ -

ду
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д_ dw
дх дх

du

2

dv

I

dy

2

շ

\д х)

+

( ЗиЛ2
+

—— I

'd w '2
{d y

dw
Ъ с <Тху +

dw
dz Зх

dw
ду

3z

f3vV
—
<дх)

du

а

+—
ду

1+

dw
сг„ + I 11 + —^ dz
ду
r.

dw
Ծ,
dz

1+ —

=

0

= au<Tx + a ncry + a l3<jz

"1

дх

1 (I —ди՝՝

3w
+

<8

--------1—

dw
сг
ду

dy

~ a \2Gx + a il<Jy + Ա21Ծ*

( 1. 2)

շ
ЗИ
Г.ЗиЛ2_
= « 13* ; + fl23a y + а ЪЪ°г
dz 2 _\3z ) + \dz ) + l< d z) _

_dw
— 1_ fdu^ 2

dv dw du du dv dv dw dw
— Ա Հքթ յէ
dz dy dx dy dxdy dx dy
du dw du du dv dv dw dw
——Ւ—— Ւ—
Ւ
—Ւ֊ — ~——
dz dx dx dz dx dz ' dx dz
du dv du du dv dv dw dw
1------- 1-------------1------------ 1
— (1ա Ծ ™
dy dx dy dz dy dz dy dz
при граничных условиях (1.2) и условиях краевых задач теории упругости на боковой поверхности
(они пока не конкретизируются).
В Безразмерных координатах 4» Л» С система уравнений (1.2) превратится в новую систему,

содержащую малый параметр Z —hfci. Эта система

сингулярно возмущенная и ее решение

складывается из решений внутренней задачи (основное решение) и пограничного слоя.

Решение внутренней задачи отыскивается в виде ряда по стененам малого параметра [1,2]
(1.3)

տ< 0 , q -целое число,
подвирается так, чтобы получилась непротиворечивая система для определения Q (s). Число q
где <2֊л юБое из напряжений или Безразмерных перемещений, Q^s) = 0 при

определяется для каждой величины единственным овразом:
q -Ъ для o x, a y, a xy, U , V 9 q = 4 для

q - 2 для Wt q = 5 для а 2

(1.4)
Эта асимптотика по сути не отличается от той, что применялась для решения той же задачи в
линейной теории упругости, однако, здесь, чтобы получить итерационный процесс, асимптотический
ряд (1.3) необходимо начинать с положительных степеней малого параметра. Асимптотике (1.3),
(1.4) соответствует вывор представления (1.1).
Подставив (1.3) в преобразованную систему (1.2), с учетом (1.4), для определения коэф
фициентов разложения (1.3), получим систему

Ш
(хт՝:

да{։)

да

д%

дт\

՜ Հ
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3£
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+ а (*- з) _=

0

+ а (*-з) _= 0

(1.5)
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Решив систему (1.5), получим

I**՝ =w<i)(4,n)+-w‘(,)
У ’ = ֊с — - + « (,)Й,Л) + « '<1> |(«,v)

p 5 t S + # ^ ' (*,j0

(1.7)

«£’ = ւ/^ շՀ>2+ c * s + Հ ձ +հտ°
Հ " = 1 / б ^ 3т ‘? + 1 / 2 ^ гх <г*2
£,
*jrO՜ "11°1

+ Հ (' ’
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Коэффициенты 2?„ определяются по формулам
f l22
D _
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Величины со звездочками, как всегда, известны и определяются по формулам
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Удовлетворив граничным условиям (1.1) для определения неизвестных величин, получается
следующая система уравнений

(1.13)

(1.14)
где дифференциальные операторы L tj \В» ) имеют вид

( 1 .2 Л л )

£l2W = ( V + 5 j

д2

(1.15)

д ф т,

в " 8Հ2 +(В ‘2 * 2Вш)8 ф г,2

(Լ2-ձդ)
а4

^ » k ) = B u —
+ 2 (B l2 + 2 B j - ^ - T + B
8 Հ 4 ' ~ к՜ ' 2 ՚ ՜ ՜ 66' 8 Հ 2 d t j 2
22 8 r f

(s )

(s)

*(5)

В (1.13) p i 9 Բշ յ Գ
получаются формулы

? W= 1 2 й 1 2Й
2

играют роль обойденных нагрузок, для вычисления которых

« Я Е .; » ( Д

. ,)+ „ « ( ? . - о )(1.16)

где

Остальные неизвестные функции интегрирования т ^ 0, т Н и

Щ = ^ ՚լ

֊ ( Հ է = O + ^ ’fe՜=

t 2 = z .w - ^ i

опредпяютсяпо формулам

{х,у)

(1.17)

ф,(,) , dpj։)
8Հ

ап

Заметам, что при s = 0 система уравнений (1.13) совпадает с уравнениями ововщенной плоской
задачи, а уравнение (1.14)- классическим уравнением изгива пластинки [2]. Для приближений s > О
меняются лишь правые части уравнений, куда входят члены, обусловленные геометрически нелинейностью
уравнений теории упругости. Величина вносимой поправки зависит от порядка величин p ty и Д ■,
зависящих не только от изменяемости внешней нагрузки, но и от отношений упругих коэффициентов.
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Резюме
Асимптотическим методом из геометрически нелинейных уравнений теории упругости
выведены двумерные дифференциальные уравнения с частными производными для расчета
ортотропной пластинки; на лицевых плоскостях которой заданы значения напряжений. Условия на
боковой

поверхности пластинки пока не конкретизируются. Найденная асимптотика и построенный

итерационный Ьроцесс позволяют определить все искомые величины внутренней (основной) задачи.

Ամփոփում
Առաձգականության տեսության ոչ գծային հավասարումներից ասիմպտոտիկ մեթոդով դուրս
են բերված մասնական ածանցյալներով երկչափ հավասարումներ օրթոտրոպ սալի հաշվարկի
համար, Երբ սալի դիմային մակերևույթի վրա տրված են լարումների արժեքները: Սափ կողմնային
մակերևույթների վրա տրվող պայմանները չեն կոնկրետացվում: Գտնված ասիմպտոտիկան և
կառուցված իտերացիոն պրոցեսը հնարավորություն Են տափս որոշելու ներքին (հիմնական)
խնդրի բոլոր մեծությունները:
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УДК536.2
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ ВОДОРОД-МЕТАН И ВОДОРОД-АЗОТ
Арутюнян Г.С.
Кафедра, физики
Ниже приводятся результаты измерений теплопроводности смесей водорода с метаном и
азотом при различных температурах и давлениях, приведенных методом регулярного теплового
режима на установке с цилиндрическим викалориметром [1, 2].Теплопроводность указанных
газовых смесей изучена недостаточно особенно при высоких давлениях.
Смеси азот-водород исследованны только при атмосферном давлении. Иве и Херст [3]
измерили теплопроводность смеси азот-водород при температуре 273К, а Грей и Райт - в интервале
температур 293 до 423К[4]. Баруа и сотрудники [5] методом нагретой нити определили
теплопроводность этих смесей в интервале температур от 258 до 473 К. Результаты измерений [4, 5]
согласуются между совой в пределах 2-3%.
Нами измерена теплопроводность смесей метан-водород двух составов (86 и 36%
овъемн.метан) и азот-водород то же двух составов (75,46% овъемн. водород). Измерения выполнены
в интервале температур от 298 до 500К и при давлениях от 0,1 до 40 МПа. Все измерения выли
проведены на викалориметре с зазором между внешним и внутренним цилиндром, равным 1,05мм.
При этом перепады температуры в зазоре не превышали 0,5°С. Суммарные поправки, вносимые в
процессе расчета коэффициента теплопроводности по результатам измерений, не превышали 4-5%.
Анализ состава исследованных смесей проводился с погрешностью от 0,1 до 0,3%. Чистота газов
(по паспортным данным) составляла водород 99,9% азот 99,99, метан 99,9%,
Результаты измерений теплопроводности смесей метан-водород приведены в тав. 1,2 смесей
азот-водород тав.З.
Выравненные по изотермам, изобарам и концентрациям значения коэффициента
теплопроводности представлены в тав. 4.5.
Возможная погрешность предоставленных в таблицах экспериментальных и выравненных
значений составляет по нашей оценке не волее 2%.
Тав. 1 Теплопроводность смеса (86 % СН4+14% Н2 ) АЛО4 Вт / м.К
Р, МПа
2,5
5,7
10,1
20,3
30,4

298
505
510
520
530
535
540
585
585
590
705
710
710
815
825
835

Температура, К
454

500

-

-

-

-

-

-

-

795
800
810
815
825
835
865
875
880
925
925
930
970
985
986

_

655
660
665
695
700
710
760
765
775
830
835
845
905
910

-

915

.

40,0

382
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-

900
910
915
920
930
932
965
965
970
1010
1010
1011
1040
1040
1050

На рис. 1 графически дана зависимость теплопроводности смеси 64% Н + 36% CHU, от давления прй
различных температурах, а на рис. 2 дана зависимость теплопроводности смеси ЗНг + N 2 oij
давления при различных температурах.
Сравнение полученных нами результатов с данными вышеуказанных исследователей
показывает их согласование с результатами измерений [4,5] в пределах 3-4%.
Тав. 2. Теплопроводность смеса (36 % СНз+64% Нг) А-104 Вт / м.К

Р, МПа

298
.

2,5

-

5,1
10,1
20,3
30,4

40,0

1100
1105
1102
1130
1140
1145
1210
1230
1226
1290
1300
1310
1370
1380
1390

375
1280
1290
1300
1320
1336
1328
1320
1336
1328
1390
1391
1396
1440
1450
1458
1510
1518
1526

Температура, К
450
-

-

-

-

0,3

5,1

10,1

20,3
30,4
40,0

298
. 655
660
665 '
670
675
675
680
690
695
705
710
715
745
745
780
785

-

-

-

1530
1545
1550
1600
1600
1608
1640
1650
1608
1690
1698
1710

1710
1730
1750
1760
1770
1780
1790
1800
1808
1820
1830
1840

-

Температура,
376
775
785
785
690
705
706
795
794
795
810
815
815
835
835
860
860
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Тав. 3. Теплопродимостъ смеса (46 % Нг+64 % N2 )

Р, МПа

500
-

-

К
455

АЛО4 В т / м.К

500

- .

֊

-

-

-

-

890
905
910
895
905
905
915
915

980
985
-

985
986

-

-

-

935
940
935
945

1000
1020
1020
1030

Тав. 4. Теплопродность смеса ( Н2+ N2)
300

350

0.1
5
10
20
30
40

259
281
310
379
450
515

282
310
333
387
447
497

0.1
5 ■
10
20
30
40

433
450
463
502
548
587

481
494
502
544
578
608

0.1
5
10
20
30
40

714
731
743
771
801
832

797
809
819
844
869
890

0.1
5
10
20
30
40

1149
1172
1195
1241
1287
1333

1298
1316
1335
1373
1409
1444

0.1
!.. 5
10
20
30
40

179
1828
1860
1926
2001
2080

2030
2055
2080
2134
2193
2255

■

к 104 Вт / м.К

Температура, К
400
0 % н,
324
340
359
403
449
495
25 %Н2
527
539
551
580
610
642
50 % Н2
875
887
898
919
938
956
75 % Н2
1427
1442
1459
1490
.
1524
1553

100 %Н2

2218
2237
2258
2304
2354
2410

Тав. 5. Теплопроводность смеса (выровненные значение) СН»+ Н2)

0.1
2
5
10
20
30
40

300

___ 350

34Д
357
387
456
632
762
864

418
429
453
507
630
742
837

'
I

0.1

1

592

|

672

450

500

355
369
385
422
462
501

385
397
411
443
478
513

586
601
609
628
653
678

641
647
658
680
697
713

953
962
970
987
1003
1017

1032
1039
1045
1051
1063
1078

1540
1553
1568
1595
1022
1047

1646
1658
1668
1691
1714
1735

2398
2414
2431
2469
2515
2564

2572
2587
2603
2640
2680
2724

Ճ■104 Вт / м.К

Температура, К
400
450
500
0 % Н2
497
520
665
509
582
680
530
613
701
574
650
736
666
729
808
768
884
820
859
895
955
25 % Н2____________ _______________ _________
1
770
|
885
| 1011 |

2
5
10
20
30
40

605
632
676
772
897
980

686
709
745
815
883
963

0.1
2
5
10
20
30
40

875
887
913
950
1030
1124
1201

980
996
1017
1047
1108
1171
1240

0.1
2
5
10
20
30
40

1266
1279
1305
1365
1409
1488
1562

1418
1432
1449
1481
1543
1616
1676

0.1
2
5
10
20
30
40

1799
1812
1828
1860
1926
2001
2080

2030
2040
2055
2080
2134
2193
2255

784
802
831
887
944
1009

894
908
934
985
1036
1084

1019
1028
1076
1093
1134
1172

1106
1118
1135
1298
1212
1266
1325

1250
1262
1275
1298
1348
1398
1447

1411
1418
1427
1453
1490
1539
1576

1577
1584
1602
1630
1682
1737
1799

1743
1752
1769
1796
1840
1890
1939

1507
1934
1945
1965
2009
2049
2091

2218
2225
2237
2258
2304
2354
2410

2398
2404
2414
2431
2469
2515
2564

2572
2578
2587
2603
2640
2680
2724

SO % H2

75% H 2

100 % Н 2

'

1800

Հ
2

1700

i

1600

յ
Տ

1500
1400 -— ЙГД

'՜

500,15 К

---""Ч

£
449,55
|

375,35

1300
1200

297,85 К
I

1100

J®

1000

г

Г 100

150

200

350

250

300

Давление,МПа
Рис.1 Зависимость теплопроводности смеси 36.1 %ՕԱ+64% Н2 о т
давления при различных температурах
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Puc.2 . Зависимость теплопроводности смеси ЗН2 +N о т давления
при различных температурах.

Ջրածին-մեթան, ջրածին-ազոտ գազային խառնուրդների
ջերմահաղորդականությանը:
Ամփոփում
կանոնավոր ջերմային շարժման ռեժիմի մեթոդով գյանային բիկաթրիմետրով
փորձնականորեն չափված է ջրածին-մեթաճ խառնուրդի ջերմահաղորդականությանը 2
բաղադրությամբ
(85,36%
մեթանի ծավայ) և
ազուո-ջրածին
խառնուրդի
ջերմահաղորդականությանը երկու բաղադրությամբ (75,46% ջրածնի ծա վա յ): Չափման
տիրույթը298-500կ և 0,1-40ՄՊա: Փորձնական տփաւնեբը ներկայացված են աղյուսակների և
գրաֆիկների տեսքով: Փորձնական տփայների հնարավոր սխայը կազմում է 2% :

Резюме
Теплопроводность газовых смесей водород-метан и водород-азот
Методом регулярного теплового режима на установке с цилиндрическим викалориметром
измерены теплопроводности смесей водорода с метаном (85,36% овъема метана) и азотом (75,46%
овъема водорода). Диапазон измерений 298-500К и 0,1-40МПа. Экспериментальные данные
представлены в виде тавлиц и графиков. Возможная погрешность экспериментальных данных
составляет2 %.
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Հ ՏԳ 5 5 1 4 8 2
ԱՐՑԱԽԻ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՀՈՍՔԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ
ԲԱՇԽՄԱՆ ՕՐԻՆԱՉԱՓՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԸ
Բ Պ Մնացականյա ն, Յու Ա Առաքելյան
Աշխա րհագրության ա մբիոն
Հողվածում դիտարկվում է Արցախի և հարակից շրջանների գետային հոս
տարածական բաշխման հարցերը: Ուսումնասիրության արդյունքում, կախված գետ այ
հոսքի ջրահավաք ավազանի միջին հավասարակշռված բարձրությունից,կազմվեյ է հոս
շերտի տարածական բաշխման քարտեզը:
Արցախի ն հարակից տարածքների գետային ցանցը պատկանում Է Անդրկովկասի Արկ
խոշոր գետերի Քոաի և Աբաքսի ավսպսւննէկփն, ընդ որում Արցախի տարածքի մեծ մասը' մոտ
%-ը պատկանում Է Քոաի ավագանին: Ուսումնասիրվող տարածքը ւէանային այլ երկբնեբին բնոր
ձևով աչքի Է ընկնում անհավասարաչափ զարգացած ջրագրական ցանցով:
Գևաէւրի մեծ մասն սկիգր են առնում տարածքի համեմատաբար բարձր Մոավի
Ղարաբադի լեռնաշղթաների մերձգագաթային շրջաններից, որի պատճառով ունճն մեծ անկու
Գետերի միջին թեքությունը տատանվում Է 46 %օ-ից մինչև 38 %0: Առանձնապես մեծ են վւո|
լեռնային գետերի թեքությունները, որոնց միջինը կագմում Է 45 %օ:
Տարածաշրջանի գետերի ջրհավաք ավագաննեբը աչքի են ընկնում մեծ միջին թեքությաւ
(17- 28 %օ) և անտառածածկաթյամբ: Գրեթե բպոբ գետերի ջրհավաք ավազանների 20 և սւվէկ
տոկոսը անտառածածկ Է: Բացառություն են կագմում միայն բարձր ւեռնային և ցածրադի
շրջաններում գտնվող դիտակետերի ջրհավաք ավագաննեբը, որտեղ անտառը կամ բացակայում
կամ Էլ կազմում Է ընդամենը մի քանի տոկոս:
Ուսումնասիրվող տարածքի գետերը ջրաբանական տեսակետից, հարևան տարածքներ!
հետ համեմատած, թույլ են ուսումնասիրված: Առաջին ջրաչւաիական դիտարկումները Արցախի!
նրա հարակից տարածքում սկսեւ են կատաբեւ 1925 թվականից, սկզբում Թարթառ գեա|
Մատաղիս, իսկ 1930 թվականից նրա Թրղի վտակի Մադավուզ ջրաչափական դիտակետում
Արցախի տարածքում 1988-1994 թվականներին ջրսւչւաիական աշխատանքներ չեն կատարվել
1994 թվականից այստեղ գործում են. Թարթառ- գ. Մադավուզ, Խւսչեն- գ. վանք, կարկառ- р
Ասկերան և վարանդա- գ. կարմիր Շուկա ջբաչաՓական դիտակետերը, սակայն այստեղ չւտիվոււ
են միայն գետի ջրի մակարդակի տատանումները:
Արցախի ն նրա հարակից ուսումնասիրվող տարածքների գետերի վրա տարբեր տարիներ)
ընթացքում գործել Է 54 ջրաչւաիական դիտակետ: Սակայն այդ դիտակետերից միայն 12-ն ունեէ
30 և ավելի տարիների դիտարկման տվյալների շարք:
Ուսունասիրվող տարածքում գետերն ունեն խառը սնում, որը կատարվում Է ձնհալքի
անձրևային և ստորերկրյա ջրերի հաշվին:Գետերի սնումը պայմանավորված Է
բազմաթիվ գործոնների, հատկապես ջրհավաք ավազանների միջին բարձրության, կլիմայական
ջրաերկրաբանական և այլ պայմանների հետ: կախված ջրհավաք ավազանների լանդշաֆտային
պայմաններից, նրանց տարածքում թաՓվող մթնոլորտային տեղումների բանակից և ըսսւ
ժամանակի նրանց բաշխումից, գետերի հոսքի կազմավորման գործում գերակշռում Է այս կամ այԻ
սնման տիպը:
Քոաի ավազանում նորագույն հրաբխային ապարների սահմանափակ տարածման շնորհիվ
(բացառությամբ Թարթառ գետի վերին հոսանքների) ստորերկրյա հոսքը համեմատաբար Փոքր է:
Դրան հակառակ Հագարի գետի աջակողմյան վտակներ Հոչանցը և Աղավնոն հիմնականում
հոսում են Ղաբաթաղի բարձրավանդակի նորագույն հրաբխային ծակոակեն և ճեղքավորված
ապարներ ունեցող տարածքով, որտեղ թաՓված մթնոլորտային տեղումների մեծ մասը ներծծվում
Է' առաջացնելով ստորերկրյա ջրեր, որոնց մի զգալի մասը համեմատաբար խոշոր աղբյուրների
տեսքով դուրս են գալիս նշված գետերի ավազաններում: Սնման այս պայմաններն են պատճւաւ
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դարձել, որ բացառությամբ Թրդի U Հագարի գետի աջակողմյան վտակներից, բոլոր գետերն ունեն
անկայուն ռեժիմ, ջրի ծախսի, հետնաբար մակարդակի մեծ տատանումներ:
Ուսումնասիրվող տարածքում գետերի ռեժիմի հիմնական ւիողը հանդիսանում է
գարնանային վարարումները, որի ընթացքում գետերով հոսում են տարեկան հոսքի նշանակալի
մասը(40-60%): Գետերի վարարումները տեղի են ունենում միջինը մարտի կեսերից մինչև հուլիսի առաջին
կեսը: վարարումների երկրորդթույլ արտահայտված վտւլը, որըյուրահատուկ է միայն Արաքսի ավագանի
վտակներին, միջինը տեգի է ունենում սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին: Այստեղ գրեթե բորտ գետերի
ջրային ռեժիմում կարևոր դեր ունեն նաև հորդացումները, որոնց առավելագույն ելքերը շատ հաճախ
գերագանցումեն գարնանային վարարումների առավելագույն ելքերին:
Այս գետերի ջրային ռեժիմի կարևոր վաղերից է նաև ամառ-աշնանային և ձմեռային
սակավաջրության վաղերը, որոնց ընթացքում գետերը խիստ ծանծաղում են և հիմնականում
սնվումստորերկրյա ջրերով (ձմռանը ամբողջովին):
Ւնչպես հայտնի է, գետերի ջրային ռեսուրսների հիմնական բնութագիրը միջին տարեկան
հոսքն է: Ուսումնասիրվող տարածքի գետերի տարեկան հոսքի ուսումնասիրությանը նվիրված
աշխատանքները համեմատաբար քիչ են [1-3]: Անմիջապես Արցախի տարածքի գետերի
ուսումնասիրությանը նվիրված աշխատանքեր գրեթե չկան, եթե չհաշվենք այն աշխատանքները,
որտեղ Արցախի գետերը Ադրբեջանի հետ դիտարկվեւ են որպես մեկ ընդհանրություն:
կատարված աշխատանքների մեջ առավել ընդգրկուն են [1-2] աշխատանքները, սակայն
այս, աշխատանքներում օգտագործվել են մինչև 1963 թ. տվյալները, բացի այդ այստեղ ևս Արցախի
գետերի վերաբերյալ կան ոչ լիարժեք,երբեմն կցկտուր և ոչ հավաստի տվյԱղներ: Համեմատաբար
լիարժեք են տարածաշրջանին նվիրված »Հիմնական ջրաբանական բնութագրեր« ջրային
կադաստրերի տվյալները [3], որտեղ ընդգրկված են մինչև 1980 թվականները կատարված
դիտարկումների տվյալների արդյունքները:
Այս աշխատանքում ընդհանրացվել են Արցախի և նրա հարակից տարածքների գետերի
ջրաչափական դիտակետերում կատարված դիտարկումների մինչև 1987 թվականի տվյալները,
որոնց արդյունքների հիման վրա գնահատվել է այդ տարածքի մակերևույթային ջրային
ռեսուրսները և տրվել է դրանց տարածական բաշխման օրինաչափությունները:
Քանի որ ուսումնասիրվող տարածքում դիտման երկար շարք (30 և ավելի տարի) ունեն 54
դիտակետերից միայն 12-ը (Արցախում 22փց երեքը), իսկ բացի այդ 1988 թվականից սկսած
այստեղ գրեթե ջրաչափական աշխատանքներ չեն կատարվել, ուստի դիտումների կարճ շարք
ունեցող դիտակետերի տվյալները, երկարացվել է նմանակ գետերի ավելի երկար տարիների
չափումներ ունեցող դիտակետերի տվյալների օգնությամբ: Շարքի երկարացումը կատարվել է
մաթեմատիկական վիճակագրության կոռելյացիոն մեթոդով, երբ կոռելյացիայի գործակցի արժեքը
մեծ է 0,75-ից: Միաժամանակ դիտված փաստացի հոսքը բերվել է բնականի, այսինքն հաշվի է
առնվել գետերից կատարվող ջրառը և հետադարձ ջրերի քանակը: Ստացված տարբերությունը
գումարվել է դիտակետերում չափված հոսքին: Անհրաժեշտ է նշել, որ ուսումնասիրվող տարածքում
ջրառկատարվում է ավելի շատ, սակայն նրանց մասին տեղեկությունները թերի են:
Շարքի երկարացման ժամանակ օգտագործվել է նաև ՀՀ տարածքից Աղսւոե, Դեթեդ, Ողջի և
Որոտան գետերի դիտակետերի տվյալները:
Աղյուսակում բերված են Արցախի և հարակից տարածքների մի շարք գետերի բնորոշ
դիտակետերի միջին ամսական և տարեկան միջին բազմամյա բնական հոսքի հաշվարկային
արժեքները մ3/վրկ-ով:
Տարեկան հոսքի տարածական բաշխման օրինաչափությունների պարզման և
չուսումնասիրված գետերի
հոսքի արժեքը գնահատելու նպատակով
աղյուսակի տվյալների
միջոցով կապ է հաստատվել դիտակետերի բազմամյա միջին տարեկան հոսքի և ջրհավաք
ավազանների միջին հավասարակշռված բարձրությունների միջև: Ուսումնասիրվող տարածքի
ռելիեֆի, երկրաբանական, ջրաերկրաբանական և կլիմայական պայմանների (հատկապես
մթնոլորտային տեղումների անհավասարաչափ բաշխման) բազմազանության պատճառով,
տարածաշրջանի գետերի հոսքի շերտի և միջին հավասարակշռված բարձրության միջև մեկ
միասնական կապ չի հաջողվել ստանալ: Հաշվի առնելով նշված պայմանները, այստեղ
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առանձնացվել են 3 շրջաններ, որոնց համար ստացվել են լավ արտահայտված լոկալ կապ
գետերի տարեկան հոսրի շերտի և ջրհավաք ավազանների միջին հավասարակշռվւ
բարձրությունների միջև (նկ. 1):

Հոսքի շերտ, մմ
Նկար 6. Տարեկան հոսքի շերտի կախումը գետերի ջրհավաք ավազանների միջին հավասարա
կշռված բարձրությունից 1- Գանձակից Ինջա, 2- Թարթառ, 3- Ինջայից Հագարի, 4- Հագարի:

Գետերի բնական հոսքի միջին բազմատարյան ներտարեկան բաշխումը ըստ ամիսների

Գետ-դիտակետ

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Գանձւսկ-գ-Զոտնաբւսդ
Քյուրակ-գ.Գետա?են
Ինջա-գ.Գ|ուլիստան
Թարթառ-Ջերսա9ուո
Թաոբառ-գ.ՔաոԱաճաո
Թաոբառ-գ.Վաո. կամուո9
Թաոթառ-գ-Մաղտկուց
Թաբբառ-գ-Մաղաոհս
Լև-գ.Ղամի?ւի
Թութխուն-գետաբերան
Թրդի-գ.ՄաոաԱուբ
Խա>են-օ.Վանք
Կարկաօ-ք.Սսւեփան.
Կարկառ-ք.Ասկեոան
Մեդրագետ-գ.Սյգեստան
Ի?խանագետ-գ.Տոո
Վարանղա-գ.Կ. Շուկա
Հագաոու-գ.Բերծոր
<ոյւսնց-ց.<ոչանց
Աոաւ|նո-գ.<սւկ
Աոաւ|նո-գ.ԱոաԱնՈ

1,56
1,02
0,46
0,66
2,86
6,78
7,48
9,97
2,47
1,33
1,69
0,86
0,53
0,98
0,27
0,70
0,31
5,30
4,48
2,27
4,64

1,62
1,09
0,47
0,64
2,76
.7,08
7,69
10,0
2,43
1,30
1,67
1,01
0,62
1,18
0,29
0,64
0,33
5,53
4,23
2,30
4,69

2,50
1,36
0,64
0,70
3,02
9,53
10,9
13,4
2,82
1,83
2,25
1,78
1,32
2,98
0,74
1,60
0,58
7,59
4,80
2,50
4,92

6,51
3,79
2,01
1,50
5,69
20,0
25,1
32,1
7.71
5,61
4,55
3,16
3,44
8,14
1,98
3,79
1,13
15,0
6,64
3,39
6,10

9,31
5,82
2,64
4,92
12,0
33,6
45,6
54,2
12,7
7,67
5,88
3,21
4;32
10,1
2,34
4,44
1,86
25,9
162
426
6,67

10,2
6,96
3,08
4,90
12,0
36,3
39,0
52,3
12,5
8,22
6,18
3,07
3,97
6,69
2,01
321
1,37
21,7
11.4
3,33
6,07

5,93
4,69
1,66
2,03
6,21
20,2
23,7
29,4
7,82
5,87
4,65
2,06
1,87
3,68
0,76
1,37
0,49
12,1
7,64
2,70
5,09

3,75
2,77
0,97
122
4,33
12,7
14,1
19,0
5,12
3,06
3,40
1,53
1,04
2,08
0,38
0,88
0,40
7,47
5,89
2,63
4,81

2,94
2,09
0,81
0,95
3,72
10,8
12,2
15,7
4,30
2,45
2,87
1,46
0,97
2,30
0,36
0,80
0,37
7,11
5,45
2,49
4,95

2,88
1,89
0,84
0,90
3,44
9,86
10,9
15,0
3,86
2,36
2,67
1,55
0,99
2,40
0,47
0,93
0,44
7,03
5,12
2,49
5,07

2,44
1,50
0,63
0,82
321
9,33
10,1
132
3,44
1,85
2,26
1,35
0,84
1.74
0,38
0,93
0,42
6,37
4,93
2,53
4,96

1,82
1,17
0,52
0,76
3,01
7,68
8,40
11,2
2,80
1,53
1,88
0,99
0,65
1.14
0,31
0,87
0,38
6,94
4,68
2,42
4,80
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Տււլէ
Ifili
4,29
2,85
1,23
1.67
5,19
15,3
17,9
23,0
5,66
3,59
3,33
1,83
1,71
3,62
0,86
1,68
0,67
10,7
6,79
2,78
5,23

Լեռնային շրջաններում հոսքի շերտի արժեքը թեն որպես ընդհանուր օրինաչափություն
ջրհավաք ավազանների միջին հավասարակշռված բարձրությունների ավելացմանը զուգընթաց
աճում Է, սակայն Թարթառ գետի վերին4 աջակողմյան Թութխուն վտակի և բուն գետի վերին
հոսանքների շրջանում, միջին տարեկան հոսքի շերտը որոշ բարձրություններում ջրհավաք
ավազանի միջին հավասարակշռված բարձրության ավելացմանը զուգընթաց կտրուկ նվագում Է և
միայն բարձր լեռնային շրջաններում Է, որ նորից այն սկսում Է աճել: Հոսքի շերտի նվագման
պատճառը կապված Է նշված գետերի այդ հատվածում գտնվող ընդարձակ միջլեռնային
գոգսւվորությունների առկայության հետ, որոնք գրեթե բոլոր կողմերից շրջապատված են
համեմատաբար բարձր լեռնային համակարգերով: Գոգավորությունները շրջապատող լեոները.
արգնլբ են հանդիսանամ խոնավաբեր օդային զանգվածների ներթափանցման համար, ուստի
այսւոեղ մթնոլորտային տեղումների քանակը նվազում Է, որն Էլ իր հերթին պատճառ Է դառնում
գետային հոսքի նվազմանը:
Հոսքի շերտը համեմատաբար մեծ չէ (130-150մմ) նան Վարանդա ն Խոնաշեն գետերի
ջրհավաք ավազաններում: Սրա հիմնական պատճառը այն է, որ նշված գետերի ջրհավաք
ավազանների միջին հավասարակշռված բարձրությունները ընդամենը ունեն 900-1300մ
բարձրություն, որի պատճառով բարձր լեռնային շրջանների համեմատ այստեղ մթնոլորտային
տեղումները քիչ են թափվում: Թափված տեղումների մի զգալի մասն էլ անտառային մեծ
զանգվածների առկայության պայմաններում (ջրհավաք ավազանների տարածքի 30-60%) գետին
չհասնելով գոլորշիանումէ:
Ւշխանսւգետի հոսքի շերտի համեմատաբար մեծ արժեքը (մոտ 270մմ) կապված է տարվա
ընթացքումայստեղ հավասարաչափ թափվող տեղումների հետ:
Հագսւրու գետի աջակողմյան Հոչսւնց ե Աղսւվնո վտակների հոսքի շերտի կտրուկ ավելացումը
(350-780մմ) կապված է Սյունիքի հրաբխային բարձրավանդակից ստորերկրյա ճանապարհով լրացուցիչ
խորքայինհոսքստանալու հետ:
Ուսումնասիրվող տարածքում հոսքի շերտի առավելագույն արժեք (600-650մմ) դիտվում է Ւնջա
գետի և Թարթառ գետի ձախափնյա Թրղի ն Լե վտակների ջրհավաք ավազաններում: Սա
պայմանավորված է նրանով, որ Մռավի լեռնաշղթայի հարավ-արեելյան ե արևելյան լանջերը գտնվում են
կասպից ծովից այստեղ ներթափանցող համեմատաբար խոնավ օդային զանգվածների ազդեցության
տակ, ուստիայստեղ թափվում են ավելի շատ տեղումներ քան տարածաշրջանի մյուս հատվածներում ն
բացի այղ, տեղումների մի զգալի մասը թւտիվում է ձյան տեսքով, որից անձրևների հետ համեմատած,
գոլոբշիացումըավելի վտքր է:
Օգտվելով բերված կապերից, մեր կողմից կազմվել է Արցախի ն նրա հարակից տարածքների
բազմամյամիջին տարեկան հոսքի շերտի(մմ) տարածական բաշխման նոր քարտեզ (այն հոդվածում չի
բերվում):
Մեր կողմից կազմած հոսքի շերտի քարտեզը ընդհանուր պատկերացում է տալիս Արցախի և նրա
հարակից տարածքների հոսքի շերտի տարածական բաշխման մասին: Այն կարելի է օգտագործել այդ
տարածաշրջանի չուսումնասիրված գետերի տարեկան հոսքի նորման որոշելու և ջրային հաշվեկշիռը
հաշվարկելու նպատակով:

Ամվտվտւմ
Տողվածումդիտարկվում է Արցախի ն հարակից շրջանների գետային հոսքի տարածական
բաշխման հարցերը: Ոաումնասիրության արդյունքում, կախված գետային հոսքի ջրահավաք
ավազանի միջին հավասարակշռված բարձրությունից, կազմվեյ է հոսքի շերտի տարածական
բաշխմանքարտեզը:

Резюме

В статье рассматриваются вопросы территориального распределения речного стока в Арцахе
и прилегающих районах В результате исследования построены зависимости речного стока о т
средневзвешеннойвысоты водосбора и составлена карта территориального слоя стока

Գրա կա նություն
1.Ресурсыповерхностных вод СССР,том 9,вып.2,Гндрометиздат,.1971,Л.,-226 с.
2.Рустамов С.Г.,Кашкай Р.М. Водные ресурсы Азербайджанской ССР.Изд.-во «ЭЛМ»9,Баку,-180 с.
З.Основные гидрологические характеристики, т. 9, вып. 4, JI.:1967,1976,1978.
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ОСНОВНЫЕХАРАКТЕРИСТИКИМЕДЬ-ЗОЛОТОСОДЕРЖ АЩ ИХ РУД АРМЕНИЩЛИЧКВАЩ
И АРЦАХА(ДРМБОН)
ср
Г . А . Г р и г ор я и ,

А .Н .Абрамян,

В.С.М ирзоян

Кафедра химии

XIE

Изучен вещественный состав медь-золотосодержаших сульфидных руд Армении (Личкваз) и Арцщ
(Дрмвон).
0(
Цель равоты - изучение вещественного состава руд указанных месторождений. Их элементарный с о с ^ ^
определяли известными химико-аналитическим и провирным анализами. Минералогический состав выявля
исходя из данных литературного овзора [1], полученного элементарного состава и сродства меди, железа к շզ 0 1
кислороду. Проанализировано поведение основных металлов в сульфидно-оксидных массах в зависимости
содержания серы в рудах. Полученные данные приведены в тавлицах 1 и 2 и на рисунке 1.
Тавлица 1
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Тавлица 2
МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ РУД, %
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Рис. 1 Содержание металлов в сульфидной
массе в зависимости от содержания серы в сырье:
—ձ—
Au — * —
Fe
—®—
Ag —о—
Си
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I! Сопоставление полученных данных показывает, что указанные руды являются
среднесульфидными и бл и зк и по о с н о в н ы м свойствам (тавл. 1 и 2, рис.). Медь и железо в овеих р у д а х
являются основными сульфидоносными металлами и представлены халькопиритом, халькозином,
пиритом. Кварц является основным оксидно-рудным минералом. Золото в них своводно-дисперсное и
механически связано с сульфидно-оксидными минералами. Серевро частично свободное в виде сплава с
золотом, остальная часть представлена в виде славых сульфидно-оксидных соединений, связанных с
основными рудными минералами. В зависимости от изменения содержания серы в руде - 3-9%
(Дрмвон) и 7-14% (Личкваз), медь, железо, серевро, золото, перераспределяются между сульфиднооксидными массами сырья (рис.1). Перераспределение меди и железа между двумя массами сырья
описывается элементарным эмпирическим уравнением:
0.53(Cu+Fe)+0.25Cu+l. 12Fe=S,
где: 0.53, 0.25, 1.12 -стехиометрические коэффициенты,соответственно в халькопирите, халькозине,
пирите; Cu,Fe - содержание этих элементов в сульфидной массе; S - овщая масса серы в 100 единицах
сырья, связанная с медью, железом в виде вышеуказанных сульфидных
минералов,
i f Перераспределение золота, серебра определяется степенью изменения сульфидной массы. Наклон
кривых к оси S Больше для железа, серебра и меньше - для меди и золота, что объясняется сродством
этих металлов к сере и кислороду [2]. Чем больше наклон кривой, тем выше степень перераспределения
металла (рис. 1).
В'усредненно-суммарном выражении сульфидных минералов руд( тавл. 2), халькопирита( CuFeS2),
халькозина(Си 28),пирита( FeS2),можно представить в виде комплекса Cui,5 Fe3S6 с энтальпией минус
166000 Дж и энтропией '63 Дж/г.град. Масса иМмес" указанного сульфидного комплекса в рудах
определяется эмпирическим уравнением:
Mmes= 0,0158 Рруд( Си + S ),где Рруд - масса 100 единиц руды; Си и S - процентное содержание
этихэлементов в руде. Сульфидная масса в дрмвонской руде составляет Mnies = 17.85 % и в Личказской
руде
= 17.6 %. Теплотворность сульфидной массы ру Cui,5 Fe3S6 составляет 3400 ккал/кг. При
этомтеплотворность Дрмвонской руды составляет 610 ккал/кг и Личказской руды- 600 ккал/кг. Таким
овразом,исследуемые руды одновременно являются источниками тепловой энергии,что нужно учесть
прн выворе и разработке технологии их переравоткнПолученные данные вудут использованы для
вывора иразработки единой технологии совместной или раздельной переработки исследуемых руд.

Резюме
Изучен вещественный состав медь-золотосодержапщх сульфидных руд Армении (Личкваз) и
Арцаха (Дрмвон). Показано, что основные сульфидные металлы - медь, железо представлены
халькопиритом, халькозином, пиритом, а золото-своводно-дисперное и механические сочетается с
минералами.Исследуемыеруды одновременно являются и источниками тепловой энергии.

Ամփոփում
Ուսումնասիրված է Հայաստանի (Լիճբվազ) Ծւ Արցախի (Դրմբոն) պղինձ-ոսկի պարունակող
սողֆիդային հանբաբարԾրի նյութական կազմը: Ցույց է տրված, որ հիմնական սողֆիդային
մետաղները' պղինձը Ծւ Երկաթը, հանդԾս Են գափս խաչկոպիրիտի, խաչկոգինի, պիրիտի տԾսբով, իսկ
ոսկին'ազատ-դիսպԾրս է և մեխանիկորեն կապված է միներաչնԾրի հետ:Հետազոտվող հանքաքարերը
միաժամանակհանդիսանում են ջերմային էներգիայի աղբյուր:

Литература
■ 1. Сидоренко Г.А. и др. Технологическая минералогия руд.- М., 1992. - 233с.
2. Крестовников А.Н. и др. расчеты металлургических реакции.-М.,1993 - 416с.
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Հ Տ Գ 6 3 6 .2
ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԳՈՐՇ ՏԱՎԱՐԻ ԵՎ ՀԵՐԵՖՈՐԳ 8ԵՎԻ ՀԵՏ ՏՐԱՄԱԽԱՋՈՒՄԻՑ |իս
ՍՏԱՑՎԱԾ ԽԱՌՆԱՑԵՂ ՄԱՏՂԱՇԻ ՄՍԱՅԻՆ ՄԹԵՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ
Ս Ա- Շահնազարյան
Գյուղատնտեսության ամբիոն
Լեռնային Ղարաբսպի հանրապետության մսային բալանսում մեծ տեսակարար կշիո I ն
կազմում տավարի միսը, որին բաժին է ընկնում ամբողջ մսի արտադրության շուրջ 40%-ը: Տավար®
մսի արտադրության գլխավոր ոեզերվը համարվում է մատղաշի աճեցումը ե բտումը, որը կազմում®
սպանդային գլխաքանակի շուրջ 70%-ը: Մսային մթերատվության ավելացման ե նրա որակ®
լավացման աղբյուրներից մեկը կարոդ է լինել արդյունաբերական տրամախաչման կիրառում*
օգտագործելով մասնագիտացված մսային ուղղության ցեղերը: Այս կապակցությամբ լայն կիբսաու®
է ստացել հերեֆորդ ցեղի արդյունաբերական տրամախաչումը կաթնային U կաթնամսայի®
ուղղության ցեղերի հետ:
Ռոստովցեի ե ի .Ի .Չերկաշենկոյի հետազոտություններում հերեֆորդի խաոնածինները՜ ըս®
աճի ինտենսիվության ե կերահատուցման, գերազանցել են մաքրացեղ կարմիր տւաիաստանայի®
ցեղի իրենց հասակակիցներին 11%-ով: Գ.Ւ.Բախիտովի,Ա. Գ-կուրչակովի, Լ.Ն. կազակով®
ուսումնասիրությունների արդյունքներով հերեֆորդ ցեղի խաոնածինները գերազանցել ե ®
բեստուժեյան ցեղի իրենց հասակակիցներին' ըստ աճի ինտենսիվության ե կերահատուցման 8 °/®
ով:կարմիր տաՓաստանային ցեղի կովերի ե հերեֆորդ ցեղի ցուլերի միջև արդյունաբեբակա®
տրամախաչման արդյունավետության մասին են նշում U. Ֆ. Ումիբորովիչը ե Ա. կ. Նովիկովը:
Հայաստանի պայմաններում վ . Բ. Ոսկանյանի ե Ռ. Տ. Սարգիսյանի կողմից տարվակ I
հետազոտությունների արդյունքներով, կովկասյան գորշ և հերեֆորդ ցեղերի տրամախաչումի) I
ստացած խաոնածին ցուլիկները ըստ աճի ինտենսիվության ե կերահատուցման գերազանցել են 1
մայրական ցեղին' համապատասխանաբար 15,5 ե 14,4 %-ով: Դրա հետ կապված մեր կողմից 1
ուսումնասիրություններ են կատարվել կովկասյան գորշ ցեղի հետ նրա տրամախաչումից ստացվւա I
մսային ու բտման հատկանիշների ուղղությամբ, Լեռնային Ղարաբադի պայմաններում:
®
Գիտահետազոտական փորձում ընդգրկված Ki եղել երկու խումբ անասուններ, 12-ակսմ®
գլուխ յուրաքանչյուրում (6-ական էգ U արու), որոնք ըստ անալոգների հաշվի առնելով հասակը®
կենդանի քաշը ծնված ժամանակ, սեոը, բաժանել են վտրձնական ե ստուգիչ խմբերի: Ստուգիչ®
խմբում ընդգրկվել են կովկասյան գորշ ցեղի մատղաշները,, Փորձնական խմբում նրա ե հերեֆորւ®
ցեղի տրամախաչումից ստացված խաոնածինները: Բոլոր անասունները եղել են կապովի, մսուրային®
պահվածքի պայմաններում: կերակրումը եղել է խմբային: կատարվել է ամենօրյա կերերի ծախսերի®
հաշվարկ: Գիտատնտեսական Փորձը ընդգրկել է 6-18 ամսական հասակը: Փորձի ընթացքում կերերի®
ընդհանուր ծախսը վարձնական խմբում 1 գլխի հաշվով կազմել է 2186 կ. միավոր, ստուգիչում22061ւ ®
միավոր: Ընդ որում երկու խմբերի կերաբաժնի կաոուցվածքում մեծ տեսակարար կշիո են կազմե®
կոպիտ U հյութափ կերերը, որոնց բաժին է ընկել կերաբաժնի ընդհանուր սննդարարության 63,6%, իսկ®
խտացված կերի ծախսը կազմել է 36,4%: Երկու խմբերի մատղաշների աճի ինտենսիվության®
համեմատական ուսումնասիրման համար, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին, ինչպես նաև 6, 12, 18®
ամսական հասակում կատարվել է անհատական կշռումներ, որոնց արդյունքները զետեղված են թիվ®
1 աղյուսակում:
Աղյուսակ 1. Փորձնական կենդանիների կենդանի քաշի դինամիկան
հասակը
(ամիս)

N

6
12
18

12
12
11

Ստուգիչ (էովկ. գորշ)
CV

П

վւորձն. (կովկ. գորշ հերեֆ.)
CV
M ±m

8,28
9,81
6,66

12
12
11

131,1+3,73
249±7,62

M+m
122,3+3,06
239,7+6,79
376,6+7,58

408± 13,09
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9,83
10,59
10,62

Ինչպես վկայում են աղյուսակ 1-ի տվյալները բոլոր հասակային շրջաններում փորձնական

■ խմբիանասունները ըստ աճի.ինտենսիվության գերազանցել են ստուգիչին: Տարբերությունը խմբերի
В միջե եղել է ավելի ակնհայտ 18 ամսական հասակում, որի դեպքում փորձնական խմբում միջին
■է-կենդանի բաշը կազմել է 408 կգ, ստուգիչ խմբում 376,6>0,95: Ւսկ ընդհանուր աոմամբ աճի
Щ. ինտենսիվությունը տարբեր վտրձնական խմբերի մոտ վարձի ընթացքում ընթացել է
И անհավասարաչափ, որի մասին են վկայում թիվ 2 աղյուսակի տվյալները:
В Աղյուսակ 2

Միջին օրական քաշաճերը ն աճի գործակիցները տարբեր հասակային շրջաննելտւմ

Խմբերը
Ստուգիչ
Փորձնական X (կ/գ-հ-ֆորդ)
Փորձնական խումբը
Ստուգիչիհամեմատութ. %

Միջին օրական քաշաճը Աճի գործակիցները կ-ի քաշի
համեմ. 6 ամս. հասակում
(գ) նշված շռջանում
6-12 ամսական
12-18
6-12
12-18
ամսական
ամսական ամսական
3,08
652
760
1,96
3,11
654
883
1,89
100,3
116,2
—
—

Ինչպես երեում է աղյուսակ 2-ի տվյալներից, ավելի բարձր ինտենսիվությամբ բնութագրվել են
երկու խմբի անասունները' 12-18 ամսական հասակում: Նշված ժամանակահատվածում միջին
օրական քաշաճը փորձնական խմբում կազմել է 883գ, ստուգիչում4 760գ, կամ վտրձնական խմբի
անասունները ըստ աճի ինտենսիվության գերազանցել են ստուգիչին 16,2%, այսինքն' կերակրման ե
խնամքի լավ պայմանները նպաստել են հետերոգիսի դրսևորմանը խառնածինների մոտ, որը չի
նկատվել վաղ հասակային շրջաններում, մասնակիորեն 6-12 ամսական հասակում կերակրման
միջին չափանիշի պայմաններում:
Փորձի ընթացքում տարբեր պատճառներով երկու գլուխ անասուններ փորձից դուրս են եկել
մեկական' յուրաքանչյուր խմբից: Ծախսված կերերի տվյալների հիման վրա որոշել ենք
կերահատուցումը քաշաճով, ըստ որի, 1կգ քաշաճի վրա կովկասյան գորշ ցեղի անասունները ծախսել
են 8,67 կերամիավոր, հերեֆորդ խառնածինները' 7,89 կերամիավոր կամ վտրձնական խմբի
անասունների մոտ կերահատուցումը քաշաճով 9,9 %-ով բարձր է եղել ստուգիչի համեմատ:
Սպանդային ն մսային հատկանիշների ուսումնասիրման նպատակով փորձի վերջում բոլոր
անասունները ենթարկվել են սպանդի, Ստեփանակերտի մսի կոմբինատում, որոնց արդյունքները
զետեղված են թիվ 3 աղյուսակում.
Աղյուսակ 3 Ստուգիչ սպանդի արդյունքներ

Ցուցանիշները

կովկասյան գորշ
11

Անաս, թիվը, գլխ.
նախասպանդ. կենդանի քաշը, կգ
24 ժ քսւղգած պահեյոպ հետո
Մսեղիքի քաշը, կգ
Ներքին ճարպի քաշր, կգ
Սպանդային քաշը, կգ
Սպանդային ելքը, %
կաշվի բաշը,կգ
Եար նախասսյանդաւին րաշին%

352,1
193,7
10,4
204,1
57,97
23,5
6,66
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Խառնածինները
(կ/գորշ հերեֆորդ)
11
383,5
210,1
13,7
223,3
58,36
26,6
6,94

ււրոշսպր գրտազաս ս պրսպսւրզ ոստաքրքրությոա ц սսրզայացսուս սսր սպպա(пццшцաս
կազմը: Այս նպատակով մսի կոմբինատում կատարվել է նման հետազոտություն 6 անասուն)
հաշվով, 3-ական գլուխ յուրաբանչյուրում(աքլյուսակ 4)
Աղյուսակ 4 Մսի մորֆոլոգիսւկան կազմը

Խմբնր

Մսային
ինդնքսը

Աջ կնսի
մսնդիբի
բաշը
(կգ)
96

Մկսմլային
հյուսւ ածբր
բաշը
%
(կգ)
76,3
79,5

Ռսկորննրը
բաշը
(կգ)
17,0

%

կորուստը 1

Ձլնրը
բաշը
(Կգ)
2,4

%

քաշը
(կգ)
0,3

°/М

0,3
17,7
2,5
կովկ.
4,49
գորշ
0,34|
0,36
16,4
2,35
86,2
80,92 17,4
Խառնած 4,95
106,5
2,5
(կովկ.
գորշ
հեոեփ.)
Տերեֆորդի խառնածինների մսեղիքում մկանային հյուսվածքի % կովկասյան գորշի համեմասւ
բարձր է եղել 1,42 % ե համապատասխանաբար ոսկորները քիչ' 1,3 %:Մսի ինդեքսը ստուգիչ խմբոս
կազմել է 4,49, վտրձնական' 4,95:
Խառնածինների միսը եղել է ավելի լիարժեք, նրանում լավ է արտահայտված եղել ճարպ]
պարունակությունը ե մսի մարմարայնությունը:
կատարած հետազոտությունների արդյունքները հնարավորություն են տալիս երաշխավորս
հարթավայրային, նախալեռնային ե միջին լեռնային գոտու տնտեսություններում կովկասյան գոր
ցեղի ցածր մթերատու կովերը (15-20%) տրամախաչել մասնագիտացված մսային ուղղության ցէա
հերեֆորդի հետ, որը նպաստում է մսային մթերատվության բարձրացմանը 9 %-ով 1(
կերահատուցման լավացմանը 10%-ով:
Ա մ վ տ վ ա ւմ
կատարվել է արդյունաբերական տրամախաչում տավարի կովկասյան գորշ ցնդի կովնրի!
հերեֆորդ մսային ուղղությամբ ցեղի ցուլերի միջև:
Տրամախաչման արդյունքներով հաստատվել է, որ հերեֆոյւդի խառնածինները ըստ աճյ
ինտենսիվության գերազանցել են կովկասյան գորշ ցեղի իրենց հասակակիցներին 9 %-ով, լավ
հատուցելով կերը' 10%-ով:

Резюме
На статью: Мясная продуктивность молодняка кавказской Бурой породы и ее помесей с
герефордской в условиях. Нагорного Карабаха. Проведено промышленное скрещивание кавказское
вурой породы со специализированной мясной породой герефорд.
По результатам исследований установлено, что герефордские помеси по интенсивности росте
прежосходили кавказскую Бурую породу на 9 % и лучше оплачивали корм на 10%.
Գ ր ա կ ա ն ո ւթ յո ւն
1. Ն. Ֆ. Ռոստովցև, Ի. Ւ. Չնրկսւշենկո Արդյունաբնրական տրամախաչումը տավարաբուծությունով
Մ. 1971
2. Ա. Ֆ. Ումիբորովիչ, Ա.Ի. Նովիկով կարմիր՛ տափաստանային ցնդի կովնրի տրամախաչում
հնրնֆորգ ցնդի ցուլնրի հնտ: Ամս. «Անասնաբուծություն», թիվՅ, 1976թ.
3. վ.Բ. ճսկանյսւն, Ռ. Տ. Աարգիսյան-կովկասյան գորշ ցնդի կովնրի U մսային ուդդության ցեդնր
ցուլնրի տրամախաչման համնմատական արդյունավնտությունը: 5.ԳՀՒ աշխատություննՕրի, հասա
XII 1974թ.
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Ա. Պ- Պ ետ րոս յա ն
Պատմության ամբիոն

յւոը

%
0J ՜
ՀՀ4՜

քնմասւ
ս մ բ ո ւմ
Տա րպ ի
սվորել
լյ գ ո ր շ
ււ ցեղի
■ույ ն

№»ի ս
1 ա ճի

Լ 1աՎ
сей с
13С К 0Й

роста

Հայոց հայրենական պատերազմի ավարտից հետո հարավ-կովկասյան հայկական պետական
կազմավորումներում տեղի են ունենում նորիմաստ գործընթացներ, որոնց արժանահավատության
գործակիցը երաշխավորված է վոսիոխվող հասարակական կյանքով, իսկ սնուցման աղբյուրներն աո
այսօր պարզաբանման կարիք ունեն: Նոր իրավիճակը մեգ մղում է ագգային վերածննդի ըմբոնումին,
որն անհնարին է տեսնել համալսարանական կրթությունից դուրս:
Հասարակական կյանքն իր բագմիմաստությամբ հանդերձ , շարունակաբար ենթարկվում է
որակական տեղաշարժերի, որոնց երաշխավորված լինելը ամենից աոաջ պայմանավորված է ոչ թե
արւոադրության միջոցի (միջոցների) լիբերալացմամբ, այլ սոցիալական միջավայրի ակտիվացմամբ:
Նման կարգավիճակ կարող է ունենալ մարդկային այն ներկայացուցչությունը, որն ունի գիտակցված
հասարակական խնդիր:
՚
Բացսւհայտված երկիմաստությունը բնորոշ է դարաբաղյան իրադարձությունների սկզբունքին,
որն առաջադրեց ԱրՊՀ-ի ստեղծման գադավւարը, որպես իմաստավորվող հասարակական նոր որակի
առաջնեկ, որի աստիճանական կայացման ընթացքն ամրագրում է ԼՂ հանրապետության ներքին
կյանքի համայնապատկերը, որտեղ ցանկության դեպքում կարելի է տեսնել ե պետք է տեսնել խնդրի
ուգսւդավւարի իրատեսական հարաբերակցություն:
Հանրապետության միակ պետական բուհն ունի բազմիմաստ սոցիալական կաոուցվածք, որն
ուղղակի արտացոլումն է հանրապետության հասարակական միջավայրի: Նախ փորձենք բնորոշել
համալսարանի հիմնական ներկայացուցչության՜ ուսանողության սոցիալական կարգավիճակի
խնդիրը.
- մասնավորի առումով ուսանողը ներկայացնում է որպես հասարակական թուլության
դրսևորում, բանի որ նա հանդիսանում է հասարակական կյանքն իմաստավորող
ամենաստորին բջջի' ընտանիքի հուզական միավորը, սա իրատեսական թուլություն է, ուստի
այս մասով նա չի կարոդ շահարկվել.
- ընդհանուրի առումով' շարունակելով մնալ որպես թուլություն ուսանողը մասնագիտական
որակի շրջանակում այն լրացնում է ազատամտությամբ, որը նրա մեջ ներարկում է
կանխատեսելու և նախաձեռնելու կարողություն, որակներ, որոնք ներկայանում են որպես
նրա ուժի անսպառ աղբյուր, որին նա արժանանում է համալսարանական կրթության
ընթացքում:
Թվում է, կարոդ ենք նշել, որ պարզաբանումն ունի բնական իմաստ, որի դեպքում ցանկացած
թողություն ենթակա է հասարակական հոգատարության ե պաշտպանվածության
Սա է
առաջադրվող խնդրի վփլխտՓայությունը:
վերջին տասնամյակի ընթացքում ԱրՊՀ ուսանողական միջավայրը ձևավորվում է
թվաբանական պրոգրեսիայի սկզբունքներին համահունչ, որը պետական հնչեղության հարց է ,
արդարացված ժամանակի մեջ: Պարզ է, որ այն չի թուլազերծում միջավայրը, դրան համընթաց,
գործադիրը մասնակի նախաձեռնություններով վերահսկում է իրավիճակը: Այդ է վկայում ներքոհիշյալ
տեղեկատվությունը .

նում,
չու մը

՛դերի
ւաոր

վճար.

պետ.

վճար.

I 2000-01ուս.աարի
I պետ. վճար

-

1588

92

1 571

1992-93ուս,տարի
ուսանողների
թիվը

պետ.
1065

1996-97ուս.աարի

1088

|

1.01.04թ.

1 պետ.

վճար.

1 700

1620

1

Թվում է, բացահայտված են այն բևեռները, որոնք շահագրգիռ ու պատասխանատու են
ուսանողական միջավայրի պաշտպանության ու շարունակական առողջացման հարցի մեջ: Նշված
եռարժեքության համագործակցությունը առաջադրված խնդրի հարցում հանգեցնում է այն
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գաղափարին, որ մերօրյա բուհը պետբ է լինի հասարակական հոգատարության մշտական սաարկայ I
պաշտպանված պետական քաղաբսւկանությամբ: Որպես մեկնաբանություն.
- հասաոաեանան աոումոմ - մասնավորեցվող հասարակական կյանբը գգում է բսւզմիմատ I
մասնավոր նախաձեռնությունների կարիբ, որը հնարավոր չէ պատկերացնել նեղ ու՛ I
խորացված մասնագիտացման շրջանակներից դուրս: Այն նախատեսում է նաև նյութական ո( I
հոգևոր արժեբների համակցման (մշակույթ) խորհուրդ, որը նշանաբանն է էվոլյուցիոն I
առաջադիմության, առանց որի անհնար է ունենալ հանգիստ սերնդավտխություն, մոււոյյ I
ինբնավարության և ժողովրդավարության ակունբները:
ԱրՊՀ-ում 1.01.04թ.տվյալներով սովորում են 3759 ուսանողներ, որից' 2320 աոկա ուսուցման համակարգում*
1439 հեռակա ուսուցման համակարգում: Հոդվածում բերված տվյալները վերաբերվում են առկա ուսուցման]
համակարգին: *
- ռաոաոական առումով -մերօրյա ուսանողի, ապագա մասնագետի համար առաջնահերթային]
նշանակության խնդիր է նրա բաղաբացիական պահվածբի հարցը, բանի որ նա անմիջական]
պատասխանատվություն է կրում ուրվագծվող հասարակական նոր որակի կերտման համար:]
Այս նկատառումից ելնելով' ուսանողական միջավայրն այսօր բադաբական կառույցին]
ամենից առաջ պետբ է որպես գաղափարական լուսավորչական բարոզչության բնագավառ,]
որպես հավատի ներարկման լծակ, ուստի նրա ձեռնարկումների ընտրանին պետբ Է1
նպատակաուդդված լինի այդ համարժեբության մեջ բադաբացիական համոզմունքներ 1
սահմանելու գործին.
ы \ համաւստոանական առումով - մեր օրերում գործում են ուսանողական միջավայրի!
համալրման երկու աղբյուրներ' մասնավոր-հասարակական և պետական: Այստեղ կա|
ըմբռնում,
բայց ■ ուսանողների
պաշտպանվածության
հարցում
ծնվում
են|
անհամամասնություններ: Չէ որ, նրանք բոլորն էլ մեր թուլությունն են: Թվում է, այս հարցում!
ունենք մտահոգություն, որը լուծում կստանա այն դեպքում, երբ պետությանը հանդես գայ
պատրաստի ապրանքի (մտավոր) մեծագնորդ: Որպես ասածի ընդհանրացում!
համալսարանը պետբ է ստանա ապրանք արտադրողի կարգավիճակ, ձևավորվող շուկայում 1
ներկայանալով որպես նրա պաշտպան, միաժամանակ, նրա մեջ տեսնելով շահույթի I
ստացման աղբյուր:
Առաջադրված մտահղացումը համալսարանի համար նախատեսում է կրթական համալիրի մեջ I
(մասնավորապես դպրոցական) ինքնուրույն սոցիալական քաղաքականություն վարելու իրավունք:
Այս նախապատվությունը ինքնանպատակ համարել չի կարելի այն առումով, որ այն հանդիսանում է I
ամբողջ համակարգի համար ոգևորումի հիմնական աղբյուր, ինչին ձգտում են: Դա է հաստատում I
վերջին տարիներին ուսանողության թվակազմի շարունակական աճի մասին առաջադրվող
տեղեկատվությունը.
Ուսանողների
թի#

1992/93
mu.in.
1065

2000/01
ուս.տ.
1659

2001/02
Ո1Ա.1Ո.

1831

2002/03
ուս.տ
2060

2003/04
Ո1Ա.1Ո.

2320

Թվում է, այդ քաղաքականության շրջանակում բավականին կամրապնդվեն կապերը բուհի ե
դպրոցի միջև, կվտխվեն դպրոցական շրջանավարտների կողմնորոշումները բուհի հարցում,
վերջապես այն ամենակարճ ու արդարացված ճանապարհն է կրթության համակարգում առկա
դժվարությունները հաղթահարելու համար:
Դարաբաղյան իրադարձությունները և նրա հիմնամասը կազմող Հայոց հայրենական
պատերազմը մեզ համար հանդիսացան ապագայամետ նոր ապրելակերպի նախահիմբեր: Նոր
իրավիճակում առաջին պլան են մղվում մարդասիրության (հումանիզմի) սկզբունքները, որոնք
նախատեսում են մարդկային նոր հարաբերություններ, նոր համակեցություն: Ելնելով պատմության
օրինակից, այսպիսի պահերին նախաձեռնությունն իր վրա է վերցնում նոր սերունդը, որը, բնական է
պետք է օգտվի սոցիալական պաշտպանվածության աննախադեպ սանդղակից: Եվ բանի որ
համալսարանական ուսանողությունը կազմում է այդ ներուժի առաջամասը, ուստի վարձենք
տարակարգել այն հետևյալ տեղեկատվությամբս
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1
շ
3
4
5

կարգավիճակը
Պատերազմում գոհված ազատամարտիկների
Երկկողմանի ծնողազուրկ
Մանկուց հաշմանդամ
Առաջին կարգի հաշմանդամ
Երկրորդ կարգի հաշմանդամ

ուսանողների թիվր
89
4
1
-

4

Դասակարգումը կարելի է շսւրունակէլ, սակայն բավարարվենք նշվածով, բանի որ,
'՚ համաձայն գործող օրենքի ե ելնելով գիտակցումի ու հնարավորի հարաբերակցության սահմանից,
I այսօր համալսարանում կիրաոկվում է տարակարգ, որով առաջին երկու կարգերի համար
րյախաւոեսվում է ուսման վարձավճարի 100% գեղչ, իսկ մնացած կարգերի համար' 50% գեղչ:
Եթե ասածին ավելացնենք նան հեռակա բաժնում սովորող նույն կարգի ուսանողների
■թվաքսւնակը, որը համապատասխանաբար կունենա հետնյալ տեսքը' 78-1-3-1-12, ապա
է միանգամայն ըմբռնելի են դառնում ցավի շրջանակները ե նրան սատարելու անհրաժեշտությունը:
Ցավոք, սա մեր այսօրն է , ուստի պարտավոր ենք հարգել այն:
վերջին ժամանակներս ԱրՊՀ ուսանողական միջավայրի նկատմամբ ընդգծված
վերաբերմունք են հանդես բերում հայ բարերարները , որոնց շնորհիվ անցած երկու տարիների
■ընթացքում համալսարանը մուտքագրել է 3 մլն. 457 հագար դրամին համարժեք լրավճար գումար,
որը միանշանակ, նպաստի ձևով տրվել է անապահով ուսանողներին, որից օգտվել են թվով 114
Չուսանողներ:
Այս հարցում համալսարանի ղեկավարությունը համագործակցում է հասարակական
կազմակերպությունների, մասնավորապես, ուսանողական վարչության հետ, որպես գործելակերպի
սկզբունք , աոաջսւդրելով' որքան հնարավոր է ավելացնել ուսանողի պսւշտպանվածության
■չափորոշիչները, բայց, նա կարող է օգտվել մեկից' իր հայեցողությամբ:
Ըմբռնվում է հայ բարերարի ' ձևավորվող ագնվականական միջավայրի ներկայացուցչի
մտահոգությունը, որը չի կարոդ իրեն տեսնել ագգային ցավից դուրս, բանգի կոչված է տեր կանգնել ու
rպաշտպսւնել նրան նոր հոգսերից:
Համալսարանն այսօր
ավելի շատ մտահոգ է ուսանողների սոցիալական
պսւշտպանվածության հարցերով, որը ուսանողական միջավայրում նրա կողմից տարվող
քաղաքականությանը տալիս է միակողմանիություն: ճիշտ է, մի կողմից դա պայմանավորված է
մերօրյա կյանքով, մյուս կողմից' այդ միջավայրի չափագանց շերտավորվածությամբ: Որպես կանոն,
բուհի ռազմավարությունն ունի կրթա-մասնագիտական որակի կողմնորոշում, որի նկատմամբ
համալսարանում կա ըմբռնում, արվում են հաշվարկված քայլեր, որոնք, սակայն, լիարժեք համարել
չենք կարող: Այսպես, ընթացիկ ուսումնական տարվա սկգբից համալսարանի գործադրի որոշմամբ
հեռակա բաժնի գոհված ազատամարտիկների երեխաների առաջին կուրսի ուսանողների ուսման
ւյսւրձի զեղչի չափը իջեցվել ու հասցվեւ է 25% (այս կարգավիճակից օգտվում են թվով 24 ուսանողներ),
բացառությամբ առաջին և երկրորդ կարգի հաշմանդամ ուսանողների, որը պայմանավորված է
համալսարանական կյանքից երկար ժամանակով նրանց կտրվածությամբ և կայացող կյանքի
նկատմամբ նրանց պատասխանատվության ու ակտիվության գործակցի բարձրացմամթ: կամ, այս
ուսումնական տարուց սկսած սառեցվեւ են համալսարանի վճարովի համակարգում գերազանց
սովորող ուսանողների գերազանցության կրթաթոշակները*: Ձեռնարկման նպատակը կայանում է
նրանում, որպեսզի վաստակած միջոցները հասցեագրվեն ոչ թե անհատներին, տվյալ դեպքում
ուսանողներին, այլ նրանց ընտանիքներին, որոնց վրա է ընկած այսօրվա կյանքի ամբողջ
ծանրությունը: Այս քայլը, կարծես թե, հակասում է վերաիմաստավորվող
կյանքին, որի
մասնավորեցումը հնարավոր չէ պատկերացնել առանց առողջ , ուժեղ և պաշտպանված
ընտանիքների: Ւնչ վերաբերվում է անհատին' ապա նրա օգտին առաջադրվում է նշանաբան'
ուսանողին օգնելուց աստիճանաբար անցնել նրան հարգելու սկզբունքին:
Բռւհական կրթության համակարգում ամենապաշտպանված սոցիալական միջավայրը
գերազանցության կարգավիճակ ունեցող ուսանողական միջավայրն է : Սա է հուշում ինչպես
համակարգի, այնպես էլ կյանքի տրամաբանությունը: Այս առումով ԱրՊՀ-ն ունի հարգանքի արժանի
ցուցանիշ, որի արժանահավատությունը շարունակաբար ենթարկվում է համալսարանի
^աշվառումը կատարված է 1.01.04թ. տվյալների հիման վրա:
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ղեկավարության փորձաքննությանը: Այս առումով վերջին երեք տարիների ցուցանիշը ներկայացփւււ! I
է ներքոհիշյալ տեղեկատվությամբ*
N ֆակուլտետ

2001/02ուս.աստի
անվան

պետ.

նախ.

2003/04ուս.տարի

2002/03ուս.տարի
անվան

նախագ

I

I

պետ.

ուս.վարձ

П

1 'Հումւսնիա.

4

4

2

2

12

30

30

2

3

17

22

3

60

2 Ֆիգ.մսւթեմ.

4

4

1

1

16

6

7

2

2

18

2

1

3(1

П

II

նախ. ЩЦ

I

I

П

|

գեւլչ

3 Քիմկենս.

1

2

3

3

16

25

27

5

5

19

20

3

551

4
5
6
7

4
3

4
4

7
4

7
4

25
17
2
3

5
4

-

24
16
2
4

5
4

2

57
9
2
10

59
1
3
3

35
13
1
2

5
3
1
1

1Ш
61
53
111

Բանսւսիր.
Տնաեսսփր..
ճարտար.
Ագրսւրաւին

-

2

-

.
-

Անհատական վաստակ ունեցող այս կատեգորիան արժանի է
ուշադրության I
համընդհանուր հարգանքի, որը տեսնում ենք.
֊բարոյականի առումով - ավանդական դարձնել համալսարանից դուրս նթ
ներկայացուցիչների ամենամյա հանդիպումները հանրապետության պետական այրերի հետ.
֊նյութականի առումով լրացումներ կատարել համալսարանում »գերազանցության
կրթաթոշակ«-ի մասին գործող կարգի մեջ, սահմանելով մասնագիտական կրթաթոշակն™
միաժամանակ, նախաձեռնել կրթաթոշակի չափի սահմանման հարցում գործօյ
օրենսդրական դաշտում առկա սահմանափակումների վերանայման հարցում,
֊մասնագիտականի առումով համալսարանի գիտական խնդրի շրջանակներով
կագմակերպել գիտա-հետազոտական կենտրոն, որը կապահովի նրանց համար անհրաժեշո
աշխատանքային ծավալներ ե ուղղակիորեն կնպաստի մասնագիտական որսա
բարձրացման ե գիտական կադրերի պատրաստման աշխատանքներին:
Թվում է պարզաբանումի մեջ ապահհվված է համակողմանիության սկզբունքը, ոխ
անկասկած, առաջիկայում կներկայանա որպես համալսարանական նոր որակի առանցք:
համալսարանի ուսանողությունը պաշտպանված չէ համակարգում գործող գիտելիքներ]
ստուգման ե գնահատման չաւիորոշիչի առումով: Այն գործում է բավարարի օգտին, բաշոււ!
ոսանողությանը դեպի միջակություն, ներարկում նրանց մեջ պարտադիր լսարանային պահված]!
որոնք նրան դարձնում են պահպանողական համակարգ: Այդ մասին է վկայում բերւ{ա(
տեղեկատվությունը*.
_______
'__________________________
-1
N
Ֆակուլտետներ
ուս.
անրավ. խաոը
լավ և գեր.
գեր.
p Md
1 Հումանիտար
454
67
207
120
60
2

Ֆիզ.մաթեմատիկական

324

140

115

39

3

Քիմ.կենսաբանության

355

67

139

94

55

4
5
6
7

Բանասիրական
Տնտեսաիրավարանական
ճարտարագիտական
Ագրարաւին

601
321
154
111

60
60
54
37

279
135
86
47

148
65
9
16

114
61
5
11

X
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բացառությամբ «Նախագահական կրթաթոշակի«(թվով 2 0 ), որին արժանանում են պետպատվերի 1
վճարովի համակարգերում սովորող առավել շնորհաշատ ուսանողները:
բերված ցացանիշների մեջ առկա են որոշակի վերապահումներ, կապված համալսարանի ներաա
կատարված կառուցվածքային վտվախաթյունների, մասնավորապես, նոր ֆակուլտետներ!
ճարտարագիտական ե տնտեսաիրավագիտական ձևավորման հետ:
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Փաստերը խոսում Են վերը նշված ընդհանրացման օգւոին, միաժամանակ պարտագրելով
որոնումներ, նոր մոտեցումներ աոաջադրելու համար: Քանի որ մերօրյա կյանքի խորհուրդը կայանում
Էապրանքային արտադրության կազմակերպման մնջ, ուստի, ուսանողը ուսումնառության առաջին
իսկ սաւրում պետք Է ներքաշվի մտավոր ապրանքի արտադրության գործընթացի մեջ, որով նրա
աաւդջ մասը հակադրվելով միօրինակ լսարանային աշխատանքին, կպահանջի լրացուցիչ
աշխատանքային ծավալներ, որոնց հայտնաբերումն ու առաջադրումը կներկայանան որպես
համալսարանի սւոաջնահերթային խնդիրներ: Մեր տարբերակում, սա նշանակում Է նոր մոտեցում
համալսարանական կրթության նկատմամբ, որտեղ նախապատվությունը տրվում Է ուսանողների
կողմից կատարված մտավոր-մասնագիտական աշխատանքին, դրան համընթաց, կորցնում են իրենց
ազդեցությունը քննաշրջանային բարձրակետերը: Այս իրավիճակում առաջին պլան են մղվում
ուսանողների ակտիվության գործակիցը, նրանց շահագրգռվածությունը մասնագիտական որակի մեջ
խորանալու հարցում, կորցնում Է իր մենաշնորհը գործող գնահատման համակարգը, ճնշվածությունը
փոխարինվում Է ագատականացմամբ ու իր կողմից վերահսկվող աշխատանքային գործունեության
արդյունքներից ոգեորված ուսանողությունը բացառում Է միջակությունը, անցնելով նոր որակի:
համալսարանում այսօր գործում են բազմաթիվ ծառայություններ, որոնք կոչված են
սպասարկելու և պաշտպանելու ուսանողությանը: Այդ Է վկայում ներքոհիշյալ տեղեկատվությունը .
՛Ծառայություններ
դեկանատ
ամբիոն
գրադարան
ընթերցասրահ
կաբինետ
1աբորատորիա
համակարգչային կենտրոն

նրանց քանակը
7
21
1
3
14
15
3

սպասարկող թվակազմը
19
361
5
3
10
9
3

Որպես ընդհանուր թուլություն, կարելի Է նշել, որ հիշյալ ծառայությունները գործում են
միմյանցից անջատ, որը պայմանավորված Է համալսարանական համակարգող կենտրոնի
բացակայությամբ, որը հնարավոր չէ պատկերացնել նրա գիտական խնդրի շրջանակներից դուրս:
Հաջորդ ընդհանուր թուլությունը կայանում է նրանում, որ այդ ծառայությունները հիմնականում
գործում են ուսումնական պարապմունքների շրջանակում, որոնց ավարտից հետո նրանց մի մասը
մատնվում են անգործության. : Եվ նորից պատճառը համալսարանական գիտական խնդրի
բացակայությունն է:
Ուսանողների սոցիալական պսւշտպանվածության հարցում լուրջ դերակատարում ուն.ի
համալսարանում գործող ուսուցման վճարովի համակարգը: Նշենք, որ այդ համակարգից ստացվող
մուտքերի 27-29%-ը ողղակի, բայց ոչ անձնավորված, վերադարձվում է ուսանողությանը: Հաշվարկից
դուրս են ուսանողների օգտին կատարված անուղղակի ծախսերը: Համալսարանի գործադրի
պահանջով , ընթացիկ ֆինանսական տարում ձևավորվել ու գործում է ուսանողական վարչության
բյուջեն (մոտ 1մլն.դրամ), որը նախատեսվում է ծախսել ուսանողների կենցաղային ե հոգեոր-

մշակութային ոլորտներում ծագած հարցերի կարգավորման վրա : Այո, արտաբյուջետային մուտքերի
մասով համալսարանը մեծ անելիքներ ունի հասարակությանը ներկայանալու ե նրա հետ
երկխոսելու առումով: Պահն է, եթե չենք ուշացրել , համալսարանում գործող բոլոր
մասնագիտացումների համար իրականացնել հաշվարկված գնագոյացման քաղաքականություն,
սահմանելով մինիմում (ներկայիս ծառայությունները) ն մաքսիմում սահմանագծեր, որովհետև,
առանց հաշվարկի հնարավոր չէ կանխատեսել: Դա անհրաժեշտ է' ագատ երկխոսելու և
ննրհամալսարանական կյանքում կոդմնոբոշվելու համար:
Մտահոգության հարց է ուսանողական միջավայրի սեռային համարժեքությունների միջև շա
րունակաբար խորացվող անհամամասնությունը: 1.01.04թ. դրությամբ համալսարանում սովորում են
1659 ուսանողուհիներ, 661 ուսանողներ, որոնք հավաքագրված են ֆակուլտետների մեջ, հետևյալ
կազմով.
կ ե ր վ ա ծ տեղեկությունները վերաբերվում են 2003/04 ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի

արդյունքներին:
х հաշվարկումից դուրս է մնացել համալսարանի վարչատնտեսական բլոկը:
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ֆակա1տնտննր
ուսան1111
ուս-ուհի
Հումանիտար
320
134
Բանասիրական
582
19
Տնտնսաիրավսւգիտական
200
121
ճարտարագիտական
23
131
Ֆիգ.մաթեմատիկական
129
195
60
Քիմ.կննսարանտթ]սւն
295
67
Ագրարային
44
1659
661
Сերամներ
Պահի իրատեսությունը վկայում է, որ այսօր մենք ունենք կենսուրախ , կատարելիքի unmufjH
պատասխանատու ուսանողուհիներ ե կայացած, բայց գործնականի մասով ինքնամվտփ ուսանողներ:
Երևույթն ունի իր հասկանալի բացատրականները' տարբեր են նրանց մտահոգության ու ներարկմա®
աղբյուրները: Հասկանալի է, որ այս տարբերակման հիմքում ընկած են օբյեկտիվ գործելակերպէրտ
մեր պատերագմն ու դարաբաղյան հարցի քաղաքական լուծման մեջ առկա անորոշությունը: Սակայա
կյանքի համարժեք զարգացման ընթացքը պահանջում է լուծումներ գտնել այդ երկիմաստությաՏտ
կարգավորման հարցում, այլապես իմաստավորվող կյանքի մեջ այն կտեղավորվի որպեա
բացասական երևույթ: Այսօր համալսարանական շատ լսարաններ վեր են ածվում »օրիորդաց1
լսարանների«, քանի որ հայրենիքի նկատմամբ իրենց պարտքը կատարելուց հետո շատ պատսւ-ա
հիներ հրաժարվում են ուսանեւ ուսուցման առկա համակարգում, տեղափոխվելով հեռակա համա-1
կարգ: Պարզաբանումները վկայում են , որ այս կողմնորոշումը շատերի համար կապված չէ որևէ կոն-1
կրետ խնդրի հետ, այլ անորոշության հետևանք է: Այս մասով ուսանողը զգում է պաշտպանության!
կարիք, որը պետական մենաշնորհի խնդիր է և ինչքան տեղյակ ենք, այս ուղղությամբ կա մտահո-1
գություն ու ձեռնարկվում են գործնական քաղեր: Այս ենթաւոեքստի մասով' համալսարանին մտա-1
հոգու՜) միակ հարցը»Ռագմագիտության« ամբիոն ունենսղու հարցն է , որը լուծումներ կտա , ինչպես!
համալսարանական, այնպես էլ հանրապետական նշանակության մի շարք կարևոր խնդիրների:
Ուսանողների սոցիալական պսւշտպանվածության համատեքստի մեջ կարևոր բաղադրիչներI
են նաև նրանց սննդի և հանրակացարանային պայմանների բարեւավման հետ կապված հարցերի!
կարգավորումը: Երկու դեպքերում էլ նախապատվությունը,, միանշանակ, տրվում է հայ բարերարին,!
որի կամեցողությունից ու ձեռներեցությունից է կախված այդ ծառայությունների լիարժեք!
գործունեությունը: Համալսարանի ուսանողությունն այսօր օգտվում է այդ ծառայություններից, որոնց I
օգտակարության գործակիցը, սակայն, բավականին ցածր է: Հայ ձեռներեցը պարտավորվածություն I
և իրավունք ունի մտնելու ուսանողական միջավայր, քանի որ նա կոչված է գործուն մասնակցություն I
ունենսղ ազգային ինտելեկտի ձևավորման գործընթացին: Ինչ վերաբերվում է վերոհիշյալ I
ծառայություններին, ապա նրանց ակտիվության գործակիցը մենք տեսնում ենք այգ օբյեկտների I
մասնավորեցման մեջ, որոնց տերերը' բարեգործ-սեփականատերերը, նախընտրելով պարզ
վերարտադրության սկզբունքները, իրենց գործեւակերպի մեջ նախապատվությունը կտան ոչ թե
մասնավոր շահին, այլ սերնդին ծառայելու հայեցակարգին:
Բացահայտված է խնդիրը: Պարզաբանված են նրա գործարկման շրջանակներն ու գործադիր
կառույցները: 1սնդրի լուծման մեջ գործնականություն ներարկելու համար, անհրաժեշտ է, որ այն
վերածվի գաղափարի ու ներկայանա որպես համոզմունք, որը կերաշխավորի նրան կիրարկման I
գործելակերպ: Որպես ընդհանրացում ամբողջ աշխատանքից' ուսանողին
վերապահած
»թուլություն« արտահայտությունը, հնարավոր է վտխարինել »հարգանք« գործակցով, այն որակելով
որպես բարոյա-իմացաբանական շրջադարձ:

Ամփոփում
կենսունակ կարելի է համարել այն հասարակական միջավայրը, որն անի պաշտպանված ու վստաեեչի
սոցիալական կառուցվածք : Դա նշանակում է. հասարակական առաջընթացի ցանկացած վաղում
արժեքավորվել է մարդկային գործոնի, որպես առաջմղիչ աժի դերը: Երևույթն առավեւ քան կարևորվեք է
որակական անցումների պահերին, երբ մարդ արժեքից պահանջվեք է ոչ միայն գործնականություն, այլ նաև
սւպագայամետ տեսական հիմնավորումներ: Ц/դ առումով կարևորվում է ԷՂ հանրապետության այսօրը, որը
ներկայացնող սոցիալական միջավայրը, մասնավորապես, նրա որակական բաղադրամասը կազմող ԱրՊՀ,
ուսանողական ներկայացուցչությունը զգում է համակողմանի պաշտպանվածռւթյան կարիք, որն էյ կազմում է
հոդվածի հիմնական նպատակը:
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ՀՏԳ 796
ԱՐՑԱԽԻ ԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐԻ ՕԼԻՄՊԻԱԿԱՆ
ԿՐԹՈԻԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈԻԹՅՈԻՆԸ
Ա. Ա. Հարությունյան
ՆԶՊ ամբիոն
ժամանակակից օլիմպիական խաղերի կայացումը ն միջազգային օլիմպիական շարժման
Տծւտխղը 20-րդ4 դարի սկզբին կրում էին խորը պատճսաափւրփսծ բնույթ, հետևանք էին ինչպես
[քաղաքակրթական, մշակութային, սւրժեքային, բարոյական, այնպես էլ քաղաքական, սոցիալական և
|զաղափարախոսական զարգացումների:
I Մարդկությունը 20-րդ դար մուտբ գործեց նոր աշխարհաբաղաբական իրողություններով, որոնբ էին
իմպերիալիզմն ու գաղութատիրությունը, աշխարհի վերաբաժանման համար սկսված կատաղի պայ
քարը, քաղաքակրթությունների հակասություններն ու զինված բախումները, ահագնացած սոցիա
լական բևեռացումն ու դասակարգային թշնամանբը, համամարդկային ճգնաժամի ընկալումներն ու
անկումային, հուսահատական տրամադրությունների աճը և այդ ճգնաժամից մարդկության փրկութ
յան ուղիների գաղափարաբանական փնտրտուքը:
Այդ՛շարժման որոշ գաղափարները, որոնց հեղինակն է նոր ժամանակների օլիմպիական խաղերի
հիմնադիր, ֆրանսիացի խոշոր հասարակական գործիչ ն մանկավարժ, բարոն Պիեռ Դե կութերտենը,
այսօր դարձել են օլիմպիական շարժման գլխավոր հիմնադրույթները ե ճանապարհ են հարթում
օլիմպիական շարժման հետագա զարգացման համար:
Պիեո Դե կուբերտենի «Օլիմպիական ուտոպիան» մեծ ֆրանսիացի մարդասերի արձագանբն էր
ժամանակի դաժան, անմարդկային, ոչնչացնող մարտահրավերների, հարաճուն ռազմամոլությանը,
Փոխադարձ անհանդուրժողականությանը, երկրների, ժոդովուրդների և մշակույթների օրավուր
խորացող հակամարտությանն ու թշնամանբին
կարելի է ասել, որ կութերտենը հին օլիմպիականությունից վերցրեց ձևը, իսկ բովանդակությունը
ստեղծեց յուրովի: Անփաիոխ պահպանելով հին օլիմպիական գազափարաբանության առանցքային
«ագոնի» (մրցակցության) գաղափարը, այն ուղղորդեց գերագույն նպատակի' մարդու ներդաշնակ
զարգացման իրագործմանը:
կութերտենը համոզված էր, որ մարդկության առջև ծառացած հանգուցահարցերն ի վիճակի են
լուծել միայն ներքնապես ներդաշնակ, անհակասական, հանդուրժող ե արժանապատիվ
անհատները, որոնց հարկ է դաստիարակելը, ձևավորելը: Ինչպես գրում էր Պիեռ Դե կութերտենը.
«օլիմպիական գաղափարները ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ մարզումների հաճռւյբ, մկանների կուլտուրա և
գեղեցկություն, աշխատանք... այս բոլոր տարրերի անքակտելի միասնությունը»:
Նա խորապես համոզված էր, որ սպորտի միջոցով է հնարավոր մեծամասամբ իրական
մարդասիրության դաստիարակումը: հարկավոր է միայն լայնորեն տարածել օլիմպիական նոր
գաղափարախոսությունը, ծավալել նոր օլիմպիական շարժում, մասսաներին տոգորել այն
ընկալմամբ, որ «սպորտը մշակույթի միջոց է, մարմնի և ոգու ներդաշնակություն», որ օլիմպիական
կրթությունը ազգերի միջև երկարատև խաղաղության պահպանման ամենահուսալի երաշխիքն է:
հանրահայտ է որ, ֆիզիկական կուլտուրան և սպորտը համարվում են մատաղ սերնդի ֆիզիկական
կատարելության, ուսման առաջադիմության բարձրացման, բարոյական դաստիարակության և
ընդհանրապես անձի ձևավորման, համաշխարհային մանկավարժության մեծ շղթայի կարևոր օղակ
ներից մեկը: Այդ ամենը լուրջ ու պատասխանատու խնդիր է դնում ժողովրդական կրթության բնագա
վառի, այդ թվում գիտական աշխատողների առջև: ժամանակակից գիտության համակարգում հե
տազոտության հիմնական օբյեկտներից մեկը դառնում է մարդը: Նա ուսումնասիրում է սոցիո
լոգիայի, հոգեբանության, կենսաբանության, բժշկագիտության, մանկավարժագիտության և այլ գի-
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լռությունների կողմից:

Մարդու ընդունակությունների զարգացման օրինաչաւիությունների բազմակողմանի ուսումնասիրի
ման անհրաժեշտությունը թելադրվում է գիտության համակարգի զարգացման տրամաբանությամբ: I
Դա կարևոր է նաև այն առումով, որ մարդու բազմակողմանի ուսումնասիրությունն անի
հրաժեշտ է հասարակական պրակտիկայում, արտադրության, կրթության, առողջապահության,!
ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ասպարեզում առաջ եկող շատ խնդիրների լուծման համար:
Այդ առումով հատուկ նշանակություն ունի մատաղ սերնդի ճիշտ ե բազմակողմանի դաստիարաի
կությունը, որը պետբ է գտնվի պետության ուշադրության կենտրոնում: Դպրոցական տարիբի երեխա!
ների ներդաշնակ զարգացման համար անհրաժեշտ է օրգանիզմի աճի ու զարգացման, գործու-Я
նեության տարբեր ձևերում նրանց կողմից դրսևորվող անհրաժեշտ կողմերի' ընդունակությունների!
հետաքրքրությունների, զբաղմունքի, օլիմպիզմի վերաբերյալ նրանց գաղափարների մասին ունենա!
ստույգ տվյալներ, որի համար այդ գործընթացում պետք է սահմանել մանկավսւրժակաա
վերահսկողություն և կիրառել հետազոտության ժամանակակից մասսայական մեթոդներ, հատկապես!
դպրոցականների օլիմպիական կրթության բնագավառում: Վերջին 15-20 տարիների ընթացքում աշ-1
խարհի շատ երկրներում դպրոցական կրթության համակարգում շարունակվում է օլիմպիական մսւր-1
դասիրական միտումների ներգրավումը երեխաների դաստիարակության և օլիմպիական!
գաղափարախոսության գործընթացում, որը ստացել է օլիմպիական կրթություն անվանումը (В. И.1
Столяров, 1984, В. У. Агеевец, 1990, Н. В. Печорский, А.А. Сучилин, 1992, JI. И. Лувышева, 20001
և այլոք): Դրա համար անհրաժեշտություն է առաջանում ուսումնական ծրագրում մտցնել օլիմ-1
պիական կրթությունը, որը լայն մասշտաբներ է ընդունում Հայաստանի և Արցախի հանրապե-1
տություններում:
Նշված հարցերի լուծման նպատակով Արցախի դպրոցներում կազմակերպվել են հետազոտութ- 1
յուններ:Հետազոտության առաջ դրված խնդրի լուծման նախադրյալներ ստեղծելու նպատսւկու] |
2002թվականին,այնուհետև 2003թվականին Արցախի քաղաքների և գյուղերի 5-10-րդ դասարան-]
ների թվով 504(քաղաքների 350 և գյուղերի 154),դպրոցականների հետ օլիմպիական կրթության]
թեմայով հարցման և հարցաթերթիկների լրացման մեթոդով իրականացվել են հետազոտություն^!
Սկզբնական և կրկնակի հետազոտությունների արդյունքների հիման վրա ստացվել է հետա-յ
զոտության մեթոդիկայի հուսալիության լրիվ պատկերը, և որպես հուսալիության հիմք ընդունվել են|
կրկնակի հետազոտության միջին արդյունքները / 1ս. Բուբե, վ . Պ. Ֆիլին, վ . Մ. Զացիորսկի/:
Արցախի դպրոցականների օփմպիական կրթության հետազոտումը
Սոցիոլոգիական հետազոտության հարցաշսւրերը
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Որ երկրռւմ էն անցկացվել առաջին
օփմպիտկւսն խաղերր
Ինչպես է ծագել օփմպիական
անվսւնումր
Քանի աշխարհամասեր են
ընդգրկված օփմպ. խաղերում
(կիմպիական խաղերի հինգ
օղակներր ին> են խորհրդանշում
Օլիմպիական խաղերի անցկացման
աարրերականու13)ունր
Երբ Uինչ պատճառներով են
րնդհատվեւ հին օփմպ. խաղերր
ժամանակակից վերջին օփմպ.
խաղերը, որ երկրռւմ են անցկացվել
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77%

78,2%

53,5%

57,1%

74,9%

69,5%

51,1%

61,4%

77,7%

75,5%

65,4%

61,4%

49,3%

54,3%

50%

34,2%

89,7%

94,5%

78,5%

91,7%

53,6%

48,9%

50%

30%

70,4%

55,4%

45,2%

40%

1.Ուսումնասիրության տվյալները վկայում Mi, որ օլիմպիական գաղափարների մասին
■Արցախի դպրոցականների գիտելիքները ընդհանրապես սահմանափակ են, առանձնապես դա
Iվառ ձնով նկատվում Է գյուղի սովորողների մոտ, ըստ Էության դա հիմնականում պսւյոքաքաւվորված Է նրանով, որ դպրոցի ֆիզկուլտուրայի ե պատմության ուսուցիչները հիշյալ
մարդասիրական վեհ գաղափարների մասին համապատասխան տեղեկություններ քիչ են հա
ղորդում աշակերտներին: Դպրոցներում բացակայում են տարբեր վիկտորինաների ն օլիմ
պիադաների կազմակերպումը, ֆակուլտատիվ պարապմունքները' «օլիմպիական գիտելիքներ»
[թեմայով, հեռուստահաղորդումները' «օլիմպիական մեկնարկներ», միջդասարանական ե
միջդպրոցական մրցույթները, բացակայում են քարոզչական հաղորդումները: Այս ամենը կարող
Ki լրացնել աշակերտների օլիմպիական կրթության ե գաղափարների պաշարը, կօգնեն
(Արցախի դպրոցականներին լցվելու մեծ սպորտ դուրս գալու եռանդով:
2. Օլիմպիական կրթությունը Արցախի քաղաքաբնակ դպրոցականների մոտ ավելի
шпрфф վիճակում Է, քան գյուղերում:
3. Գյուղի դպրոցականների օփմպիական կրթության ցածր մակարդակը կապված Է
հեռուստատեսության բացակայության, հեռարձակման սահմանափակ ժամերի, ռադիոյի,
Iթերթերի ն հաղորդակցության մյուս ծառայությունների բացակայության հետ, գյուղական
ւդպրոցների ուսուցիչների օլիմպիզմի մասին գաղափարների ցածր մակարդակի հետ ե այլն:
4.Գյուղերում մեծամասամբ բացակայում են օլիմպիական մեկնարկները, մրցումները,
ֆակուլտատիվ պարապմունքները ե ընդհանրապես օլիմպիական ակտիվությունը:

Ամփոփում
Ներկա հետազոտությունը նվիրված է Արցախի դպրոցների օփմպիական կրթության
եիմնախնդիրներին, որը քիչ է ուսումնասիրված: Աշխատանքում օգտագործված է սոցիոլոգիական
հարցումների և մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները:

Резюме
Настоящее исследование посвящено одной из малоизученных провлем в овласти олимпийского
овразования школьников Арцаха. В равоте использованы методы навлюдений социологического опроса
иматематической статистики.
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У Ж 830
ОППОЗИЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ АКТИВА И ПАССИВА В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫ КЕ

А .Э .А йрапетян
Кафедра иностранных языков
Грамматическая категория залога реализируется с категориями времени и наклонения.
Однако не всем глаголам свойственна категория залога.Категория залога свойственна в
основном переходным глаголам и таким образом О.И.Москальская {O .I.M oskalskaja, ”Grammatik
der deutschen §prache”,1975, S.133) изображает микропарадигму актива и пассива переходных
глаголов следующим образом:
Переходный глагол
А к ти в

1. Инфинитив
2. Инфинитив
З.Партицип
Изъявительное наклонение
Настоящее
Перфект
Будущее I
время
Претеритом Будущ ееII
Плюсквамперфект

։
Сослагательное наклонение
Будущее I
Перфект
Настоящее
Претеритом
Будущ ееII
время
Плюсквамперфект

Пассив
4. Инфинитив
5. Инфинитив
б.Партицип
Изъявительное наклонение
Перфект
Будущее I
Настоящее
время
Претеритом
Будущ ее! I
Плюсквамперфект

Сослагательное наклонение
Перфект
Будущ ее!
Настоящее
время
Будущее I I
Претеритом
Плюсквамперфект

Страдательный залог выступает оппозицией действительного. В страдательной форме
подлежащее не совершает никакого действия, а наоборот действие направленно на него, оно
подвергается воздействию, в то время как в действительной форме подлежащее является лицом
или предметом, совершающим действие, например:
Spdter verabschiedet er er sie wie gute Freunde und wunscht
eine gesegnete
Reise.(JM angelsen, "Ophelias lange Reise nach Berlin”,S I6.)
Eine grosse Anzahl wurde enthauptet,und man hisste die Kopfe an langen Stangen au f (S. 63).
To же самое с инфинитивом:
Sie hatten sonst mir ihre Tochter geben miissen(S.62).
Nicht ein einziger Artnenier soil verschont werden (S.63).
To же самое при деепричастии:
Die lesende Frau —die gelesene Zeitung.
.Оппозиционные отношения действительного и страдательного залога можно трактовать, поразному. Так В.Шмидт (стр.202) изображает схематически:

►
S
действие
Karl
pluckt

О
Apfel.

< -------------------S
действие
Die Apfel werden gepfluckt
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О
von Karl.

То же самое мы встречаем у В.Юнга:
Er trifft das Ziel. - D as Ziel xvird von ihm getroffen. (Jung, 234)
В этом случае Юнг называет пассив обратной формой актива ( Umkehrform) .Он утверждает:
“Так как дополнение в винительном падеже действительного залога переходит в подлежащее
страдательного, то мы говорим о реверсии”(./м«£,234).Однако некоторое время такой подход
подвергался резкой критике . Так Адмони утверждает,что перевес двучленной пассивной
конструкции и вообще существование такового, в котором не наблюдается воздействие на
подлежащее, „а наличие лишь результата действия, свидетельствует о том, что пассивная
конструкция не является реверсией активной, а представляет собой самостоятельную
конструкцию в глагольной системе и структуре предложения.
Критики традиционной реверсной обратной теории (Umkehrtheorie) правы в том, что
механическая реверсия активной конструкции в пассивную не возможна. Кроме того, это не
возможно со стилистической точки зрения, т.к. существуют переходные глаголы, которые в
пассивной форме вообще не используются(глаголы haben, besitzen, erhalten, bekommen, erfahren,
erleiden, wissen, enthalten, konnen ).Эти глаголы, несмотря на свое управление, являясь
переходными глаголами, не могут направлять свое действие на подлежащее. Этот факт можно
объяснить семантикой глаголов.Некототрые из них обозначают не действие, а
состояниеюбладание —haben, besitzen, содержание - kosten, wiegen и т.д. Глаголы bekommen,
kriegen (как синоним к bekommen) сами имеют пассивный характер.Так , Адмони (Admoni
“Deutsche GrammatiK\Просвещение, 1982г.,стр.184) считает, что для образования пассива
необходимо как правило обозначение действия глагола в активнй форме. Это ограничение
реверсии актива в пассив свидетельствует о важности противопоставления: актив как
исполняющее действие — актив как способствующий процесс (bewirkter Vorgang), для
осмысления пассива по отношению к активу.
Айзенберг (Eisenberg, J989,S.139) отношения между активом и пассивом представляет
следующим образом:
а) форма глагола в активе соответствует форме глагола в пассиве;
б) подлежащему активного предложения соответствует факультативное предложное
определение с von/durch + Dat/Akk в пассивном предложении.
в)все другие дополнения в активном предложении соответствуют дополнениям пассивного
предложения.
П .Поленц {P.von Polenz) так же называет пассивное предложение видом конверсии и
отличается оно от активного предложения по трем пунктам: по конверсии, по устраснению
агенса действия и по измененю морфологического класса(категории) сказуемого (Konverse,
Agens֊ Weglassung, Pradikatsldassen- Veranderung).
Под конверсией имеется ввиду обратная раастановка х и у, например: х liebt у /у wird von х
geliebt; х schenkt у ein z . / у bekommt von x ein z geschenkt. Эта конверсия является не
контекстуально-обусловленным изменением в порядке слов предложения по теме/реме
(Thema/Rhema), а является инверсией основной предикативной структуры предложения на
более глубоком семантическом уровне.

Ամփոփում
Ներգործական կ
֊ րավորական հակադրությունը գերմաներենում
ՆԾրգործական֊կրավորական հակադրությունը գերմաներենում կարեչի է մեկնաթանեչ
տարբեր կերպ: Որոշ ւեզվաբաններ կրավորականը դիտում են ներգործականի հակառակ
կառուցվածքը: Սակայն կրավորական վ ածանցով բայերի կիրառությունը տարբեր բնույթի
նախադասություններում վկայում է, որ կրավորական կառուցվածքը գերմաներենում չի
հանդիսանում, ներգործական կառուցվածքի սովորական վտխակերպում, այչ ինքնուրույն
կառուցվածք է ինչպես բայական, այնպես էչ նախադասության համակարգում:

*

45

Հ Տ Գ 93
ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐՑԱԽՈՒՄ 18-րղ ԳԱՐԻ ՎԵՐՋԵՐԻՆ M l
19-րղ ԳԱՐԻ ՍԿԶԲՆԵՐԻՆ
Վ Ռ .Բւսլա յա ն
Պատմության ամբիոն
18-րդ դարի վերջերին գահին տիրելու նկարագրում է ,. թե ինչպիսի խիզախություն
համար Իրանում նորից պայքար սկսվեց: դրսևորել Շուշի ամրոցը պաշտպանելիս 60 huj
1794թ. թուրքական ծագում ունեցող կաջար- քաջորդիներ, որոնք ծածուկ դուրս գալով ամրոցի!
ների ներկայացուցիչ ներքինի Աղա Մուհամ- հանկարծակի հարձակում են գործել թշնամու վրա
մադ խանը իրեն շահ է հռչակում, որից հետո խուճապի մատնել ե մեծ կորուստներ պատճառի
եռանդուն գործունեություն ծավալում Իրանի նրանց2:
Քիչ նեղություն չէին կրում շահի զորքերը նսւ|
տիրապետությունը Այսրկովկասի վրա վերա
հաստատելու ն ռուսների առաջխաղացումը այն 12 հազար հայ ընտանիքներից, որոնք ամրացա
էին
Շուշին
շրջապատող կիրճերի մեջ ն շարունակ
կանխելու համար: Շուտով նա պահանջ ներ
կայացրեց վրաց Տերակլ 2-րդ արքային' խզել իր թիկունքից հարվածում էին պաշարողներին3: Շուշի)
կապերը Ռուսաստանի հետ ե անվերա ամրոցի պարիսպների տակ կրած պարտության
պահորեն ենթարկվել Իրանին: Նա հպատա համար, Ադա Մուհամմադ խանի հրոսակննր*
կություն էր պահանջում նաև Այսրկովկասի վրեժխնդիր են լինում անզեն ժողովրդից: Պարսի*
տարածքում եղած խանություններից: Սակայն շահը առանձնակի դաժանություն էր ցուցաբերող
Տերակլ 2-րդ արքան, որն ապավինել էր գերի ընկած բերդապահ հայերի նկատմամբ: Նոյ
Ռուսաստանի հովանավորութանը, մերժեց այդ հրամայեց ձիերը պայտել այնպես, որ պայտեր!
պահանջը: Աղա Մուհամմադ խանը մերժում լինեն սմբակների երեսին, իսկ մեխերը դուրս ցցվաւ
լինեն սմբակների տսւկից: Ապա վաել տվեց գերի!
ստացավ նան Ղարաբաղի Ւբրահիմ խանից:
Աղա Մուհամմադ խանին առավել շատ ներին գետնի վրա ե այդպես պայտած ձիերոյ
անհանգստացնում էին ռուսական կողմնո կոխկրտել տվեց նրանց: Սմբակներից դուրս ցցփօյ
րոշում ունեցող Արցախի մելիքները: Այդ էր մեխերը կատարելապես հոշոտեցին, մսի ե արյւա
պատճառը, որ նա խոստացավ մելիքներին զանգված դարձրին այդ թշվառներին4:
Չկարողանալով գրավել Շուշին, Աղա Մ™
հաստատել իրենց իշխանություններում ե տա
պալել Իթրսւհիմ խանին, եթե նրանք են համմադ խանը, ասպատակելով Շուշիի շրջակա!
թարկվեն պարսից շահին: Սակայն Արցախի բում գտնվող հայկական բնակավայրերը, շսւրժփա
մելիքները վճռականությամբ մերժեցին սպառ է դեպի Թիֆլիս: Քաղաքի բնակիչների մի մասը սրա
նալիքներով ուղեկցվող այդ պահանջը: Դեռ ՛քաշվում, իսկ մնացածները տարվում են գերի:
Յոթ օր քաղաքը թալանելուց, ավերելուց հետո
ավելին, նրան դիմակայելու համար անգամ
դաշնակցեցին Ւբրահիմ խանի հետ: Միայն շահի զորքերը' հարուստ ավարով ն հագարսփյ
շրջահայացություն ցուցաբերեց Զրաբերդի մե գերիներով ծանրաբեռնված շարժվում են Մուղտի
լիք Մեժլումը' միանալով Աղա Մուհամմադ դաշտ' այնտեղ ձմեռելու: Մինչև այդ շահը փորձս
խանին Ւբրահիմ խանին տապա[Ծ[ու համար: հնազանդԾցնԾւ Շսւմախու և Նուխու խաներին: Հ?այ(
Արցախի անհնազանդ տերերին պատմելու նրա զորքերը պարտություն կրեցին: կատաղած!
նպատակով 1794թ. ամռանը Սուլեյման Շահ- շահը իր թույնը թափեց Թիֆլիսից բերած գերիների!
գադեի զորքերը մտնում են Արցախ և վրա: Ավելի բարբարոսական պատիժ շահը պատ-1
րաստել էր Արցախից բերված 52 հայ գյուդա-1
խայտառակ պարտություն կրում1:
՚
Արցախում կրած պարտությունը կա պետների համար, որոնք ձերբակալվել էին Շուշուի
տաղեցնում է Ադա Մուհամմադ խանին ն նա պաշարման ժամանակ: Նրա հրամանով շինվեց մի|
դաժանությամբ պատժում է ողջ վերադար-ձած բարակիր պատ 52 նեղլիկ ծակերով, որոնց մեջ)
մտցրին գյուդապետների գլուխները: Ապա պատի
զորապետներին:
Եվ ահա, 1795թ. պարսկական 80000- մյուս կողմից նրանց պարանոցներին անց կացրինւ
անոց խառնիճաղանջ բանակը, անձամբ Ադա հաստ պարաններ, որոնց ծայրերը կապեցին ամեհի!
Մուհամմադ խանի գլխավորությամբ անցնում ջորիների գավակներին ու հարվածներով ստիպեցին՛
է Արաքս գետը, մտնում Արցախ ե պաշարում անասուններին քաշել այդ պարանները և նրանը
Շուշի ամրոցը: Ադա Մուհամմադ շահը չի այնքան քաշեցին, որ թշվառների գլուխները
կարողանում կոտրել Շուշիի պաշտպանների պոկվեցին:
Ադա Մուհամմադ շահի հաջողությունները
դիմադրությունը: Արցախցի մի ծերունու պատ
մածի հիման վրա վարդան Օձնեցին Այսրկովկասում թուլացրեց Ռուսաստանի հեդինա-
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կությունը ւոարածրաշրջանում: Այն վերակսւնգնճւու համար ցարական իշխանությունները
անհապաղ միջոցառումներ
ձեռնարկեցին:
Սկզբում' ռուսական կառավարության որոշմամբ 1795թ. դեկտեմբերին Թիֆլիս է ժամա
նում 2000 hnqnig բաղկացած ռուսական մի
ջոկատ4 Վրասաանը Ադա Մուհամմադ շահի
նոր ոտնձգություններից պաշտպանելու հա
մար:
Օգտվելով առիթից,որ հարստանում թռնըկւյած խլրտումները ճնշելու համար Պարսկաս
տան է ճանապարհվել Աղա Մուհամմսւդը,
1796թ. գարնանը ռուսական արքունիքը գործնականորեն նախապատրաստվում է արշա
վանքի: Ռուսական էքսպեդիցիոն կորպուսը
գլխավորելու էր կոմս վալերիան Զուբովը: վեր
ջինիս Եկատերինա կայսրուհու խնդրանքով
ուդճկցում էր արքեպիսկոպոս Հովսեփ Արդությսւնը, որը քաջատեղյակ էր Այսրկովկասում ե
Պարսկաստանում տիրող քաղաքական կացութ
՜յանը:
1796թ. մայիսի 10-ին ռուսները գրավում
սն Դերբենդը: Ռուսական զենքի համար ար
շավանքը սկզբից եեթ բարեհաջող էր:
Շուտով ռուսներին են հանձնվում նան
Ղուրան, Շամախին ու Բաքուն : Ռուսական
զորքերի այս հաջողությունները պայմանա
վորված էին նան այդ վայրերի հայերի աջակ
ցությամբ: Հովսեւի Արդությանի կոչով ամենուր
ստեղծվում են կամավորական ջոկատներ:
Ռուսական իշխանությունները Այսըբկովկասի
քրիստոնյաներին ոգևորելու նպատակով հայ
տարարվել են, որ պատերազմական ձեռ
նարկության ամենագլխավոր նպատակն էր'
«վերականգնել Հերսւկլի իշխանությունն իր
կալվածքներում, հայ մելիքներին և նրանց
հպատակ Ղարաբադի բնակիչներին դնել մի
միայն Ռուսաստանից կախված դրության
մեջ»7:
1796թ. աշնանը կոմս վ.Զուբովը հա
մալրում է ստանում ե հոկտեմբեր ամսին մի
գորաջոկատ' գեներալ ՄՄՌիմսկի-կորսսւկովի
հրամանատարությամբ ուղարկում Գանձակի
վրա: Քաղաքը գրավելուց հետո նրանք պետք է
միանային ռուսական հիմնական ուժերին ե
հասնեին Քոա ու Արաքս գետերի խառնվեւու
վայրը: Հովսեփ Արդությանը այնուհետև խոր
հուրդ է տալիս անցնել Քոա գետը և, կանգ
առնելով Մուդանի դաշտում, հրաման տալ
Շուշու Ւբրահիմ խանին, որ նա ինքը գա ձերդ
պայծառափայլության մոտ կամ գոնե ուղարկի
իր ավագ որդուն հայ մելիքների հետ: Ձերդ
պայծառափայլության այդ հրամանի կատա
րումը կդառնա Ւթրահիմի դեպի Ռուսաստանն
ունեցած հավատարմության և ջերմեռան
դության ապացույց: Այնտեղ բոլոր կարևոր
գործերը վերջացնելուց հետո կարելի է անարգել
գնալ Թավրիգի կամ Արդեբիլի վրա, ուր որ
ավելի հարմար կդիտվի: Իսկ հիշյալ Ւբրահիմ

խանից անհրաժեշտ է պահանջել նրա որդուն
հագար զինվորների հետ և հինգ հայ մելիքներին'
նրանց հինգ հագար զորքերի հետ, զանազան
գործողությունների համար, մասնավորապես իբրև
առաջապահ գնդեր, որովհետև նրանց խորթ չի
պատերազմական ոգին: Ւսկ եթե Շուշու խանը ձեր
հրամանը կատարել չկամենա, այդ կլինի նրա
անհավատարմության և խորամանկ խաբեության
բացարձակ ապացույց: Այս դեպքում կարելի է
գործադրել հայ մելիքներին, որոնք հարմար զենք
կդառնան նրան պաշտոնազուրկ անելու և բարձր
աստիճանից ու բերդից գրկելու համար, իսկ
այնուհետև ամբողջ Ատրպատականը կարելի է
հնազանդության մեջ պահել առանց զենքի: Տայ
զորքի թիվը, ի մեծ օգուտ Ռուսաստանի, կբազ
մապատկվի և կհասնի մեծ քանակության, և բոլոր
ձեռնադրությունները վերջիվերջո կհանգեն բարե
հաջող վախճանի: Շուշու խանը, իր կարծիքով, իր
բերդերը համարում է անառիկ, բայց այդ կարծիքի
վերաբերմամբ կարոդ է հեշտությամբ խաբված
լինել, որովհետև նրա բերդը և ուժն առավելապես
՛հայերն են կազմում, որոնք թեև կտրիճ ու քաջ են,
բայց ճշմարտապես անձնատուր եղած փնելով
ռուսաց գահին, ոչ միայն զենք չեն վերցնի ռուսների
դեմ, այլև ամեն կերպ կաջակցեն Ւթրսւհիմի
կորռւստյան, եթե նա ուխտադրուժ կհանդիսանա:
Պետք է միայն հայ մելիքներին գաղտնաբար
հուսադրել նորին մեծության ողորմությամբ և
հովանավորությամբ»8: Ւբրահիմ խանը կեղծավո
րաբար ջերմ հարաբերություններ պահպանելով
Զութովի հետ, միաժամանակ ռուսների դեմ դիվային
ծրագրեր էր մտմտում: Ւբրահիմ խանն իր մոտ
կանչեց Վարանդայի մելիք Շահնազարի որդի մելիք
Զումշուդին և մահ սպառնաց նրան, եթե հայերի մեջ
ռուսամետ շարժում նկատի: Միաժամանակ նա
Նուխու ն Շամախու խաների հետ հակառուսական
դաշինք կնքեց: Դրանից հետո Ւբրահիմ խանը դա
վադրություն կազմակերպեց Զուբովի դեմ, բայց հա
ջողություն չունեցավ:
Որերորդ անգամ Այսրկովկասի քրիստոնյա
՜բնակչության ոգևորությունը մթագնեց Ռուսաս
տանից ստացված վատ լուրով: Սուրհանդակը ռու
սական զորքերին ետ դառնալու հրաման բերեց:
1796թ. նոյեմբերի 6-ին մահացել էր Եկատերինա 11-ը
և նոր կայսր Պավել I-ը, կամենալով իր ուշադ
րությունը նվիրել եվրոպական գործերին, միաժա
մանակ լինելով իր մոր քաղաքական ծրագրերի
հակառակորդը, չէր ցանկանում շարունակել այդ
արշավանքը: Ռուսական զորքերի հեռանալը ծանր
հարված էր հայության համար: ժողովուրդն ապ
րում էր տագնապալից օրեր: Մշտապես կրկնվող
պատերազմական գործողությունների հետևանքով
Արցախի, Սյունիքի և Գանձակի շրջաններում սովն
ու մահտարժամը սովորական երևույթներ էին: Հա
յության մի մասը ստիպված լքում էր իր հայրենիքը,
հեռանալով Վբաստան և Ռուսաստան:
Ադա Մուհամմադ շահը, ճնշելով Խորասանում ծագած ապստամբությունը, սկսեց եռանդով
նախապատրաստվել Այսրկովկաս ներխուժելու հա
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մար: Ռուսական զորքերի հեստնալուց հետո,
1797թ. գարնանը Ադա Մուհամմադ շահը նոր
արշավանք սկսեց դեպի այսրկովկասյան
երկրներ: Շահը Խուդափնրինի կամուրջով անց
նելով Արաբսը. շարժվում է դեպի Շուշի: Ղարաբադի Ւբրահիմ խանն իր մերձավորներով
լքում է ամրոցի պաշտպաններին ե ապաս
տանում Դաղստանի Ռւմմա խանի մոտ: Այս
անգամ Ադա Մուհամմադ շահը գրավում է
Շուշին և ավերում այն, սրի անցկացնում
բնակչությանը: Շահի դաժանություններից գերծ
չէին մնում նան իր իսկ անմիջական
սպասավորները: Եվ նրանցից մեկը' Սսւֆար
Ալին, գիշերով մտնում Է շահի ննջարանը ու
դաշույնի հարվածներով վերջ դնում բռնակալի
ոճբաշատ կյանքին9: Դրանից հետո պարսից
գորքը խառնիճաղանջ խմբերով հեռանում է
դեպի Ւրան, ուր պայքար Էր սկսվել իշխանու
թյան համար:
18-բդ դարի վերջերին ե 19-րդ դարի
սկգբներին սկսվում Է արցախահայության ազա
տագրական պայքարի և Ռուսաստանին միաց
ման եզրափակիչ Փուլը:
Արցախահայությունը ապրում Էր թերևս
իր պատմության ամենատագնապալից ու
մղձավանջային օրերը: Աղա Մուհամմադ շահի
և Հյուսիսային կովկասի խառնամբոխ ցեղերի
պարբերաբար կրկնվող ասպատակությունները,
Ւբրահիմ խանի խարդավանքներն ու հայաջինջ
քաղաքականությունը քամել Էին Արցախի
կենսատու ուժերը: Այս ամենին գումարվեց
երաշտն ու բնական մյուս աղետները: Երկ
րամասում մոլեգնում Էին սովն ու համա
ճարակ հիվանդությունները: Ավանդություննե
րը պատմում են, որ մարդիկ գերեզմաններից
հանում Էին նոր թադած մեռելներին ե ուտում,
հարձակումներ գործում գերիներ խլելու և
մորթելու համար, երեխաներից մի քանիսին
մորթում Էին' մյուսներին հանգստացներս հա
մար10: Գաղթականների հոծ զանգվածներ տե
ղափոխվելով վրաստան մի կտոր հացի համար
վաճառում Էին իրենց երեխաներին":
Չնայած Ւբրահիմ խանի դեմ անհավա
սար պայքարում մելիքների ուժերը հատվել Էին,
բայց պայքարը դադար չունեցավ:
վարանդայի մելիք Զումշուդը ե նրա քրոջ
որդի' Գյուլիստանի մելիք Ֆրեյդունը, 1797թ.
մեկնեցին Աստբախան' նպատակ հետապընդելով Հովսեւի Արդությանի միջնորդությամբ
հանդիպել Պավել կայսրի հետ: Միաժամանակ
Ղուկաս կարնեցի կաթողիկոսը հատուկ
ուղերձով դիմեց կայսրին' հովանավորության
տակ առնելու հայ ժողովրդին: 1798թ. փետըրվարի 26-ի կայսերական հրովարտակով իր
նախորդների' Պետրոս I-ի, Եկատերինա I-ի ե
Եկատերինա II-ի նման հայոց կաթողիկոսին,
հայ մելիքներին, յոպբաշիներին ու կառավա
րիչներին, ողջ հայ ժողովրդին և առանձնապես
Ռուսական կայսրության սահմաններում բնակ

վող հայերին, վերցնում Է իր կայսերական
մածության ու պաշտպանության ներքո : Չնա^ք
այդ հավաստիացումներին, Պավել I-ը, ըստ Էութ^|
հրաժարվել էր Այսրկովկասում հայկական
պետության ստեղծման գաղավւարից, նպաաք
հետապնդելով բռնազավթել երկրամասը:
Աստանդական դարձած մելիքները
խանում երկար սպասերսց հետո 1799թ. մեկձէ^|
Պետերբուրգ և Հ.Արղությանի միջնորդությամբ Щ
կայացրին կայսրին իրենց աղերսագրերը:
Պավել կայսրը ընդունեց երկու մելիքներին
սաց հպատակության տակ: Մելիք Ֆրեյդունը աւ
ցավ Բորչալուի մի մասը, իսկ մելիք Զումշոլդի^յ
ռին: Գյուլիստանի մելիք Աբովը հաստատվեց
սում: Այս ճանապարհով Ռուսաստանը պիտի tyiH
ներ արցախահայ պետության ստեղծման վծրյ®
հնարավորությունը:
Բարեբախտաբար արցախահայությունը ишН
չտվեց իր մելիքների ցանկություններին' տեղափ®
վել նոր տիրույթները: ժողովուրդը ամուր կառչակ®
հողին շարունակեց պայքարը ազատության համար
Աղա Մուհամմադ շահի սպանությունից htH
նրա եղբորորդին' Ֆաթալի շահը, անցնելով իշխ-а■
նության գլուխ, վարձեց Պարսկաստանի գերիչի®
նությունը նորից վերահաստատել Այսրկովկաա®
Առանձնակի եռանդ Էր այս հարցում ցուցաբՕրո®
թագաժառանգ Աբբաս-Միրգան: 1800թ. դարնա®
նրա զորքերը մտան Արարատյան դաշտ և պաչ®
րեցին Երևանը: Բերդը գրավել նրանց չհաջողվեց: Я
Դեպքերի զարգացման ընթացքը ի նպսւ®
Ռուսաստանին դարձնելու համար Հերսւկլ թաց®
վորի որդի Գևորգի XII-ի մահվանից մեկ տա®
հետո' 1801թ. սեպտեմբերի 12-ին Ալեքսանդր Я
հրովարտակով վերացվեց վրաց թագավորության^
վրաստանը միացվեց Ռուսաստանին: Ալեբսանւ
I-ի մանիֆեստով Ռուսաստանին միացվեց նւմ
հայկական Լոռին, Փամբակը, Շամշսւդինը ն Հ®
յաստանի հյուսիսային մի քանի այլ շրջաններ:
1804թ. հունվարին Գյանջայի գրավումով ար
տեղ բնակվող հայերը նույնպես անցան ասսակայ
հպատակության ներքո: Այնուհետև ռուսական հրի
մանատարությունը սկսում Է եռանդուն նախապսա
բաստություն տեսնել' գրավելու ռագմավսւրակաէ
կարևոր նշանակություն ունեցող Երևանի л
Նախիջևանի խանությունները և Շիրակը:
Ռուս-պաբսկական խորացվող հակսաաի
յունները շուտով վերաճեցին 1804-1813թթ. պատՏ|
րագմի:
Հակառակորդների միջև առաջին լուրջ ճակա
տամարտը տեղի ունեցավ 1804թ. հունիսի 101
Փոքր Ղարաքիւիսա (Ագատան) պուղի մոտ: Ռուսա!
կան կորպուսի առաջապահ ուժերը գեներալ Տուլտ
կովի հրամանատարությամբ հաղթանակ տարան!
Ւր հերթին գեներալ Ցիցիանովը հունիսի 30-И
Քանաբեաոմ ջախջախում Է Աբաս-Միրգայի զորբա
րին և պաշարում Երևանը: Ուժեղ տոթը, ռագմա-1
մթերքի ու պարեկի խիստ պակասը, ինչպես նսմ
վրաստսւնում տիրող խռովահույզ վիճակը Յիցիա-

I Տափն հսւրկադրեցին սեպտեմբերի 3-ին դսւդաI j րսցնԾլ Երևանի պաշարումը ե վերադառնալ

մինչև վերջ իրեն հավատարիմ մի ամբողջ ժողովրդի
իր հայրենիքում ազատ ապրելու խնդրանքը,
ամենակոպիտ ձևով ոտնահարելով Ղարաբաղի մե
Ռուսների վերջին հաջոդություններից ան- լիքների հայրենասիրական իրավունքները: Այս
I հանգստացած Ղարաբաղի Ւբրահիմ խանը նույն ձեռագիրն ուներ նաև 1921թ. մարտի 16-ի ռուսI [ որոշեց հարաբերություններ հաստատել նրանց թուրքական պայմանագիրը, 1921թ. հուլիսի 5-ի
I htim: Պարսկաստանն էլ, Ղարաբադը կորցնելու կովկասյան բյուրոյի հայտնի որոշումը և «վերա
I | հէաանկսւրից խուսափելու նպատակով, 1805թ. կառուցված» Ռուսաստանի ծնունդ Գորթաչովյան
I հունվարին մեծաքանակ մի զորագունդ է հայատյացությունը:
1805թ. գարնանը Աբաս-Միրզան մեծ բանա
I [ոսլսւրկում Ղարսւբադ: Դեռևս Շուշի չհասած,
I [ Դիգակում հայ կամավորները խայտառակ կով անցնելով Արաբսը, մտնելով Ղարաբաղ' պսւշարեց Շուշին: Ռուսական կայազորը Լիսանևիչի գլխա
I պարտության են4մատնում պարսիկներին:
Ւբրահիմ խանի վրա ճնշումն ուժեղացնե- վորությամբ և տեղի հայ կամավորների օժանդա
կությամբ
համառ դիմադրություն ցույց տվեց թշնաI ւ լու նպատակով Շուշի է ուղարկվում մայոր ԼիI ւսանեիչի գլխավորությամբ ռուսական մի ջո- մուն:
Ւբրահիմ խանը չնայած իր երդմանը, որոշեց
I կասւ:
Ւբրահիմ խանը ստիպված գնաց զիջում- միանալ Աբաս Միրզայի զորքին, իր ընտանիքով
I ւ ների: 1805թ. մայիսի 14-ին, Գանձակից 30 գիշերը լքելով բերդը: Լիսանևիչը և մելիք Զումշուդը,
I փրստ հեռավորության վրա, Քյուրակչայ գետի իմանալով դրա մասին, հետապնդում են խանին և
I մոտ, գեներալ Ցիցիանովը ե Ւբրահիմ խանը Խանեն բադ կոչվող տարածքում' հասնելով սպա
I ստորագրեցին պայմանագիր: Որպես շահագըր- նում են Ւբրահիմ խանին և նրա ընտանիքի մյուս
I <խ կողմ հայերից ներկա էին Թիֆլիսի ե Գան- տղամարդկանց:
Շուշիի պաշտպաններին օգնելու համար
I [ ճակի առաջնորդ Հովհաննես արքեպիսկոպոս
I Գսդսւրդակիրը ե վարանդայի մելիք Զումշուդ Գանձակից գնդապետ կարյագինի հրամանատա
1Մելիք-Շահնագարյանը: Պայմանագրով Ղարա- րությամբ ուղարկվում է 500 հոգանոց մի ջոկատ' եր
բւսդը ընդունում է Ռուսաստանի հովանավորու- կու հրանոթով: Ասկերանի մոտ ռուսական զորքերին
[ թյունը, Շուշիում տեղակայվելու են ռուսական շրջապատում են պարսկական Փիր-Ղուլի խանի 10
j զորքեր, ռուս աստիճանավորների հսկողության հազարանոց բանակը: Պարսից առաջապահ զորքե
տակ Ղարաբադը ղեկավարվեւու էր խանի կող րին օգնության է հասնում Աբաս Միրզայի 30 հա
մից: Պայմանագրի առաջին հոդվածում աս զարանոց բանակը: Գումարտակի ծանր վիճակի
ված է. «Ես' Շուշու ե Ղարաբաղի Ւբրահիմ մասին Շուշիի կայազորին տեղյակ է պահում կուսախսւնս, իմ,իմ ժառանգների ե հաջորդների անու- պատցի վանի Աթաբեկյանը: Նրա օգնությամբ
I նից հանդիսավորապես ընդմիշտ հրաժարվում կարյագինի գումարտակը Ասկերանից գաղտնի հե
եմ Պարսկաստանից կամ այլ պետությունից ռանում և ամրանում է Շահ-Բուլադ բերդում: Աբասj վասալական կամ առհասարակ ուրիշ որևէ Միրզան վարձում է պաշտպաններին սովի մատտիտղոս ունեցող որևէ կախում ունենալուց ն նելով' հարկադրել անձնատուր լինել: Ստեղծված
I սրանով հայտարարում եմ ամբողջ աշխարհի կացության մասին վանի Աթաբեկյանը իր եղբոր'
աոաջ, որ ես ինձ ե իմ հաջորդների վրա չեմ Հակոբի միջոցով նամակ է ուղարկում Ելիզսւվե> ճանաչում ուրիշ մի ինբնակաւռւթյուն, բացի տապոլ գեներալ Յիցիսւնովին, իսկ ինքը հաց և այլ
նորին կայսերական մեծության համառուսա- սննդամթերքներ հասցնում սովի մատնված զինվոր
կան մեծ թագավոր կայսրին ն նրա բարձր ներին:
Հույսը կտրելով օժանդակ ուժեր ստանա-լուց,
ժառանգների և համառուսաստանյան կայսերա
կան գահի ժառանգների գերագույն իշխանութ հուլիսի 7-ին գիշերը, վանի Աթաբեկյսւնի ուղեկ
յունը' խոստանալով նույն գահին հավատար ցությամբ, կարյագինի գումարտակը թշնամուց
մություն, ինչպես նրա հավատարիմ ստրուկը, աննկատ հասնում է Մոխրաթաղ գյուղը: կուսա
որի համար ե պիտի երդվեմ սուրբ Ղուրանի պատում հոր տանը գտնվող ալյուրի պաշարները
վրա»: Ցարական կողմն իր հերթին խոստանում հանձնելով ռուս զինվորներին, նրանց բարեհաջող
ւ է, որ ցարի ու «նրա հաջորդների անունից հասցնում է ռուսական հիմնական ուժերին: Այս
I շնորհն ու բարեխնամությունը Շուշու ե Ղարա- քաջագործությունների համար Ցիցիանովը վանի
I բաղի Ւբրահիմ խանից ու նրա ժառանգներից, Աթաբեկյանին նվիրեց իր արծաթե ժամացույցը 4:
Հետագայում վանի Աթաբեկյանը 60 հայ կա
[ ինչպես ն իրեն հավատարիմ հպատակից երբեբ
I չեն խլվի..., նորին բարձրաստիճանության ու մավորների գլուխ անցած կռվում է ռուս-պարսնրա ժառանգների
ներկա
կալվածների կական ճակատի ամենաթեժ կետերում: Արցախի
հայությունը, նրա մելիքական ուժերը, երկիրը ազա
ամբողջականությունը պահպանված կլինի»13:
Փաստորեն այդ դաշնագրով ցարական տագրելու նպատակով կռվում էին ոչ միայն հայրենի
Ռուսաստանը անսքող ցույց տվեց մերկապա եզերքներում, այլև ուր անհրաժեշտ լիներ, ուր որ
րանոց, շահախնդիր արտաքին քաղաքակա ռուսական հրամանատարությունը հարմար գտներ:
Երևանի 1804թ. պաշարման ժամանակ ռուսա
նության էությունը, հարազատ մնալով ծավա
լապաշտական նկրտումներին, անտեսելով կան զորքերին մեծ օգնություն ցույց տվեց Գյուլիս-
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տանի Մելիք-Աբովի որդի' Ռոսւոոմ թեկի գլխա
վորած հայկական հեծյալ ջոկատը:
Ռոտոոմ բեկը անձնազոհության հրաշալի
օրինակներ ցույց տվեց Բոլնիսում, Փամբակի ու
Ապարանի մարտերում: Անհավասար մարտ
երում ընկան Ռոստոմ բեկի ջոկատի մարտիկ
ներից շատերը, իսկ ինքը' հրամանատարը, վի
րավոր վիճակում գերվեց ե շղթայակապ ուղար
կվեց Թսւվրիգի բանտը, որտեղ ե դաժան խոշսւտանգումներից հետո սպանվեց1 :
Աերունի Մելիք Աթովը որդու հերոսական
նահատակությունից հետո, գլխավորեց հայկա
կան ջոկատը ե արիության թագում օրինակներ
ցույց տվեց:
1806թ. Ղարաթադում պարսկական զոր
քերի դեմ մղվող մարտերում աչքի ընկավ Մելիբ-Զումշուդ Շահնազարյանի հեծյալ ջոկատը:
Ֆելդմարշալ Գուդուվիչը, բարձր գնահատելով
հայորդու ցուցաբերած ծառայություններն ու
հմտությունը, գլխավոր շտաբ էր ներկայացրել'
Մելիբ-Զումշուդ Շահնազարյանին վսւխգնդապետի աստիճան շնորհեւու համար: 1806 թվա
կանից մինչև 1809 թվականը ռուս-պարսկական ճակատում հանգստություն էր տիրում:
Խրախուսվելով Անգլիայի և Ֆրանսիայի կողմից,
1809թ. Պարսկաստանը նոր ռազմական գործո
ղություններ սկսեց: Թուրքիայի ե Պարսկաս
տանի դեմ երկու ճակատով կռվելուց խուսա
փելու նպատակով 1810թ. փետրվարին' Թսւվրիգում և ապրիլին' Ասկերանում Ռուսաստանը
Պարսկաստանի հետ բանակցություններ սկսեց:
Սակայն Պարսկաստանը, ակնկալելով մեծ
տերությունների աջակցությունը, ընդհատեց
բանակցությունները ն վերսկսեց պատերազ
մական գործողությունները:
1810թ. ամռանը գնդապետ Պւկոտլյարեսկու զորագունդը գրավեց Մեղրին, ապա,
հանկարծակի գրոհելով Աբաս-Միրգայի ճամ
բարը, նրան պարտության մատնեց և հարկադրեց զորքերը դուրս բերել Ղարաբսւղից:
Անհաջողության մատնվեց նան 1811թ.
ամռանը Աբաս-Միրգայի կողմից դեպի Ղարաթաղ կազմակերպված արշավանքը:
1812թ. հայրենական պատերազմի ծանր
շրջանում պարսկական զորքերը հարձակման
անցնելով' ցանկանում էին վերստին գրավել
իրենց կորցրած տարածքները: Ասլանդուգի ե
Լենքորսւնի ճակատամարտերում պարսկական
զորքերի կրած ծանր պարտությունները ՖաթԱլի շահին հարկադրում են հաշտություն
խնդրՕլ:
Հարկ է նշել, որ վերջին այս հաղթա
նակների կրման գործում նորից իրենց ավանդը
բերեցին Արցախի կամավորները' Վանի հարյու
րապետի գլխավորությամբ16: Հայ ժողովրդի
ջանադիր մասնակցությամբ ռուսական զենքի
հաղթանակները ամբողջականացվեցին 1813թ
հոկտեմբերի 12-ին Գյուլիստանի հաշտության
պայմանագրով: Այն ստորագրում են լիազոր'

Ռտիշչեը ե Պարսկաստանի ներկայացուցիչ'
Աթդուլ Հասան խանը17: Պարսկաստանը ճանա^Տ
Դաղստանի ու Արևելյան Վրաստսւնի, ինչպճսՏ
Գյուլիստանի, Ղարաբաղի, Շաքիի, Շիրվանի, Դ№
բենդի, Ղուբայի, Բսւքվի, Թալիշի խանությունն1ւ^ա
միացումը Ռուսաստանին|8:Ըստ պայմանագրի
րորդ կետի այս տարածքների հետ Պսւբսկատոա^ա
հրաժարվում էր նաև Արևելյան Հայաստանի'
րաբաղի, Լոռու, Փամբակի, Շամ-շադինի, Զսւնգէ
զուրի և Շորսւգյալի գավառներից: Պարսկաստա^լ
զրկվում է կասպից ծոմում ռազմական նավատու^Տ
ունենալու իրավունքից՛ :
Անկախ նրանից, թե ցարական իշխանու^ա
յունները Այսրկովկասում ինչ նպատակներ էին
տապնդում, այն համապատասխանում էր Ղարւ^|
թաղի և, ընդհանրապես, ողջ հայության uiquimu^B
՛գրական ձգտումներին:Գյուլիստանի պայմանացի*
մեր ժողովրդի համար պատմական սւնանցանս^|
իրողություն է: Այն մի ավելորդ անգամ նորից վ1{ւ^1
յում է, որ Ղարաթսւղը առանձին ազգային-պեաա
կան միավորի կարգավիճակով է անցել Ռուտա
տանի տիրապետության տակ: Հետևաբար, ներկա
յիս Ադրբեջանը կազմող տարածքները, Դադստաա
վրաստանը, այնպես էլ Ղարաթաղը Ռոաաստսւնիւ
են անցել հավասար իրավասուբյեկտային կսւլպայ
վիճակով: Ուրեմն, եթե խորհրդային կայսրությաւ
փլուզումից հետո վերոհիշյալները իրենց իրսւվուա
են վերապահում ստեղծելու ազգային պետսւկա]
նություն, այդ նույնից օգտվում է նաև Ղսւրաբսււլ|1
Գյուլիստանի պայմանագիրը կարող է քաղաքական
ուղենիշ հանդիսանալ ԼՂՀ արդեն ձևավորվող ար
տաքին քաղաքականության և դիվանագիտության
սկզբունքների մշակման համար: Այն, բացի քաղա
քական պսւտճառաթանություններից,ունի նաև իրավա
կան ամբողջացված դաշտ' մեր օրերի թելադրա21
տեսակետի առումով: ԼՂՀ ճա-նաչման իրավակսւս
կողմի առաջնային քայլը անսլայման պետք է կապկ
Գյուլիստանի պայմանագրի հետ:
Այստեղ Ադրբեջանը հանդես է գափս որպէա
երկրորդական դեմք: Հիմնական կնճիռը ՂարաբւպՌուսաստան կապի վրա Է, որովհետև կամա թե ակամա
Ռուսաստանը ինքը եթե հիմա կանգնած Է իր
պետականության կայացման ճանապարհին և այն
վարձում Է իրականացնել քաղաքակիրթ չափանիշ
ներով, չի կարող խուսափել իր պատմության իրավսւպայմանագրային հիմունքներից: Այսինքն' հաշվի|
նստելով այդպիսի հիմունքներից մալի' Գյուլիստանի
պայմանագրի հետ, Ռուսաստանը պիտի կոդմնորոշվի
ստացած ժառանգության նկատմամբ: Ւսկ պեւոաիրավական ժառանգությունը դա ոչ թե հպանցիկ
երևույթ Է, այլ տվյալ տերության գոյության ընթացքում
մշակված
պետական
շահերի
ամբողջություն:
Հետևաբար, եթե Գյուլիստանի սխւյմանագրով Ղարւսբաղը ինչ-որ չափով ինքնուրույնացված միավոր Է
Հայաստանի համար, ապա Ադրբեջանի մասին junup
անգամ լինել չի կարոդ:
Գյուփստանի
պայմանագրի
քսպաքականիրավական ուժի արտահայտություններից մեկն Էլ այն Է,
որ այդ պայմանագիրը պաշտպանության կարիք չունի:
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ատտխոմը նրանից նրան սւռընչփպ ցանկացած
աոության կողմից ուղղված է հենց խուսափողի
|դ&մ: Որովհետև կիսաապռաւո ուժեդ-մշտական
ասություն չի լինում, այլ լինում Է ուժեղ
ատություն, որի կառուցման հիմքում ղրկում Է
հալւպյակրթության կողմից մշակված պետակսւնքաղաբակւսն սկզբունքները ամբողջությամբ:
Ցարական Ռուսաստանը հայերի օգնու
թյամբ տիրանալով Ղարաբսւղին, ձեռնամուխ
Кեղավ իր գաղութատիրական քաղաքականության
|իւականացմանը:4 Ցարական կառավարության
■հրամանով վերացվեց մելիքական կարգը: Նման
■քաղաքականության հիմքը պետք Է Փնտրել այն
|1ւնբնավարական ձգտումների մեջ, որոնց համար
■մարտնչել են Արցախի մելիքները: Դրա փոխարեն
■պահպանվեցին թաթար խսւների և բալերի իրա|ւխւնրները: Քննարկվող ժամանակաշրջանում կովՏկասի ազնվականների 41,53%-ը վրացիներ Էին,
|աաները 16,4%, թաթարները' 27,50%-ը, իսկ հայերը
||յ&գամ1յնը 5,46%-ը2 : Այս գործում իր բացասա|կան դերն Է կատարել վրացական ծագում ունեցող
■հայատյաց Ցիցիանովը:
Ւբրահիմ խանի սպանությունից հետո, ռուI սաց կայսեր անունից խանի հետնորդ հայտա(րարվԾց նրա ավագ որդի Սեհտի֊Ղուլի խանը:
ւվհրջինս, չնայած իր հավատարմության երդումIներին, նոր տերերի նկատմամբ նույնպես այնքան
[կ բարեհամբույր չգտնվեց: 1822թ. Մեհտի Ղուլի
Iխանի ե նրա մերձավորների Պարսկաստան փախ֊
fչելուց հետո, Ղարաբաղի խանությունը գեներաւ
Մսւդաթովի հրահանգով լուծարվեց և վերա
կարվեց Ղարաբաղի նահանգի, որն անմիջապես
կսաավարվում Էր ռուսական կառավարության
կողմից: Նահանգն իր հերթին բաժանվեց մահսզների: վարչական պաշտոններից հեռացվեցին
խանական շրջանի նախկին պաշտոնյաները, իսկ
մահալների կառավարիչներ նշանակվեցին ռուս
աստիճանավորներ:
Քաղաքական այս գործընթացներով սկսվեց
Ղարաբաղի պատմության նոր շրջանը:

Ամփոփում
Արցախահայությունը
18-րդ
դարի
վերջե՜րին և 19-րդ դարի սկզբներին աժերի
փբւարումով Փորձում էր վերջնականապես
թոթափեչ պարսկական ատեյի չուծը: Տայ
ժողովոիրդի ջանադիր մասնակցությամբ ռու
սական զենքի հաղթանակները ամբողջա
կանացվեցին 1813թ. հոկտեմբերի 12-ին Գյու
լստանի հաշտության պայմանագրով: Ան
կախ նրանից, թ ե ցարական իշխանությունները
այդ պայմանագրով ինչ նպատակներ էին
հետապնդում, այն մի ավեթրդ անգամ նորից
վկայում է, որ Ղարաբադը առանձին ազգային-

պետական միավորի կարգավիճակով է անցեչ
Ռուսաստանի տիրապետության տակ:

Резюме
В конце 18-ого и начале 19-ого веков
армянское население Арцаха сверхнапряжением сил
попыталось окончательно свроснгь ненавистное
персидское иго. При активном участии армянского
народа поведы русского оружия увенчались
Гюлистанским мирным договором 12-ого октявря
1813 года.Вне зависимости от того, какие цели пресле
довали царские власти, это липший р аз свидетель
ствует о том, что Каравах вошел в состав Российской
империи в качестве отдельной национально-государ
ственной единицы.
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УДК 93
К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕКОТОРЫХ РЕЛЬЕФОВ Г АНДЗАС АРСКОГО
МОНАСТЫРЯ
В .А .С аф арян
Кафедра истории

В истории средневековой культуры Ар
мении большое место занимают многочислен
ные христианские храмы и монастыри. Среди
них особого внимания заслуживает Гандзасарский монастырь, который в течение про
шедшего столетия неоднократно становился
объектом исследования историков, архитекто
ров и искусствоведов.1
С конца XX века архитектурные памят
ники Арцаха, в том числе и. Гандзасар, стали
предметом “исследований44специалистов из со
седнего Азербайджана, целью которых была их
албанизация.
Не вдаваясь в дискуссию об архитек
турных особенностях, национальной и конфес
сиональной принадлежности Гандзасара, обра
тимся к вопросу об интерпретации рельефов
этого выдающегося памятника. Проблема за
ключается в том, что эти рельефы интерпре
тировались неоднозначно, и не всегда верно: в
одних случаях, в силу неверной атрибуции са
мих рельефов (А; Якобсон, С. Мнацаканян, Б.
Улубабян), в других - в силу изначально тен
денциозного подхода, имеющего целью при
своения чужой культуры (Р. Геюшев, Д. и М.
Ахундовы, 3. Буниятов и др.). Необходимо под
черкнуть, что стремление некоторых наших
ученых найти в рельефах христианского храма
языческие мотивы, стимулировало фальсифи
каторов из Азербайджана к широкомас
штабным манипуляциям в их попытках об
наружить митраистские и мусульманские про
явления в христианских символах. <
В настоящей статье мы не ставили себе
цели разоблачить псевдонаучные потуги азер
байджанских историков, пытающихся присво
ить часть армянской культуры, так как об этом
достаточно веско и аргументировано уже гово
рилось.
Нам представляется, что неправильная
трактовка некоторых рельефов Гандзасарского
храма является следствием неверного опреде
ления образов, представленных в них. Большая
путаница, в частности, возникла в связи с
атрибуцией четырех горельефов, помещенных
в верхних частях сферических парусов в ин
терьере Гандзасарского храма. В данной статье
мы попытаемся внести некоторую ясность в
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проблему интерпретации именно этих релье
фов.
Что же, по мнению исследо
вателей изображ ено на парусах храма ?
Согласно А. Якобсону: «на юго-западном
парусе - голова барана, на юго-восточном и
северо-восточном парусах головы быков; изоб
ражение на северо-западном парусе - неясно» .
То же самое утверждает С. Мнацаканян, добав
ляя, что на северо-западном парусе изображена
голова человека.5.В книге "Гандзасар",
Б.Улубабян, в одном месте(с.28) также
отмечает наличие в подкупольном простран
стве изображения голов двух быков, барана и
человека, однако уже на страницах 52-53, гово
ря об этих же рельефах пишет, что «..в срав
нительно хорошем состоянии сохранились
головы быка и льва. Орел еще воспринимается,
а на месте головы человека удлиненный каменнный выступ» 6.
Действительно, и сегодня, на парусах подкупольного пространства храма отчетливо видны
горельефы человека, льва, орла и быка, кото
рые в соответствии с христианской иконогра
фией представляют собой символы евангелис
тов, и во всех христианских храмах (Византия,
Армения, Россия) располагались согласно ка
нону именно на парусах (см. фото).

Правильно определив помещенные на парусах
образы, Б. Улубабян, к сожалению, неверно их
интерпретируя пишет, что они «связаны с
древними традиционными верованиями ... и
.... олицетворяют четверку упряжных небесной
колесницы»7. Ошибочная атрибуция горелье
фов орла и льва, превращенных соответственно
в барана и быка, не позволили А. Якобсону
рассеять свои же сомнения относительно
символов евангелистов. М ежду тем.в дру
гой своей статье, критикуя Ахундовых «об
наруживших» «митраистско - христианские»
мотивы в хачкарах Арцаха, А. Якобсон отмеча
ет, что изображения человека, льва, быка и
орла «это всего лишь широко распростра
ненные в христианской иконографии символы
евангелистов»8. Вышеуказанные горельефы
Гандзасарского храма А. Якобсон и С. Мнацаканян .объявляют языческими символами —
оберегами 9.
Никто не отрицает,что определенные
языческие
представления
могли,
и
действительно перешли в христианство. Но
вместе с тем нам представляется излишним и
ошибочным поиск языческих мотивов при
попытке объяснить чисто христианскую иконографию.Тетраморфы до позднего средневе
ковья использовались в христианском искус
стве для обозначения четырех херувимов и че
тырех евангелистов. В христианской иконо
графии человек - это знак воплощения и яв
ляется символом Матфея, лев- знак воскресе
ния и символ Марка, бык-знак страсти и сим
вол Луки, орел —знак вознесения и символ Ио
анна. Все вместе они выражают знак духовного
всеприсутствия Бога, образуют символическую
группу из четырех животных вокруг единого
центра —Вседержителя. Именно это рисует нам
Иоанн в Откровении: «И первое животное было
подобну льву, и второе животное подобно
тельцу, и третье животное имело лицо, как
человек, и четвертое животное подобно орлу
летящему .... и ни днем, ни ночью не имеют
покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог
Вседержитель, который был, есть и грядет» 10.
В связи с вышеизложенным мы не
можем согласиться с мнением С.Мнацаканяна о
том, что «эти рельефы не имеют никакого
отношения к символам евангелистов, а будучи
продуктом древних понятий и представлений,
как таковые нашли место внутри церкви, на его
парусах»11. С. Мнацаканян изначально исходит
из представления о том, что преобладающее
большинство христианских символов не что
иное, как переработанные и приспособленные к
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христианству языческие мотивы, что «зоомор
фные боги древности постепенно превратились
в стражей — охранителей антропоморфного
бога».12 Слишком увлекшись поиском язычес
ких мотивов, С.Мнацаканян, на наш взгляд,
игнорирует явное и отсекает все то, что идет
вразрез его главной цели — найти в каждом
рельефе христианского храма традиционные
символы — обереги. Вероятно, этим можно
объяснить трактовку ученым горельефа на
юго-западном парусе Гандзасара, как изобра
жение барана, в то время как там представлен
летящий орел. Кстати, изображения барана нет
не только на парусах, но и вообще на терри
тории монастыря.
Рельефы, которые действительно мож
но считать оберегами обычно устанавливались
у дверей и окон. В нашем случае таковыми
могут быть, в первую очередь, два барса (или
льва), помещенные у верхних углов входа в
притвор (северный фасад), два орла и две
бычьи головы на барабане храма, две проти
востоящие птицы над дверью западного фасада
притвора. Использование изображений льва в
качестве стража характерно для изобрази
тельного искусства и архитектуры Ближнего
Востока. Примером могут служить львиные
статуи, охраняющие двери древнеегипетских
усыпальниц и дворцов, ассирийских и вави
лонских храмов, ворота столицы хеттского
царства, на воротах в Микенах.1
Большинство рельефов Гандзасара
находятся на великолепно декорированном ба
рабане купола церкви и с определенной сте
пенью полноты описаны в трудах исследо
вателей. В то же время один из рельефов на
восточной грани - композиция “Распятие”непонятным образом выпал из поля зрения
исследователей, в том числе, И. Орбели, А.
Якобсона, С.Мнацаканяна, Б.Улубабяна (един
ственное упоминание о нем имеется в статье
Б.Карапетяна) . Рельеф расположен в не
большой, почти квадратной нише над налич
ником окна восточной грани. Композиция сос
тоит из небольшого креста, вертикальная ось
которой пересечена горизонтальной на 1/3 от
своей длины (т. н. латинский крест). Фигура
Иисуса Христа занимает почти всю площадь
креста, голова слегка наклонена вправо. В
верхней части креста, непосредственно над
головой Иисуса Христа армянские буквы «В» и
«Ն », означающие «Յիսուս Նազովրսւցի», то
есть Иисус Назаретянин. По сторонам Христа
две стоящие фигуры со скрещенными на груди
руками, в длинной, доходящей до щиколоток

одежде (вероятно, Богоматерь и Иоанн). Лица и
фигуры Богоматери (слева) и Иоанна Бого
слова (справа) представлены в фас, ноги нап
равлены в сторону креста.
На западной грани (9- ой), также над на
личником окна изображены фигуры Адама и
Евы, и змея между ними. Противостоящие ком
позиции «Грехопадение« и «Распятие» содер
жат, на наш взгляд, криптограмму человечес
кой судьбы: невинность - падение - искуп
ление и означают, вероятно, идею возвращения
к чистоте Божественного праобраза, утрачен
ного Адамом: «как в Адаме все умирают, так в
Христе все оживут».15
Таким овразом, выявление смысла
рельефов памятника само по севе представляет
бол ьш ой интерес. Однако, не менее важно выя
вить их символическое содержание.
В заключение еще раз подчеркнем, что
горельефы подкупольного пространства Гандза
сарского храма являются символами еванге
листов, и совершенно безосновательно искать
в них как языческие, так и, тем более,
митраистско - зороастрийско - исламские мо
тивы.

Ամփոփում
Հոդվածը նվիրված է Գանձասա
րի եկեղեցու առագաստներին տեղա
դրված բանդակների պարզաբանմանը:
Նշվում է, որ դրանք ավետայւնիչների
խորհրդանիշներն են ն անհիմն է փնտրեք
նրանց մեջ ինչպես հեթանոսական, ա յն
պես էք միտբայական, զրադաշտական և
իպամական մոտիվներ :

Резюме
Статья посвящена вопросам интер
претации горельефов на парусах церкви
Гандзасара. Отмечается, что они представ
ляют с о б о й символы евангелистов, и нет
оснований искать в них как язы ческие,
так и митраистско-зороастрийско-исламские мотивы.
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ՀՏԳ 9 3
ՀԱՅ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՖՈՆԴԸ (ՀՕՖ) ԵՎ ԱՐՑԱԽԸ
Ա.Վ- Վարդանյան
Պատմության ամբիոն
կան պատմագիտական առանձին բնագա| վսաներ, որոնք կարոտ Են հիմնավոր ուսում֊
[ Խսիրաթյան: Դրանցից է Սփյուռք-Արցախ հա! րաբերություննեբի պատմությունը, մի բնա գա ֊
г վառ, որի նշանակությունը հայ ժողովրդի պատ
մության համար դժվար է գերագնահատեր Սույն
հոդվածը մի համեստ բա յչ է այդ ուղղությամբ:
Համառոտ շարադրված է ժամանակակից հայ
կական Սփյուռքի բարեգործական կազմակեր
պություններից մեկի' Ամերիկայի Հայ օգնության
ֆոնդի (ՀՕՖ) մարդասիրական առաքեւաթյունը
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում:
Հոդվածը գրվեյ է ՀՀ Ազգային գրադարանից եւ
Հայ օգնության ֆոնդի Հայաստանի մասնա
ճյուղից ձեռք բերված նյութերի հիման վրա, որի
համար շնորհակայ ենք ՀՕՖ֊ի մամողի քարտու
ղար Լեւոն Լաճիկյանից:
Հայաստանի Հանրապետության սւնկա{սացումից եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա
պետության հռչակումից հետո Հսւյրենիբ-Սփյուռբ
կամ Սփյոաբ-Հայբենիբ հարաբերությունների
մեջ վերացան նախկինում եղած աարբեր տեսա
կի բաղաբական խոչընդոտները եւ նոր աս
տիճանի հասան բազմաբնույթ հարաբերու
թյունները: Այդ հարաբերություններում կարետր
գեր են կատարում սփյուռբահայ հասարակական-բաղաբական, մշակութային, բարեգոր
ծական, եկեղեցական կազմակերպությունները,
որոնբ անգնահատելի օգնություն ցույց տվեցին եւ
շարունակում են օգնեւ դժվարին պայմաններում
գտնվող հայաստանաթնակ հայրենակիցներին եւ
արցախահայությանը, առաջնահերթ նպատակ
համարելով Հայաստանի Հանրապետության եւ
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պե
տականությունների ամրապնդումը եւ զարգա
ցումը: Սփյուռբահայ բարեգործական կազմա
կերպություններից Սփյոաբ-Հայրենիբ կապերի
ամրապնդման եւ զարգացման գործում, հատ
կապես 1988թ. երկրաշարժից հետո, իր մեծ
ավանդն ունի Հայ օգնության ֆոնդը:
Հայ օգնության ֆոնդը (ՀՕՖ, անգլերեն
Fund for Armenian Relief) Հայաստանյայց
Առաբելական եկեղեցու ԱՄՆ-ի Արեւելյան թեմի
բարեգործական կազմակերպություն է: Ստեղ
ծվել է 1988թ. աղետալի երկրաշարժից ան
միջապես հետո Նյու Ցորբում4 ԱՄՆ-ի Արեւելյան թեմի առաջնորդարանի (թեմակալ առա
ջնորդն էր Թորգոմ արբ. Մանուկյանը) նախա

ձեռնությամբ: Սկզբնապես կոչվել է Հայաստանի
վերականգնման առաջնորդարանի ֆոնդ: 1992ից' Հայ օգնության ֆոնդ: Նպատակն է ավելի
արդյունավետ դարձնել տեղի հայության եւ
ամերիկյան հասարակության ու տարբեր
կազմակերպությունների օգնությունը:1 ժամա
նակի ընթացբում անհրաժեշտություն առաջա
ցավ բարեգործական աոանձին կառույցի ձեւավորման,, որը հնարավորություն կընձեռներ
առաջնային օգնության ծրագրերը զուգակցելու
հեռանկարների հետ: 1993 թվականի փետ
րվարին գրանցվելով որպես ոչ շահութաբեր բա
րեգործական կազմակերպություն' Հայ օգ
նության ֆոնդը հնարավորություն ստացավ ծսւվալելու ինբնուրույն գործունեություն: Մշակվեց
գործունեության այնպիսի հայեցակարգ, որի
հիմբում դրված էր երկրի տնտեսական ինբնաթավության հասնելու գաղափարը:2
Ամերիկայի Հայ օգնության ֆոնդի կեն
տրոնական գրասենյակը գտնվում է Նյու-Ցորբում: Ֆոնդի նախագահը ԱՄՆ-ի Արեւելյան
թեմի առաջնորդ Խաժակ արբ. Պարսամյանն է,
ատենապետը' Գեվորգ Հովնանյանը, գործադիր
տնօրենը Սիմոն-Եգնիկ Բալայանը, Հայաստանի
մասնաճյուղի տնօրենը' Գրիգոր Թաթուլյանը:3
Լինելով Հայ Առաբելական եկեղեցու
ԱՄՆ-ի Արեւելյան թեմի սոցիալական կա
ռույցը' Հայ օգնության ֆոնդն իր գերագույն
նպատակն է համարում նպաստել Մայր հայրենիբի
տնտեսության
զարգացմանն
ու
սոցիալական կյանբի բարելավմանը: «Ամեն մի
հայ, աշխարհի որ անկյունում էլ ապրելիս լինի,
անմարելի պարտբ ունի մայր հայրենիբի
հանդեպնշվում է ՀՕՖ֊ի նախագահ Խաժակ արբ.
Պարսամյանի ուղերձում: - Այս գործը վերջ չունի,
այն տեւական է, զի ուղղված է Հայրենիբի
ապագային»:4
Սկզբնական շրջանում ՀՕՖ-ի ծրագրերը
մարդասիրական բնույթի էին: 1989-1996 թվա
կաններին
ընդհանուր
առմամթ
ՀՕՖ֊ի
պարենային ծրագրերին ընդգրկվել են 2.200.000
մարդ:5 Տարիների ընթացբում երկրի հետագա
զարգացման տրամաբանությամբ թելադրված
մարդասիրական օգնության ծրագրերը հետզ
հետե իրենց տեղը զիջում են զարգացման
ծրագրերին: Պարենային լայնածավալ օգնու
թյան հետ մեկտեղ Հայ օգնության ֆոնդը մեծ
թափով շարունակեց զարկ տալ դրանց' ընդ-

գծելով վերջիններիս սաաջնայնությունն ու հե
ռանկարայնությունը իր հետագա գործունեու
թյան բոլոր ուղղություններում: Այդ ծրագրերը
շոշափում են Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի կեն
սական շահերը, կյանքի ամենատարբեր բնագա
վառները' շինարարություն, գյուղատնտեսություն,
առողջապահություն,կրթություն,գիտություն,մշա
կույթ եւ այլն:
Օգտվելով ԱՄՆ ֊ի կառավարության օգնու
թյունից եւ մասնավոր աղբյուրների աջակցու
թյունից 1989-2001 թվականներին որպես Հայաս
տանում մարդասիրական բաղում ծրագրեր իրա
կանացնող' ՀՕՖ-ը դարձավ առաջատար մարդա
սիրական կազմակերպություն, որի ներդրած
օգնության ընդհանուր գումարը հասնում է 200
մլն ԱՄՆ դոլարի:6 Այդ տարիների ընթացքում
ՀՕՖ-ը մեծ օգնություն, աջակցություն է ցուցա
բերել շատ կագմակերպաթյունների, ընտանիք
ների, մարդկանց:
Արցախահայությանը օգնելու նպատակով
1997 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Ստեփանակերտում բացվեց Հայ Առաքելական եկեղեցու
ԱՄՆ-ի Արեւելյան թեմի Հայ օգնության ֆոնդի
գրասենյակը:7 Այստեղ նախատեսվում է իրա
կանացնել այն բոլոր ծրագրերը, որոնք կատա
րվել են Հայաստանում եւ մարդասիրական օգ
նությունից բացի գարկ տալ զարգացման ծրագ
րերին ու ստեղծել նոր աշխատատեղեր: «Բոլոր,
դարաբաղցիները,-նշում է իր ուղերձում Խաժսւկ
արք. Պարսամյանը,֊նախագահից մինչեւ շար
քային քաղաքացի, միակամ էին իրենց երկիրն ու
տնտեսությունը շուտափույթ ոտքի կանգնեցնելու
եւ շենացնելու հարցում: Նրանք սփյուռքահայ
իրենց եղբայրներից ու քույրերից ակնկալում են
օգնություն հատկապես նոր աշխատատեղեր բա
ցելու եւ կիսակործան քաղաքացիական ու հոգեւոր կառույցների վերականգնման գործում»:8
1998թ. օգոստոսին Հայ օգնության ֆոնդի
պատվիրակության Լեռնային Ղարւսբադի Հան
րապետություն կատարած այցի շրջանակներում
բժշկական օգնություն տրամադրվեց տեղի
բուժհիմնարկներին: Այն ներառում էր շուրջ 250
արկդ տարբեր տեսակի բժշկական պարագաներ'
ներարկիչներ, թթվածնային փողակներ, անզ
գայացման դիմակներ, հիվանդների խնամքի.
համար անհրաժեշտ այլ պիտույքներ, նաեւ
մանկական վիտամիններ: Բեռն ամբողջությամբ
հանձնվեց ԼՂՀ առողջապահության նախարա
րությանը, որի միջոցով էլ բաժանվեց հան
րապետության տարբեր շրջանների ու քաղաք
ների բուժհիմնարկներին:
«ճանապարհորդություն դեպի Հայաս
տան» ծրագրով ՀՕՖ-ը 1995թ. սկսած ամեն տարի
իրականացնում է ամերիկահայ երիտասարդ
մասնագետներից կազմված խմբերի այցը Մայր
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հայրենիք: Ծրագրի նպատակն է երիաասար-1
գներին ծանոթացնել ոչ միայն հայրենի երկլփա
տեսարժան վայրերին, այլ նաեւ նրանց հադոր-И
դակից դարձնել անկախ Հայաստանի Հսւնա
րապետության այսօրվա կյանքին, առկա խնդիր*
ներին եւ դժվարություններին: Այցելության ըն- I
թսւցքում ամերիկահայ երիտասարդները լցվում I
են մեծ հայրենասիրությամբ եւ հայրենիքը oq-1
նելու պատրաստակամռւթյամբ: Ամերիկահայ I
երիտասարդների մի խումբ էլ 2002թ. այցելել է I
Արցախ: Նման կարգի միջոցառումը ազգային I
ինքնաճանաչման ու հպարտության հնարս»
կորություն է ստեղծում հայ երիտասարդների!
համար, նպաստում ազգապահպանման գոր-1
ծին:
2000 թվականից մեծ աշխատանք է1
կատարում Հայ օգնության ֆոնդի հովանու ներքոI
ստեղծված եւ նրա շրջանակներում գործողI
Գիտության եւ կրթության հայկական ազգային I
հիմնադրամը, որը նպատակ ունի կասեցնեւ I
գիտական մտքի արտահոսքը հայրենիքից եւ1
զարկ տալ հայ գիտության ու հետազոտականI
աշխատանքների զարգացմանը դրամաշնորհներ I
տրամադրելու միջոցով:
ՀՕՖ-ի 2002թ. տրամադրած գիտական I
դրամաշնորհներից մեկը հնարավոր դարձրեց I
ամբողջացնել Արցախի մանրատեղանուննեբի I
հավաքագրման գործը: Բանն այն է, որ մինչեւ]
այժմ գիտական շրջանակները առավելապես I
կարեւորել են խոշոր տեղանունները եւ, որպես I
կանոն, ուշադրությունից դուրս են մնացել I
հայկական լեռնաշխարհի մանրատեղանունները I
(միկրոտոպոնիմներ), այսինքն՝ բնակավայրերի
թաղամասերի, յուրաքանչյուր սար ու ձորի, գետ
ու վտակի, աղբյուր ու ջրվեժի, հանդ ու արտի
անվանումները: Ւ տարբերություն տեղանուն
ների, կախված բնակչության տեղաշարժերից
(բռնագաղթ, արտագաղթ, կոտորած), մսւնրատեղանունները ավելի հաճախ եւ դյուրու
թյամբ են մոռացության մատնվում: 1915 թվա
կանից հետո այդ ճակատագրին են արժանացել
Պատմական Հայաստանի մեծագույն հատվածի՝
Արեւմտյան Հայաստանի բազմահազար մանրատեդանուններ: կանցնեին տարիներ եւ նույն
ճակատագրին կարժանանային նաեւ Հյուսի
սային Արցախի տեղանունները: Շնորհիվ Գի
տության եւ կրթության հայկական ազգային
հիմնադրամի տրամադրած գիտական դրա
մաշնորհի հուշարձանագետ Մամվել Կարա
պետյանին հաջողվեց հյուսիսային արցախցիների հադորդած արժեքավոր տեղեկություն
ների հիման վրա հավաքագրել եւ քարտեզագրել
ավելի քան 2000 մանրատեղանուն: Աշխա-

■ոանբն ամբողջացնելու նպատակով եղած նյու-

I թըհամալրվեց նաեւ Արցախի կենտրոնական եւ
■հարավային հատվածներից հավաքագրված
■ւքաերաաեդանուններով: Արդյունքում «Արցախի
■ւքանրատեղանունները» աշխատության
մեջ
■սնրսավեց մինչեւ 5800 մանրատեդանուն համա■պատասխան գունավոր լուսանկարներով եւ
1րարաԱգներով:10 «Հայոց գիտության վաղեմի
■Փառավոր ավպնդույթները վերականգնելու առու|մով դժվար է գերագնահատել Հայ օգնության
I ֆոնդի հովանու ներքո ստեղծված Գիտության եւ
■կրթության հայկական ազգային հիմնադրամի
1գ6րը,՛-գրում է ՀՀ ԳԱԱ նախագահ Ֆադեյ
քՍարգսյանը:
֊Ա յն
ֆինանսական
աջակ
ցությունից գատ նաեւ բարոյական մեծ ուժ է
I պարունակում իր մեջ՝ քաջալերելով հատկապես
| գիտնականների նոր սերնդի ի հայտ գալուն եւ
մեր գիտության երիտասարդացմանը»:11
2002թ. հոկտեմբեր ամսից Հայ օգնության
ֆոնդը ԱՄՆ-ի Միջազգային զարգացման գոր
ծակալության (USAID) ֆինանսավորմամբ ձեռ
նամուխ եղավ «Մարդասիրական օգնություն
Լեռնային Ղարաբադին» լայնածավալ ծրագրի
իրագործմանը: Ծրագիրը կոչված է վերակառու
ցելու պատերազմի հետեւանքով մեծապես տու
ժած ենթակաոուցվածքները, առողջապահության
եւ կրթության բնագավառները: Ավերվել եւ
վնասվել էին տասնյակ դպրոցներ եւ առող
ջապահական հիմնարկներ, շարքից դուրս էին
եկել խմելու եւ ոռոգման ջրի մատակարարման
համակարգերը: Ենթադրվում է հետեւոդական
աշխատանք նշյալ կաոուցվածքների, ինչպես
նաեւ տարատեսակ կացարանների կառուցման
եւ նորոգման ուղղությամբ: Ծրագիրը թույլ է
տալիս նաեւ միջոցներ տրամադրել բուժանձնակազմերի վերապատրաստման դասըն
թացներ կազմակերպելու եւ անհրաժեշտ բուժսարքավորումներ ու դեղամիջոցներ ձեռք բերելու
ուղղությամբ:
«Մարդասիրական օգնություն Լեռնային
Ղարաբաղին» ծրագրին հատկացրած գումարի
չափը' 15 մլն ամերիկյան դոլար է, կատարման
ժամկետը' հինգ տարի: «Դրամաշնորհի ներշնչող
չափը,֊նշում է ՀՕՖ֊ի գործադիր տնօրեն
Սիմոն-Եզնիկ Բալյանը,-թույլ կտա մինչեւ ծրա
գրի ավարտը լիովին վերականգնել Լեռնային
Ղարաբաղի գոյություն ունեցող ենթակա
ոուցվածքները»:12 Ներկայումս Ստեփանակերտի
Հայ օգնության ֆոնդի գրասենյակը արդեն
ավարտել է անհարժեշտ կազմակերպչական
աշխատանքները եւ շուտով կսկսի ծրագրի

իրագործումը, որը կնպաստի Արցախի հետագա
հաջողություններին եւ զարգացմանը:

Ամփոփում
Հայ օգնության ֆոնդը (ՀՕՖ) Հայաստանյայց
ԱռաքԾչական եկեղեցու ԱՄՆ-ի ԱրեւԾչյան թեմի
բարեգործական կազմակերպություն է: Ստեծվեւ
է 1988-ի տղետաչի երկրաշարժից անմիջապես
հետո Նյու Յորքում: ՀՕՖ֊ն իր մասնաճյուղերը
ունի Երեւանում, Գյամրիամ եւ Ստեփանակերտում: ՛Նա անգնահատեփ օգնություն է տրա
մադրում Հայաստանի Հանրապետությանը եւ
Արցախին: ՀՕՖ-ի նպատակն է ՀՀ եւ ԼՂՀ պե
տականությունների ամրապնդումը եւ զարգա
ցումը:

Резю м е
Фонд помощи Армении (ФПА) Благо
творительная организация Восточной епархии
США Армянской апостольской церкви. Основана
в Нью Йорке непосредственно после землетря
сения 1988г. ФПА оказывает неоценимую по
мощь РА и Арцаху. Цель фонда-осуществление
Благотворительной деятельности направленной на
укрепление и развитие государственности РА и
НКР.
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Փիլիսոփ ա յությա ն և իրավագիտ ության ամբիոն

Ընտրությունները ժողովրդավարության ընտրություններում, որոնք պետք է անցկացվեն
իրականացման առաջնային բաղադրամասե համընդհանուր և հավասար ընտրական իրա
րից են ե հանրային-րւսղարական իշխա վունքի հիման վրա, գաղտնի քվեարկությամբ
նության մարմինների կազմավորման հիմնա կամ քվեարկության ագատությունն ապահովող
կան միջոցը1: Ընտրությունները նաև պետա այլ հավասարարժեք ընթացակարգերի միջո
կան իշխանության լեգիտիմության /ժողովրդի ցով»3:
Միջազգային հանրության պրակտի
կողմից ճանաչված ե ընդունված/ կարևո
րագույն միջոց է, որն ապահովում է հասա կայում հաստատվել է այն կարևոր կանխա
րակության կայունությունը, նրա բնականոն դրույթը, ըստ որի' ընտրությունները համարվում
գործունեությունը, քաղաքական էլիտայի որո են հասարակության քաղաքական կյանքին ե
շարկումը, իշխանությունների իրավահաջոր . կառավարմանը մասնակցելու ամենաարղյուդությունը, ինչպես նան բնութագրում է պետա նավետ ու սւմենաընդունելի ձևը: Այդ իսկ պատ
կան կյանքի ե քաղաքական ոեժիմի բովան ճառով վերոնշված հռչակագրի դրույթն իր ամ
րագրումն ստացավ նան մարդու իրավունքների
դակությունը2:
Ընտրությունները էական նշանակու միջազգային օրինագծի մեկ այլ կարևոր
թյուն ունեն ժողովրդավարական ճանապար փաստաթղթում' «Քաղաքացիական և քաղա
հով պետական, տեղական ինքնակառա քական իրավունքների մասին» դաշնագրի 25
վարման մարմինների ե կուսակցական - հա հոդվածում, որտեղ մասնավորապես նշված է.
սարակական կազմակերպությունների ձևա «Յուրաքանչյուր քաղաքացի, առանց 2 ֊ր դ հոդ
վորման համար: Ընտրությունները ժամանա վածում հիշատակվող որևէ խտրականության ու
կակից պետականության և քաղաքացիական անհիմն սահմանափակումների, իրավունք I
հասարակության անբաժան ինստիտուտներն պարտականություն ունի.
են, որոնք երաշխավորում են քաղաքացիների
а/ մասնակցելու պետական գործերլ
մասնակցությունը երկրի կառավարման ՛գոր վարելուն' ինչպես անմիջականորեն, այնպես է|
ծընթացին: Եվ, պատահական չէ, որ ընտրու ազատորեն ընտրված ներկայացուցիչների մի
թյունների կարևոր դերին ու նշանակությանն ջոցով,
Ь/ ընտրելու և ընտրվելու իրական պար
են անդրադարձել միջազգային համապար
փակ և տարածաշրջանային հանրաճանաչ .բերական ընտրություններում, որոնք անցկաց
փաստաթղթերը' «Մարդու իրավունքների հա վում են համընդհանուր ու հավասար ընտրա
մընդհանուր հռչակագիրը» /1948թ./, «Քաղա կան իրավունքի հիման վրա, գաղտնի քվեար
քացիական և քաղաքական իրավունքների կությամբ և երաշխավորում են ընտրողներ}
մասին» միջազգային դաշնագիրը /1966թ./, կամքի ագատ արտահայտումը,
«Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազա
с/ իր երկրռւմ հավասարության ընդհա
տությունների պաշտպանության մասին» եվրո նուր պայմաններով մտնելու պետական ծառա
պական կոնվենցիան /1950թ./ և այլն:
յության» :
Այսպես, «Մարդու իրավունքների հա
Միջպառլամենտական միության 199*
մընդհանուր հռչակագրի» 21 հոդվածի համա թվականի մարտի 26 -ի հռչակագրում նշվում է
ձայն. «1. Յուրաքանչյուր ոք ունի անմի որ ժողովրդավարությունն իրական լայն և խա
ջականորեն կամ ազատորեն ընտրված ներկա դաղ մրցակցություն է անհատների, կագմա
յացուցիչների միջոցով իր երկրի կառավար կերպությունների միջև պետական կարևորա
գույն պաշտոնների համար, պարբերաբա]
մանը մասնակցելու իրավունք:
2. Յուրաքանչյուր ոք ունի իր երկրռւմ անցկացվող ազատ ու արդար ընտրություններ]
պետական ծառայության մտնելու հավասար միջոցով:
«Մարդու իրավունքների և հիմնարա]
հնարավորության իրավունք:
3. ժողովրդի կամքը պետք է լինի կառա .ազատությունների պաշտպանության մասին:
վարության իշխանության հիմքը, այն պետք է Եվրոպական կոնվենցիայի 1952 թվական
արտահայտվի պարբերական և իրական մարտի 20 ֊ի 1 ֊ի ն Արձանագրության 3 -րւ

հոդվածը սահմանում է uiquiin ընտրություննԾրի իրավունքը. «Բարձր պայմանավորվող
կողմերը պարտավորվում Ծն անցկացնել
uiquun ընտրություններ' ողջամիտ պարբերա
կանությամբ,
գաղտնի
քվեարկությամբ,
այնպիսի պայմաններում, որոնք ապահովեն
ժողովրդի ագատ արտահայտուն օրենսդիր
իշխանություն ընտրելիս»6:
Մարդու իրավունքների Եվրոպական
դատարանը բագմիցս պարգաբանել է 1-ին
Արձանագրության 3-րդ հոդվածի դրույթները ե
նշել է, որ տվյալ հոդվածը «նախատեսում է
«ագատ» ընտրություններ' «ողջամիտ պարբե
րականությամբ», «գաղտնի քվեարկությամբ» ն
«ժողովրդի կամքի ագատ արտահայտությունն
ապահովելու պայմանով», ենթադրում է ընտ
րելու և ընտրվելու սուբյեկտիվ իրավունքները
/«Լաբիտան ընդդեմ Ւտալիայի գործը» 2000
թվականի ապրիլի 6-ի վճիոը, կետ 201/ : Ինչ
պես իրավացիորեն նշում է Ռ.Եդյանը. «պե
տական կառավարմանը ' տարթեր ձևերով
մասնակցեւու անկյունաքարը եղել ն մնում են
ընտրությունները, որոնք ելակետային էին նան
պետական կառավարմանը մասնակցելու մյուս
իրավունքների փարժեք իրականացման հա
մար»8: Հիրավի, առանց ընտրությունների ն
ընտրական իրավունքի հնարավոր չէ քաղա
քացիների
մասնակցությունը
պետական
կառավարմանը: Ընտրությունները սահմանա
դրական ու այլ իրավական նորմերով օրի
նականացված ժողովրդի ուղղակի կամսւարաահայլռության ե անմիջական ժողորդավարության ձևն է9: Ընտրությունները հանդիսա
նում են հասարակության մեջ հակասություն
ների լուծման ժողովրդավարական ձև, որը
բացառում է փոքրամասնության կամ աոան
ձին քաղաքական գործիչների կամքի թելա
դրումը մեծամասնությանը:
Ընտրությունները համարվում են նաև
հասարակական - քաղաքական վերահսկողու
թյան արդյունավետ միջոց ընտրովի մարմին
ների և պաշտոնատար անձանց գործունեու
թյան նկատմամբ:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու
թյունում ընտրությունների միջոցով են ձևա
վորվում նախագահական ինստիտուտը10, խոր
հրդարանը1, և տեղական ինքնակառավարման
մարմինները12: Եթե «ընտրություններ» տերմի
նը նշանակում է որպես որևէ մարմնի կամ
հաստատության կազմավորման միջոց, ապա
«ընտրական իրավունք» հասկացությունը իրա
վաբանական գրականության մեջ օգտագոր
ծվում է երկու առումով' օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ:
Օռ1ԾԵտհԱ առումով ընտրական իրա
վունքը իրավական նորմերի համակարգված

ամբողջություն է, որը կարգավորում է իշխա
նության ներկայացուցչական մարմինների
/պետական և տեղական ինքնակառավարման/
ընտրության կարգը13:
Մասնագիտական գրականության մեջ
հանդիպում ենք ավելի ընդարձակ սահման
մանը: Օրինակ, ըստ Ռ.Եղյանի. «Օբյեկտիվ
իմաստով ընտրական իրավունքը զարգացած
ժողովրդավարական երկրներում, որպես իրա
վական կատեգորիա, հանրային /սահմանա
դրական/ իրավունքի ինստիտուտ է, օրենս
դրական և այլ իրավական ակտերում համա
կարգված իրավական նորմերի ամբողջություն,
որոնք կարգավորում են ժողովրդավարության
իրականացման /պետական ու տեղական ինք
նակառավարման մարմինների ընտրության/
ընթացքում առաջացած հարաբերությունները'
սուբյեկտների գործունեությունը, նրանց իրա
վունքներն ու պարտականությունները»14:
Սուբյեկտիվ առումով ընտրական իրա
վունքը քաղաքացիների կարևոր քաղաքական
իրավունքներից է մասնակցելու պետական իշ
խանության և տեղական ինքնակառավարման
մարմինների ձևավորմանը: Ընտրական իրա
վունքը քաղաքացու սուբյեկտիվ իրավազորությունների համակարգ է, որտեղ առանձնանում
են ակտիվ /ընտրելու/ և պասիվ /ընտրվելու/
իրավունքը15:
Ակտիվ ընտրական իրավունքը մաս
նագիտական գրականության մեջ անվանում
են նաև ձայնի իրավունք կամ ընդհանուր ընտ
րական իրավունք16: Պասիվ ընտրական իրա
վունքի տակ հասկացվում է ընտրություններում
քաղաքացին իր թեկնածությունն առաջադրելու
իրավունքը կամ առաջադրվելու համաձայնու
թյուն տալու իրավունքը:
Այսպիսով, սուբյեկտիվ առումով «ընտ
րական իրավունք» հասկացության բովանդա
կությունը ներառում է և՛ ընտրելու իրավունքը, և՛
ընտրվելու իրավունքը:
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու
թյան ընտրությունների մասին օրենսդրությունը
հանգամանորեն կարգավորում է ԼՂՀ քաղա
քացիների ինչպես ակտիվ, այնպես էլ պասիվ
ընտրական իրավունքը: Այսպես, «ԼՂՀ նախա
գահի ընտրությունների մասին» օրենքի 2-րդ
հոդվածի համաձայն. «Հանբաետության Նա
խագահ ընտրելու իրավունք ունեն 18 տարե
կան դարձած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա
պետության քաղաքացիները»:Նույնպիսի կարգ
է սահմանված «ԼՂՀ Ազգային ժողովի պատ
գամավորների ընտրությունների մասին» և
«ԼՂՀ տեղական ինքնակառավարման մարմին
ների ընտրությունների մասին» օրենքներով
/հոդ. 3/:

Ակտիվ ընտրական իրավունքի համե քեր և վճարներ բարեխղճորեն վճարող Լեռնա- ■
մատ պասիվ ընտրական իրավունքը որոշակի յին Ղարաբաղի Հանրապետության յուրաքան- I
ցենզային սահմանափակումներ ունի /տարի չյուր քաղաքացի: Ավագանու անդամ կարոդ է I
քային, քաղաքացիության, նստակեցության, ընտրվել 21 տարին լրացած, տվյալ համայն-Д
գույքային, ընտրական գրավ ե այլն/, որն, ըստ քում առնվազն վերջին մեկ տարում մշտապես Я
էության, բնութագրական է բոլոր իրավական բնակվող, վերջին երեք տարում հարկեր, տեղսւ- I
կան տուրքեր և վճարներ բարեխղճորեն վճարող I
համակարգերին:
Այսպես, օրինակ, «ԼՂՀ նախագահի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության յու- 1
ընտրությունների մասին» օրենքով Լեռնային րաքսւնչյուր քաղաքացի» /հոդ. 3/: ԼՂՀ կառա- В
Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահ վարության 2001 թվականի հունիսի 19 ֊ի ա
կարող է ընտրվել' վերջին 10 տարում Լեռնային որոշման համաձայն 2001 թվականի սեպ- ■
Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում տեմթերի 5 ֊ի ն Լեռնային Ղարաբաղի Հան- ■
բնակվող, ԼՂՀ քաղաքացի հանդիսացող և րապետությունում անցկացվեցին տեղական տ
ընտրական իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր ինքնակառավարման մարմինների ընտրու- I
ոք, ում առնվազն 35 տարին լրանում է նա թյուններ: ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական ■
խագահական ընտրությունների տարում» /հոդ. հանձնաժողովի տփալներով ԼՂՀ 86.525 ընտ- I
քվեարկությանը
մասնակցեցին I
2/, իսկ ԼՂՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր րոդներից
ընտրվելու համար սահմանված են ավել նվազ 53.537 ընտրողները, որը կազմում է ընտրական I
տարիքային ե նստակեցության ցենզեր. «Ազ ձայնի իրավունք ունեցող ԼՂՀ քաղաքացիների I
գային ժողովի պատգամավոր ընտրվելու իրա 61, 9 % ֊ը 19: կայացած ընտրությունների արդ- I
վունք ունեն մինչև ընտրությունների օրը 25 յունքներով ԼՂՀ տեղական ինքնակառավար- I
տարին լրացած Լեռնային Ղարաբաղի Հան ման մարմիններում ընտրվեցին 194 համայնքի I
րապետության այն քաղաքացիները, ովքեր ղեկավարներ և ավագանու 1361 անդամներ20:
Ընտրությունների արդյունքը վկայում է I
մինչև ընտրությունների օրը առնվազն 3 տարի
մշտապես բնակվել են Լեռնային Ղարաբաղի ընտրական զանգվածի բավականին բարձր ]
քաղաքական ակտիվությունը, որը ոչ պակաս I
Հանրապետությունում»17:
ԼՂՀ տեղական ինքնակառավարման չափով պայմանավորված էր նաև այն 1
մարմիններում պասիվ ընտրական իրավունքի հանգամանքով, որ բոլոր ընտրական հանձնա- I
ցենզը առավել նվազագույնի է հասցված և հիմ ժոդովները ապահովել էին ընտրությունների |
նականում համապատասխանում է «Տեղական անցկացման ժողովրդավարական սկզթունքինքնակառավարման մասին» «Եվրոպական ները' թափանցիկությունը, արդարությունը և 1
խարտիայի» դրույթներին: Հարկ է ընդգծել հրապարակայնությանը:
նաև, որ ընտրությունների մասին ԼՂՀ օրեն
Ընդհանրապես անհրաժեշտ է ընդգծել,
սդրությունը հիմնականում համապատասխա որ ընտրությունների անցկացման հիմնական
նում է միջազգային ստանդարտներին, մաս առանցքը կազմում, է ընտրական կորպուսը, որի
նավորապես' «Ազատ և արդար ընտրություն քաղաքացիական ակտիվությունն է որոշում
ների չսւփորոշիչների մասին» 1994 թվականի ընտրությունների ընթացքը և արդյունքը: Դրա
մարտի 26 ֊ի ն Փարիզում ընդունված Հռչա նով է պայմանավորված նաև ընտրական իրա
կագրի դրույթներին18:
վունք ունեցող քաղաքացիների իրավունքների և
Տեղական ինքնակառավարման մար պարտականությունների մանրակրկիտ սահմա
մինների ընտրությունների մասին» օրենքի հա նումը ընտրական օրենսդրությունում:
մաձայն. «Տեղական ինքնակառավարման
մարմինների ընտրություններին քաղաքացի
ները մասնակցում են անմիջականորեն, կամ
Ամփոփում
քի ազատ արտահայտությամբ: Համայնքի կա
ռավարման մարմինների ընտրությունների
ժամանակ տվյալ համայնքում ընտրելու իրա
Աշխատանքը նվիրված է սահմա
վունք ունեցող բոլոր քաղաքացիներն ընդ նադրական իրավունքի հիմնահարցերից
գրկվում են ընտրական ցուցակում: Համայնքի մեկի ' ընտրական իրավունքի համակոդմանի
ընտրական ցուցակում ընդգրկված յուրաքան վերխւծությանը: Ընտրական իրավունքը դիչյուր ընտրող ունի մեկ ձայնի իրավունք:
տեչով որպես քաղաքացու կարևորագույն
Համայնքի ղեկավար կարող է ընտրվել սուբյեկտիվ իրավունքներից մեկը, դիտարկ
25 տարին լրացած, տվյալ համայնքում առն վում է նան որպես հասարակական-քադավազն վերջին մեկ տարում մշտապես բնակվող, քական վերահսկողության արդյունավետ
վերջին երեք տարում հարկեր, տեղական տուր միջոց ընտրովի ներկայացուցչական պետա-

կան մա րմինների և պաշտոնատար ան 4. Տե՛ս. Մարդու իրավունքների վերաբերյալ
ձանց գործունեությա ն նկա տ մա մբ: Աշխա Հայաստանի Հանրապետության մասնակցու
տանքում վերլուծվեք են բա րդությունները թյամբ միջազգային պայմանագրեր, էջ 79:
կարգավորոդ նորմատ իվ-իրավա կան ակտե • 5. Տե՛ս. Россия. Впасть и выборы. М., 1996, с.73.
րը ինչպ ես կոնկրետ օրինա կների, ա յնպ ես 6. Տե՛ս. Марк Дженис, Ричард Кэй, Энтони
էլ համապատասխան միջոցների նորմերի Брэдли. Европейское право в области прав
человека. Практика и комментарии. М., 1997,
համատեքստ ում:
с.565.
7. Տե՛ս. Մարդու իրավունքների Եվրոպական
« Резюме
դատարան: Վճիռների ընտրանի /1978 - 2000
թթ./, Երևան, 2002, էջ 127:
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ми на примере к ак конкретны х ф актов, так и
10. Տե՛ս. ԼՂՀ օրենքը «Լեռնային Ղարաբաղի
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11.Տե՛ս. ԼՂՀ օրենքը «Լեռնային Ղարաբաղի
Գրականություն
պատգամավորների ընտրությունների մասին».
Մտեփանակերտ, 2000:
1. Մանրամասն
տե՛ս. Եղյան Ռ.Հ. Հայ 12.Տե՚ս . ԼՂՀ օրենքը «Տեղական ինքնա
աստանի
Հանրապետության
ընտրական կառավարման մարմինների ընտրությունների
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Ն.Ա.Այվսւզյան. Երևան, 2003, էջ 381 - 385;
Избирательное право и процесс в Российской 14.Եղյան Ռ.Հ. Հայաստանի Հանրապետու
Федерации. М., 1999; Авакьян С.А. Реформа թյան ընտրական համակարգը, էջ 10:
советской избирательной системы важнейший • 15. Տե՛ս.
16.Տե՛ս. Հայաստանի Հանրապետության սահ
шаг в демократизации жызни общества.
"Государственно - правовые аспекты демо մանադրական իրավունք. Պատ. խմբ. պրո
кратизации советского общества". Под ред. С.А. ֆեսոր Ն.Ա.Այվագյան. Երևան, 2003, էջ 382:
Авакьяна. М., 1990; Астафичев П.А. Изби 17.Տհ'ս. ԼՂՀ օրենքը «Լեռնային Ղարաբաղի
ընտրությունների
մաрательное право России: современное состояние պատգամավորների
սին».հոդ. 3:
и перспекпавыразвитая. Орел, 1999.
18.Ընտրական իրավունքի միջազգային չափո2.Տեն. Консгшуционное право зарубежных оран.
Под ред. проф. В.О. Лучина, проф. Г А Ваелевича, րոշիչների մասին մանրամասն տե՛ս. OSCE.
Рекомендации по анализу законодательной базы
проф. АС. Прудникова. М., 2001, с. 187.
Յ.Տե'ս. Մարդու իրավունքների վերաբերյալ выборов. Варшава, 2001; Вешняков А.А.
Հայաստանի Հանրապետության մասնակցու Избирательные стандарты в международном
թյամբ միջազգային պայմանագրեր: Պաշտո праве и их реализация в законодательстве
նական հայերեն թարգմանություն Փաստա Российской Федерации. М., 1997.
թղթերի ժողովածու: Գիրք Ա: Երևան, 2001, էջ 19.Տե'ս. Սերգեյ Դավթյան, ժողովրդավարու
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ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՈՐԱԿՆԵՐԻ
ԳՐՍԵՎՈՐՈԻՄՆԵՐԸ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՏԱՐԻՔՈՒՄ
Գ.Դ.Դան իելյան
Մանկավարժության և Հոգեբանության ամբիոն
Անձի կառավարման ե ինքնակառավարման
հոգեբանական որակների գործառումները հասարակությսւն կյանքի վերափւվսումների արդի Էտապում
ակտիվորեն ներծծվում էն կյանքի բոլոր ոլորտներ'
խթանելով ժադովրդավարացմսւն գործընթացիկայացումը Այսօր հնարավոր չէ պատկերացնել սոցիսղականկյանքիորնէբնագավառ, որտեղչդրսևորվեննշած
որակները' լինեն դրսւնք մարդկային անհատներ թե
հասարակականզանգվածներկամ խմբեր
Չի կարելի ժխտել այն ակնհայտ փաստը, որ
անձըիր գիտակցական կյանքի ընթացքում մշտապես
կամ կառավարվում է' ուրիշների կողմից, կամ կսաւսվարում է ուրիշներին ն կամ ինքն է կառավարում իրեն,
այսինքն ինքնակառավարվումէ:
Այս աշխատանքում նպատակ էնք դրել
սոցիալ-հոգհբսւնական հայեցակետից ուսումնասիրությսւն նյութ դարձնել վերջին' օղակը' ինքնակառավարման հատկանիշը /ավագ/ երիաասարդական
տարիքում, նկատի ունենալով, որ նշած հարցը գիւոսւկան լուրջուսումնասիրությանկարիքունի:
Երիտասարդական տարիքը, որը գուգադիպվում է անձի բարձրագույն կրթություն ստանալու
ժամանակահատվածին, բնութագրվում է անձի
ինքնուրույնության ձգտումների բոտն աճով: Այդ
շրջանում Ընդարձակվում են երիտասարդ մարդու
աշխարհայացքը, խորանում նրա վերլուծական
մտածողությունը բնության ե սռցիսղ հասարակական
բարդ
հարցերի
լուծումների
նկատմամբ:
Երիտասարդը հաստատվում է կյանքում, ձգտելով
գտնել իրտեղն այնտեղ:
Այդ շրջանում աստիճանաբար նվագում են
մեծերի կողմից նրան տրվող ղեկավարչւսկան
հրահսւնգավորումները ե իշխողական ղիրքորոշումները, որակներ, որոնք սովւտաբար կիրառվում
էին կրտսեր տարիքում, իսկ երիտասարդության շրջանում գերակայություն են ստանում ինքնակառավարման գործողությունները' դրսւնցից են
ինքնահսկումդ
ինքնատիրապետումը,
ինքնավերլուծումը, ինքնադաստիարակումը, ինքնագնահսւտումը, ինքնսւքննադատումը, ինքնազսպումը ե
այլն: Այսինքն, նշած որակները մինչ այդ տարիքը
կիրառում էին կառավարող համակարգերը, հետագա
էտապում շրջվում են «ներս»' նախաձեռնությունը
տալով հենց իրեն' երիտասարդ մարդուն, նրան դուրս
հսւնեւով նախկին կառավարվողի վիճակից: Այս
շրջանում անձը այսպես ասած «երկատվում է»: Նրա
հոգեկանում ծնվում է «վերահսկիչ» երկրորդ եսը, որ
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հակազդելով կատարողական եսին' նրա համար
դաոնում Է յուրատեսակ «ընդդիմադիր» ուժ: Այդ
տարիքում անձը ձեռք է բհրում իր հասաաավող «եսը»
ե <փակսւեսը>>: Հւպեբս&ական այդ որակների
դրդմամբ անձը դառնում է ինքնակառավարվպ
սուբյեկտե օբյեկտ: Իհարկեայդ երևույթըբացարձակի
չի հասնում, քանի որ, այնուամենայնիվ, անձը մինչե
վերջ իր սոցիալական պարտականությունները կատարելիս ավելի շսւա մնում է կսաավարվոդի կսւրգավիճակում:
Ւնյսակառավսւրվելով անձը սոցիալսւկանացվում է, որի ընթացքում հոգեբանների վկայությսւմբ /Ֆրոյդ, Ադլեր, Ֆրոմ ե այլն/ նրա «էս» - «մենք»
վտխհարաբերությունների ձնափւրում է տէդի ունննում, ասել է թէ «մէնքը» մոտենում է «եսին», որի
նպատակն է իդենտիֆիկավնել անձանց, այսինքն
«եսը» տեղավւոխել այլ մարդու տարածք ն միսւժամանակ յուրացնեւով նրա սւնձնային արժեքները
կամ թե այլ մարդուն, որպես սեփական «էսի»
շարունակությունը դիտելը, որի ընթացքում սեփական
«եսի» գծերը, զգացմունքներն ու ցանկությունները
պրոեկտվումեն «նսփ» վրա:
Ինքնակառավարումը ինքնահայեցոդություն
է, այսինքն' ինքնագիտակցություն: Այդ որակի
շնորհիվ անձը ներհայում, ներսուզվում է ինքն իր մեջ,
որի շնորհիվ նա անկեղծանում է' իր նկատմամբ'
տեսնելով իր մեջ սեփական բացեր' վերնայելու
համար դրանք: Դա բացսւհայտւխւմ է ինքնակառավարմանշնորհիվ:
Հդգեբանսւկան նշած որակների վերաւիոխումների ընթացքում, ըստ հանրահայտ հոգեվերլուծաբան Զ. Ֆրոյղի անձի հոգեկանում առաջանում են ձգտումներ հասնել «գերեսի», այսինքն ձեռք
բերել սոցիալական կյանքի կողմից մշակված
ինդունելի ե անընդունելի կոմպլեքսներ, հատկապես
նրանք, որոնք գոյացել են անձնային ե միջանձնային
վտխհարաբերությունների արդյունքում: Ըստ որում,
ձեսւվորված գերեսը, իր մեջ ներառելով որոշակի
գնահատելի արժեքներ դառնում են անձի սւռաջընթացի դրդապատճառներ: Ւ դեպ, երիտասարդի
մոտ առաջացող բարոյական պահանջները առաջ են
բերում հոգևոր պահանջմունքների համակարգեր, որ
նշանակումէ ձգտումիդեալական եսի:
Զ. Ֆրոյդըառանձնահատուկ նշանակություն
է տալիս գերեսին, նշելով՛ եթե «նան» կանխորոշում է
գենետիկական ծրագրերով, «եսը» անհատական
վարձի արդյունք է, ապա «գերեսը» այլ մարդկանց

В պդնցության արդյունք է... Հասարակության կողմից
1 ճէէքբնրված գնահատականների ե իդեալների
I արդյունք, որին սւնփսնում են «իփղճ»: Հետևաբար,
1 «իպճի» դաստիարակությունը պահանջում Է մսւնկաI փսրժա-հոգեբանսւկան մեթոդիկ հնարնեըի կիրաաւմ; % երիտասարդ տարիքում, որը կարևոր ագդակ Է
դառնում անձի ինքնակառավարման գործընթացը
ուղղորդելու խնդրում:
Սույն ոււսումնսաիրության արդյունքից բխում
Էայն հետևությունը, ըստ որի ինքնակսաավարմսւն
որակինվազումըանձը մղում Էկոնֆորմիզմի, այսինքն
ակամահարմարվոդականությանայն վիճակին, որից
ծծվում են մի կողմից թուլակամություններ, մյուս
կողմից /ղեկավարման թևում/ մաքիավեյիստական
ղծերի հզորացում: Այստեղից էդ բխում Է այն առողջ
հետևությունը, որ ցանկացած ղեկավստ անհրա
ժեշտաբար պետք Է նան փնի ինքնակսաավսւրվոդ
համակարգ: Այդ որակի խախտումը, ինչպես ցույց են
սաղիս սոցիալական ուսումնասիրությունները, դեկաարին մղում են կամ թուլության, կամ բռնակալի
վիճակի Ի դեպ, երկու դեպքում Էլ նրան հսւճեյիվիճակ
չիսպասվում:
ԱկնհայտԷ, որ մարդը ավելի հեշտությամբ Է
ճանաչում արտաքին աշխարհը, քան ինքն իրեն,
այսինքնիրներաշխարհը:
Սեփւմկսւն ես-ի ճանաչողությունը Էլ ավելի Է
դժվարանում, քանի որ յուրաքանչյուրին թվում Է, թե
ինքը ամենակատարյսղն Է Այդ հարցն ավելի Է
բարդանում, երբ իր' անձի մասին սեվւական կարծիքը
ադեկվատչի փնում ուրիշներին, այսինքն շրջապատի
կարծիքին: Նման անհամապատասխանությունից Էլ
ծնվումեն բազումդժգոհություններուկոնֆլիկտներ:
Նշված երևույթի հիմքում լյնկսւծ Է սեփական
ես պատկերի ճիշտ գիտակցման հանգամանքը:
Այսինքն, երբ անձը չի կարողանում «նայի» (այնի)
կողմից դիտել իրեն: Երբեմն, նույնիսկ, յնդհակառակը
ձգտում Է իր սեփական կարծիքը ւիաթաթել «նային»
այնին) և ստիպել, որուրիշներըհամաձայնվեն իրհետ
Հոգեբանները հաստատում են, որ այդպիսի
վախազդեցաթյուններում անձը կամ պետք Է
ցուցաբերիադապտիվ (հարմարվոդական) վարք, կամ
հակասության մեջ մտնելով շրջապատի հետ'
կործանվի
Այս օրինաչավտւթյան իմացությունը հատուկ
կարևորություն Է ստանամ երիտասարդության շր
ջանում, քանի որ սնձի ինքնիմացության պակասը,
որը սերտորեն կապված Է ինքնագիտակցության հետ,
դժվարին Է դարձնում ինքնակառավարման լծակնե
րին տիրապեւոելու գործընսւթացը: Մինչ դեռ վերը
նշված օրինաչավտւթյունների իմացությունը երիտա
սարդությանը դարձնում Է համարձակ, հավասարա
կշռված, չափավոր, ասել Է թե ինքնակսաավսւրոդ
անհատականություններ: Նշված որակների իմա
ցությունը արտամդումեն սնձի անբավարարվածութ-
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յունրորի շնորհիվ,ըստԶ. Ֆրոյդի, ձևավորում են անձի
պաշտպսնակսն մեխանիզմները:
Անտարակույս, ինքնակառավարման կարո
ղության պակասը կարող Է սնձի մոտ առաջացնել
նեվրոսփկ, տագնապային և դեպրեսիվ բնույթի
վիճակներ:
Ալկոհոլիչարաշահումները, ծխելը, անկանոն
սնվելը (շատակերություն), մարմնական հաճույքներին չսււիից դուրս գերվելը, անձը աստիճսւնագար
մղումեն քսդքայմսն:
Հետևաբար ինքնակառավարման որակների
գործառնություններըկարևորվում են նան նրանով, որ
դրսնք կարգավորումեն նաև սեփական անձի վարքի
և առողջության խնդիրները: Չափավորությունը,
ինքնազսպումը պահանջմունքների բավարարման
բնագավառում, մեծ երաշխիքեն դաոնում անձի հոգեֆիզիոլոգիսւկան համակարգի զարգացման ներդա
շնակությունն ապահովելու խնդրում, որը և հաստա
տուն հիմք Է դաոնում մարդու կյանքի երկարակեցու
թյան խնդրում:
Ամփոփում
Սույն ոււամնսաիբությամբ վարձեք ենք մեկ
նաբանեք անձի իկւնակառավարման որակների
ձևավորման կարևորությունը Երիտասարդության
շրջանում:
Ապացուցվեք են, որ ինք/նակառավարման
որակներին սփրապետեչու շնորհիվ անձը չի
խոտորվում կյանքի զարգացումների ոեսզութթւնից:
Ավեփն, նա դափումԷ սռավեյ հավասարակշռված,
համարձակ և խնչացի քանի որ դրանցշնորհիվ նրա
կարոդունակ Է դառնում դիմակպյեչ սթրեսածին և
ֆրռւստրածին գործոնների ացդեցոցՁյուններին, և
դրանով իսկ պահպանում զգոն հավսաարսկշռությունը կյանքիբոչորբնագավառներում
կամային որակներով և ինքնակառա
վարման կարողությամբ օժտված սւնձիք ընդունակ
են չինում իրենց աշխատունակությունը մխա
պահսրսնեչ բարձր մակարդակի վրա, մանավանդ
երբ նշած հոգեբանական որակները մարդը
կարոդսճւումԷզուգահեռեքիր ֆիզիկական (մարմնա
կան)առողջության կառավարման մեխանիզմներին:
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Գրականություն
1.ԱՆսղչադյան- «Հոգեբանության հիմունքներ».
«Հոգեբան» հրատարակչություն Երևան 1997., Էջ396:
2. Զ. Ֆրոյդ- «Հոգեվերլուծության ներածություն»,
«Հւպեբանություըըև կյանքը»N 3,2000թ. ֊Էջ 69:
Յ.Թ.1աւդոյսւն- «Պատանիների սոցիալական գիտա
կցության երկատվածությունը»- «Հոգեբանությունը և
կյանքը», N3,2001 թ.:
. 4ւարքային հոգեբանություն, Բժշկական հոգեբանու
թյուն- 1995թ. ֊Երևան:
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ՀՈԳԵՀՈՐ ԳՈՐԾՈՆԻ ԴԵՐԸ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱԿԱՆ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
Վ. Բ. Յարամիշյան
ՆԶՊ ամբիոն
Տողվածում քննարկված են հոգեւոր
գործոնի ձեւավորման, ապագայի պատերազմ
ներում նրա դերի բարձրացման հիմնախնդիրները, մարդու գիտակցության, հոգեկանի,
բարոյական եւ ֆիզիկական առողջության փա
դրանց աճող ազդեցության հնարավոր հե
տեւանքները: Քննադատված է չածված առւսսպեչների համակարգի քարոզման ճանապարհով
իրականության գնահատման մի բա նի պատ
րաստի դեդատոմսերի անարղյունավետությունը.
ժողովրդավարության
բացառիկ
կատարեչության, շուկայական հարաբերությունների
հրաշագործության, սպառազինության Ծւ ռազ
մական տեխնիկայի դերի բացարձակացման,
արեւմտյան երկրների ռազմական կազմա
կերպման կատարեչաթյան: Փորձ է արված
վերադասավորեչու զինծառայողների բարոյահոգեբանական դաստիարակության առաջնա֊
հերթաթյունները' հոգեւոր գործոնի ձեւավորման
հիմնախնդիրը չուծեչու նպատակով:
Պատերազմների եւ, ընդհանրապես, զին
ված պայքարի բնույթը մեծամասամբ կախված է
ոչ միայն զինվորական արվեստի զարգացման
տրամաբանությունից,ռազմաքաղաքական նպա
տակներից, պետությունների ռազմական ներ
ուժից, այլեւ հոգեւոր գործոնից, որի տակ պետք է
հասկանալ հասարակական գիտակցության վի
ճակը, ժողովրդի եւ զինված ուժերի անձնակազմի
բարոյական. ինքնազգացողությունը, դժվարու
թյունները հաստատակամորեն հաղթահարելու
պատրաստականությունը՝ չկորցնելով հաղթա
նակի հասնելու կամքը: Հոգեւոր գործոնը պատե
րազմական
պայմաններում
ներառում
է
երեւույթների մի լայն շրջանակ, սկսած նրա
նպատակների խոր ըմբռնումից, անզիջում
պայքարում ունեցած դերի գիտակցումից մինչեւ
մարտական խնդիրը հաջողությամբ կատարելու
աննկուն կամքի ու վճռականության դրսետրումը:
Հոգեւոր գործոնի ձեւավորումը են
թադրում է մարդկանց գործունեությունը կառավարելու հիմնախնդիրը լուծելու ուղիների, ձեւերի
ու մեթոդների ամբողջական համակարգի
առկայություն:
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Ներկայումս հոգեւոր գործոնի եւ
ներկայացվող պահանջների դերը անշեղոր^!
աճում է, հատկապես' եթե խոսքը վերաբերած
ռազմական ընդհարումներին:
Նախ, իրենց մասշտաբներով, բովսւնղ^!
կությամբ, լարվածությամբ ու հագեցվածու|^|
յամբ դրանք կգերազանցեն նախկինում եգսւծյւ^լ
լոր պատերազմներին: Հետեւապես,կաճեն մտա»
վոր, հոգեբանական, բարոյական եւ ֆիզիկակս^!
ծանրաբեռնվածությունները:
Երկրորդ, պատերազմները գնալով
են թերում արհեստական, սինթետիկ բնույթ, щШ
ավանդական ձեւերն ու մեթոդներն իրենց uitjigH
զիջում են նոր, ոչ ավանդականներին: ԱրմաւոաՏ
պես փովտխվում են մարտի հոգեբանությունը Ш
բնակչության կողմից պատերազմի ընկսղում|Տ
ինչը պահանջում է էական ճշգրտումներ մտցնկՏ
քաղաքացիներին պատերազմի նախապատրաստ
աելու եւ անձնակազմի բարոյ ահոգեբսւնակաՏ
պատրաստության ողջ համակարգում:
Երրորդ, ապագայի պատերազմն^!
կյանքի կկոչեն սկզբունքորեն նոր երեւույթներ,!
որոնց համար այսօրվա բանականությունը!
հոգեբանությունը եւ բարոյականությունը պսւր-տ
զապես պատրաստ չեն լինի: Այս նորսւմուծութ-1
յունները հաստատ մահվան կդսւտապարտէս I
պետությունների ռազմական կազմակերպման եւI
պատերազմ մղելու վերաբերյալ մոտեցումների I
եթե ոչ ամբողջ զինանոցը, ապա' դրա հիմնական I
մասը: Միայն զարգացած գիտակցություն, ուժեղ 1
ոգի եւ ստեղծագործական տաղանդ ունեցող I
մարդիկ, որոնք ի վիճակի կլինեն արագորեն
հարմարվել նոր պայմաններին, կանխել իրա
դարձությունների անցանկալի ընթացքը, միայն
նրանք կարող են դիմակայել եւ հաղթանակի
հասնել նման մրցակցությունում:
Հոգեւոր գործոնը յուրահատուկ շարժիչ
ուժ Է, որը կարող Է ւիոխհատուցել պետության
ռազմական հզորության մյուս ենթահամակար
գերի անկատարությունը: Ւ տարբերություն մե
քենայի, ռոբոտի, որոնք աշխատում են միեւնույն,
թեկուզ շատ բարձր արտադրողականությամբ,
մարդը Էքստրեմալ պայմաններում հոգեւոր

; գործոնի շնորհիվ կարոդ է երեւսւն հանել
լրացուցիչ ուժ ու էտանդ կամ կորցնել դրանբ
ընդհանրապես, օրինակ, խուճապի կամ վախի
հետեւանքով:
Ահա թե ինչու պետության պաշտպանու
նակության հոգեւոր բաղադրիչները եւ զինված
ուժերի բարձր մարտական ոգին եղել եւ մնում են
աոանց բացառության բոլոր պետությունների
ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում: •
Այստեղ ավելի, բան որեւիցե այլ դեպբում,
գործում Է հին թանաձեւը. «Հոգին նույն
խրամատն Է' չզբաղեցրիր ինբդ, կգբադեցնի
թշնամիդ»: Պահպանել սեփական հոգեւոր
խրամատները եւ գրավել հակսասւկորդինը. սա
եղել եւ մնում Է իրենց անվտանգությամբ
մտահոգված պետութ-յունների գլխավոր ռազմա
վարական խնդիրը:
Վերջին տարիներին շատ Է խոսվում
տեղեկատվական պատերազմի հնարավորութ
յան մասին, բայց այն արդեն իսկ մղվում Է
Լեռնային Ղարաբաղի չճանաչված պետության
միջազգային հեղինակության, սեփական միջոց
ներով ու հնարավորություններով պետություն
կառուցելու եւ իր ժողովրդի անվտանգությունն
ապահովեյու
կարողության,
միջազգային
կազմակերպությունների համակրանքը նվաճելու
եւ այլ ճակատներով: Հասկանալի Է, որ
հակառակորդն Էլ նույն ջանադրությամբ վար
ձում Է հաջողության հասնել տեղեկատվական
դաշտում, առաջ բաշելով սահմանների ան
ձեռնմխելիության, գրավված տարածբների, բազ
մահազար փախստականների առասպելները:
Այս անգիջում պայքարում հատուկ տեղ Է
գրավում սեփական արժեքների, իրականության
գնահատման սեփական չավտրոշիչների եւ
մոտեցումների քարոզչության հատուկ համա
կարգի ստեղծումը' ի հակակշիռ քարոզչական
«շուկայում» գովաբանվող-թմբկահարվող տե
սակ֊տեսակ առասպելների, Էժանագին դեդատոմսերի: Այդ «սրտացավ» խորհրդատվութ
յունները հրամցվում են հնարավոր բոլոր ճա
նապարհներով4 ընդհուպ մինչեւ Էժանագին,
բուլվարային գրականությամբ, մարտաֆիլմերով, Ինտերնետով:
Քննարկենք քարոզչական դաշտում բացարձականացվող եւ շահարկվող մի քանի դեղատոմսեր:
Դեղատոմս 1. ժողովրդավարության բա
ցարձակ կատարելության մասին առասպելը:
Դեմոկրատիայի հայրերն իրենք են ազնվորեն
զգուշացրել նրա վտանգների մասին: Ռուս
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փիլիսոփա Ւ.Ւլյինը նշել Է. «ժողովրդավարութ
յունն անցումային վիճակ Է: Նրա սաղմնա
վորման շրջանում թույլատրվում Է խաբեություն:
ժողովրդավարությունը ծնվում Է դեմագոգիայով,
զանգվածների շահերին ու բնազդներին շողո
քորթելով: Այս անմաքուր ակունքից չի կարող
ծնվել եւ ոչ մի հասարակական ճշմարտություն:
...ժողովրդավարությունը դարձել Է գործիք
մարդկային շահերի ու կրբերի համար, հրա
պարակ' իշխանության հասնելու համար:
ժողովրդավարությունը իշխանությունը հասկան
ում Է որպես իրավունք, այլ ոչ թե
պարտականություն: Ահա թե ինչու ամեն մի
բարձր գաղափար մեռնում Է ժողովրդավարական
հասարակությունում:ժոդովրդավարության գեր
իշխանությունը նշանակում Է տարթեր հասա
րակական խմբերի շահերի բախում եւ պայքար
իշխանության համար»:
Մեկ այլ ռուս փիլիսոփայի' Ն.Բերդյաեւի
կարծիքով, «ժողովրդավարությունը բարեհաճ չէ
ուժեղ, վառ, ստեղծագործական անհատների
հայտնվելուն, նա (ժողովրդավարությունը) ստեղ
ծում է համահարթեցնող հասարակական միջա
վայր, որը ձգտում է ամբողջությամբ կլանել ան
հատին եւ ենթարկել իրեն: ժողովրդավարական
հասարակական կարծիքը ամենասարսափելին է
բոլոր տիրակալներից, որը ճնշում է մարդկային
հոգին, ջարդում է թեւերը: Հնագույն ինկվի
զիցիան իր խարույկներով ավելի մեծ ազա
տություն էր թողնում մարդկային անհատա
կանության համար,քան ժողովրդավարությունը»:
«Զարգացած» եվրոպական ժողովրդավա
րություններն էլ չփրկեցին իրենց ժողովուրդներին
երկու համաշխարհային պատերազմներից: Դժ
վար կփներ խոսել մարդկության ապագայի
մասին, եթե իրականանային Հիտլերի զառանցա
կան պլանները: Ւսկ այսօր, չգիտես ինչու, մոռա
նում են, որ ֆաշիզմի դեմ պայքարի հիմնական
ծանրությունն իր վրա տարել է «տոտալիտար
Խորհրդային Միությունը», նաեւ հայ ժողովուրդը'
մյուս ժոդովուրդների հետ համատեղ:
«Սառը պատերազմի» ավարտից հեստ
ժողովրդավարական, կայուն եւ ապահով պետու
թյունները ոչ միայն չխանգարեցին, այլեւ
ակտիվորեն մասնակցեցին ներքին հակա
մարտություններից
տկարացած,
բզկտված
Հարավսլավիայի մասնատմանը' կիրառելով
ժողովրդավարությունից շատ հեռու բարբարոսա
կան մեթոդներ:
Այսօր էլ ժամանակակից դեմոկրատիա
ները արգելք չհանդիսացան արցախահայության

դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած բռնապետական
ու իր էությամբ գաղութարարական պատերազմին: Ավելին' նույն դեմոկրատիաները կարծես թե
չտեսնելուն են տալիս արցախահայության
ակնհայտ նվաճումները ժողովրդավարական պե
տականություն
կառուցելու
բնագավառում:
Դեռեւս լսելի են ժողովրդավարական այդ նվա
ճումները
ակնհայտորեն
ետ
մնացած
Ադրբեջանի տոտալիտար ռեժիմին գոհելու, տարածբային անձեռնմխելիությունը հարգելու ոչ
ժողովրդավարական կոչեր:
Դեղատոմս 2. Հասարակական զարգաց
ման բոլոր հիմնախնդիրների լուծման գործումշուկայական հարաբերությունների հրաշագործ
ուժի առասպելը: Նախ, մրցակցությունը որպես
շուկայական հարաբերությունների անքակտելի
հատկանիշ, եղել եւ մնում է գժտությունների եւ
պատերազմների աղբյուր, բացասաբար է
անդրադառնում մարդու հոգեկան աշխարհի եւ
հասարակության բարոյական ինքնազգացողու
թյան վրա: Երկրորդ, պատերազմն ինքն է
վերածվում շուկայի եւ վաստակելու լավագույն
միջոցի, ընդ որում4 ոչ միայն ռազմասւրղյունսւբերսւկան համալիրի համար: Պատ
մում են, որ ամերիկյան զինվորը, լսելով խոր
հրդային մարտիկների զանգվածային սխրանք
ների եւ դրանց շարժառիթների մասին, ցույց է
տվել կանաչ թղթադրամը եւ ցինիկաբար հայ
տարարել. «Ահա այն դօտը, որը մենք գրոհում
ենք»: Այսինքն, երբ գաղափարապես համոզվածզինվորը սխրանքի է գնում, ֆինանսական
գործարքներով առաջնորդվող մարդը հետեւում է
մոտավորապես այս սկզբունքին. «Իսկ ինչքա՞ն
կվաստակեմ»:
Դեղատոմս 3. Զարգացած երկրների ռազ
մական կազմակերպման ունիվերսալության եւ
կատարելության մասին թեզը: Անվիճելի է' ռազ
մական նվաճումները զարգացած երկրներում
անհերքելի են: Սակայն, դրանց պարզ մեխա
նիկական ներկրումը Հայաստանի նման յու
րահատկություններ ունեցող պետության համար
անհաջողության մատնվելու լուրջ վտանգներ է
պարունակում:
Դեղատոմս 4. Նորագույն զինատեսակ
ների եւ մարտական տեխնիկայի դերի բացար
ձակացումը ժամանակակից եւ ապագա պա
տերազմներում: Սկզբնական շրջանում դա մի-,
ջուկային զենքն էր' ընդհանրապես, այնուհետեւ'
նեյտրոնային ռումբը, այժմ' զանազան ֆի
զիկական սկզբունքներով ստեղծված բազմազան
զինատեսակները: Ամբողջ այս քարոզչության
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գագաթնակետը նվիրված է այն գազավայր!®
ապացուցմանը, թե փոքր երկրներն ի վիճակի չ1®
լինի ինքնուրույնաբար լուծել իրենց ռազմական®
անվտանգության հիմնսւխնդիրները, մինչեւ չհա®
րեն խոշոր տերություններից մեկին' կցորդի կար®
գավիճակով: Սակայն, դժվար չէ կանխատեսն®
որ ամերիկամետության կամ ոուսամետությա®
դանդաղ գործողության ռումթերն ի վիճակի Ш®
ամայացնել ոչ միայն անկախ պետսւկանութ®
յան, տնտեսության զարգացման, ազգային գա®
ղափարախոսության, մշակութային ինքնասփ®
պության բնագավառները, այլեւ, որ ավելի վատն՛I
գավոր է, բարոյալքել ու կամազրկել հասարա®
կության մարդկային ներուժը:
Գերտերությունների շարքին դասվելու ■
անհնարինությունը եւ դրա հետ կապված «սւն®
լիարժեքության բաբդույթը» չպետք է հիմբ®
դառնան պարտվողական տրամադրությունների!
համար: Ընդհակառակը, դրանք պետք է փ-I
րածվեն հասարակության բոլոր հոգեպես առողջ I
ուժերի մոբիփզացման նախադրյալի, խթսւնեն!
իրավիճակից դուրս գալու արդյունավետ ուղի-1
ների որոնման վըճռականությունը: Տեղին է !
մեջբերել հին չինական մտածող Սուն Ցզիի |
հետեւյալ միտքը. «Ինչքան էլ կրիտիկական լինեն I
վիճակը եւ հանգամանքները, որոնցում դուր I
հայտնվել եք' երբեք մի ընկճվեք, հենց այն ]
դեպքում, երթ պետք է զգուշանալ ամեն ինչից
ոչնչից մի վախեցեք, երբ դուք շրջապատված եր
ամեն տեսակի վտանգներով' չարժե սարսափել
դրանցից եւ ոչ մեկից, եւ հենց այն ժամանակ, երբ
դուք մնացել եք առանց միջոցների, անհրաժեշտ
է հույսը դնել բոլոր միջոցների վրա»: Ինքնին
հասկանալի է, որ հոգևոր գործոնը չի կարող
հանկարծ եւ միանգամից ձեւավորվել: Նրա
ձեւավորումը ենթադրում է ինչպես ամբողջ
ժողովրդի, այնպես էլ առանձին քաղաքացիների
աշխարհայացքի, գիտակցության, բարոյակա
նության եւ հոգեբանության վրա ներազդման
գործընթացի նպատակասլաց կարգավորում: Հոգեւոր գործոնը չի կարոդ ձեւավորվել մարդկանց
դաստիարակման համար առանձնացված նեղ
մասնագետների կողմից: Այն ստեղծվում եւ
կատարելագործվում է, համբերությամբ ձուլվում
է պետական բոլոր ինստիտուտների, հասարա
կական կազմակերպությունների եւ, իհարկե, հա
մապատասխան գերատեսչությունների կողմից:
Այս նպատակի իրագործման մեջ շահագրգիռ եւ
ոչ մի պետություն չպետք է խնայի ոչ նյութական,
ոչ մտավոր միջոցներն ու ուժերը:

Հրամանների ճշգրիւո կատարումը, գորI ծոդությունների ավտոմատիզմը, հրամանատար| ին անվերապահորեն ենթարկվելը այն պահսւնI ջ&նրն են, առանց որոնց բանակ լինել չի կարող'
որպես ռազմական կազմակերպություն: Սակայն,
անհրաժեշտ է նաեւ հասկանալ, որ յուրսւ■րանչյուր զինծառայողի գիտակցության մեջ
Гւքշւոապես հնչում է հարցը. «Ւսկ ինչի'0 համար է
[ այդ ամենն անհրաժեշտ»: Ւնչո°ւ պետբ է
[ աննկուն կրել ծառայողական զրկանքները,
[ դժվարությունները: վերջապես, արդարացվա՞ծ
Рէ, արդյոք, այն նպատակը, հանուն որի կարելի է
վտանգել ամենաթանկ արժեքը՝ կյանքը: Դրա
հնտ մեկտեղ, ժամանակակից արժեքները կախ
վում են: Հարստանալու, ցուցադրական շքեղութ
յուններ ունենալու մոլուցքը, հասարակ, ստեղծա
րար աշխատանքի արժեզրկումը արմատապես,
հակասում են ինքնանվիրումի, զինված ուժերում
կոլեկտիվ գործողություններ կատարելու գաղա
փարներին: Հազիվ թե նորահայտ արժեքները
հասարակությանը մղեն սխրագործության: Հա
սարակական գիտակցության վրա դրականորեն
չեն ազդում նաեւ սոցիալական չլուծված հիմնախնդիրները:
Հոգեւոր գործոնի ձեւավորման հիմնա
խնդիրը հաջողությամբ ւուծելու ակնկալությամբ
նպատակահարմար է զինծառայողների բսւրոյահոգեբանական դաստիարակության առաջնահերթությունները վերադասավորել հետեւյսղ հերթա
կանությամբ.
-նախնյաց քաջերի լավագույն ավանդույթ
ներով ներշնչված հայ քաղաքացու ձեւավորում,
֊հայրենասիրությամբ տոգորված Հայրենի
քի զինյալ պաշտպանի ձեւավորում,
-իր գործի հմուտ մասնագետի պատրաս
տում,
-բազմակողմանի զարգացած, մտավոր
բարձր ունակություններով, բարոյական ու գաղա
փարական վսեմ արժեքներով առաջնորդվող, ֆիզի
կապես առողջ սերնդի դաստիարակություն, որն ի
վիճակի է լուծել մարտական խնդիրների լայն
շրջանակ, այդ թվում4ոչ ստանդարտ, ուսումնական
ծրագրերում չընդգրկված:
Պետության ռազմական կազմակերպման
գործում անհրաժեշտ են ոչ ռոբոտներ, ոչ գլա
դիատորներ, ոչ կամիկաձեներ, ոչ մահապարտներ,
այլ գիտակից, բազմակողմանի զարգացած եւ իր
հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում կանգնելու
պատրաստ, ռազմական գործին քաջատեղյակ,
գաղափարսւպես համոզված քաղաքացիներ: Հայ
րենիքին անմնացորդ նվիրվելու պատրաստ քա

ղաքացին հատկապես իր գաղափարական համոզ
վածությամբ է տարբերվում վարձկանից: Հայրե
նասիրությունը չի վաճառվում: Այն անհրաժեշտ է
ձեւավորել պետական, հասարակական եւ ընտա
նեկան կյանքի ողջ էությամբ, զինված ուժերում
նպատակաոսլղված աշխատանքով:

Ամփոփում
Հոգևոր գործոնի դերը և նրան ներկա
յա ցվող պահանջներն անշեղորեն աճում են,
հատկապես դա վերաբերվում է զինված հա
կամարտություններին: Իրենց չափերով, բո
վանդակությամբ, հագեցվածությամբ դրանք
կգերազանցեն բոյոր պատերազմներին,որոնք
Ծղեչ են անցյա յա մ: Անհրաժեշտություն է առաջացեչ էական ճշգրտումներ մտցնեւտ անձնա
կազմի բարոյահոգեբանական պատրաստու
թյա ն և քաղաքացիներին պատերազմի նախա
պատրաստման գործող համակարգում: Ապա
գայի պատերազմները կյանքի կկոչեն սկզբուն
քորեն նոր երևույթներ, որոնց համար սովորական
բանականությունը, հոգեկանը և բարոյականութ
յա նը պարզապես պատրաստ չեն էինի: Միայն
ստեղծագործական ունակություններ, ամուր ոգի
ունեցող մարդիկ, ովքեր կկարողանան ակնթար
թորեն հարմարվեչ նոր պայմաններին' կդիմա
նան և կհաղթեն նման պատերազմում:
վերջին տարիներին շատ է խոսվում տե
ղեկատվական պատերազմի հնարավորության
մասին, բա յց ա յն արդեն իսկ մղվում է ' միջա
զգային ճանաչման, պետության անվտան
գության ապահովման գործում զինված ուժերի
տեղի ու դերի ճիշտ ընկայման համար: Այս
անզիջում պայքարում հատուկ տեղ է գրավում
սեփական արժեքների, իրականության գնա
հատման սեփական չ ափորոշիչների և մոտե
ցումների համակարգի ստեղծումը'դեղատոմսերի
առաջարկման և առասպեչների քարոզման ճա
նապարհով. ժողովրդավարության բացառիկ կա
տ ա ղությա ն, շուկայական հարաբերություն
ների հրաշագործության, ապագայի պատերազ
մներում սպառազինության և ռազմական
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տեխնիկայի դերի բացարձակացման, արևմըտյա ն Ծրկրների ռազմական կազմակերպման կա
տ ա ղությա ն:
Հոգևոր գործոնը մարդկանց և ամբողջ ժո
ղովրդի աշխարհայացքի վրա ներազդման գոր
ծընթացի նպատակապաց կարգավորման ար
դյունք է: Հոգևոր գործոնի ձևավորման հիմնախնդրի, զինծառայողների բարոյահոգ երանա
կան պատրաստության ուղղությամբ առարկա
յական աշխատանքի իրականացման նպա
տակով առաջարկվում է գըչխավոր առաջնահերթությունները վերադասավորեւ հետևյաչ հերթա
կանությամբ:
ն
֊ ա խնյաց քաջերի չավագույն ավան
դույթներով ներշնչված հա յ քաղաքացու ձևա
վորում,հայրենասիրությամբ տոգորված Հայ
րենիքի զինյայ պաշտպանի ձևավորում,
ի
֊ ր գործի հմուտ մասնագետի պատրա
ստություն,
-բազմակողմանի
զարգացած
անձի
ձևավորում,
Հայրենասիրությունը չի վաճառվում: Այն
անհրաժեշտ է ձևավորեք պետական, հասարա
կական, ընտանեկան կյանքի ողջ էությամբ,
բանակում նպատակաոպղված աշխատանքով:

Резюме

В последние годы много говорится^Ж
возможной информационной войне, но она уж^Ш
ведется за международное признание, \лН
понимание роли и места армии в овеспечещ■
Безопасности страны. В этой вескомпром^Ш
сной ворьве осовое место занимает навяз^Ш
ванне своих ценностей, подходов в оиенкЩк
действительности путем пропаганды систещщ
мифов и готовых рецептов: тезиса о б авс^Ш
лютном совершенстве демократии, идеи о щ
додейственной силе рыночных отношений, 1
универсальности военной организации запщ
ных стран, об авсолютнзации роли оружия i
воевой техники в войнах Будущего.Духовньп
фактор> представляет совой результат цело
направленного
регулирования
процесс
воздействия на мировоззрение людей и всеп
народа в целом. В целях реш ения провлеш
формирования духовного фактора, предметио\
равоты по морально-психологической полт
товке военнослужащих основные приоритет
целесоовразно выстроить следующим овразомя
-формирование гражданина свей Ро
дины в духе лучщнх традиций предков,
-воспитание
патриота-вооруженнот
защитника своей Родины,
-подготовка профессионала своего дела,
-формирование всесторонне развитом
личности.
Купить патриотизм нельзя. Его надо]
формировать всем укладом семейной, обМ
щественпой жизни и целенаправленной равотьп
в армии.

Роль духовного фактора и тревования
к нему неуклонно повышаются, осовенно это
касается войн Будущего. По своему маснггаву,
содержанию, насыщенности они превзойдут все
ԳրակաԸությա ն
войны, которые выли в прошлом. Это тревует
существенной корректировки всей системы
подготовки граждан к войне и морально 1. Подберезкин А. И. Русский путь. М. 19991
психологической подготовки личного состава. стр. 101
Войны Будущего вы зовут к жизни принци- 2. Там же стр. 97:
пально новые явления, к которым о б ы ч н ы й 3. Древнекитайская философия. Сунь-Цзы.
интеллект, психика и мораль просто не вудут Искусство войны. М. 1972 стр.210-211:
готовы. Только творческие люди, овладающие 4. ՀայրէՅնիբ Ծւ ծառայություն. Ուսումնական
сильным духом, способные мгновенно адап ձեռնարկ վ . Մ. Մոպնեցյանի խմբագրութ
тироваться к новым условиям, могут выстоять յա մբ, Եր. «Ոսկան Երէհանցի» 2001. 576 էջ:
и поведить в такой войне.
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էՏԳ 8 2
ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿ-80
ՊԱՐՈՒՅՐ ՍԵՎԱԿԻ ԳԱ ՍԵՐԸ
Ա .Ա.Խանյան
Գրականության և ժուռնալիստիկայի ամբիոն
Սույն հոդվածումթւսաբանվռւմէ մեծանուն
[. բանաստեղծ Պարույր Սևակի վերաբերմունքը Խռյմւր| դային տարիներին մայր Հայաստանից բոնա• դատված Արցախ աշխարհի գրողների հանդեպ ե
«Գրական Ադբբեջան» («Խորհրդային զրոդ»)
հանդեսի տարբեր համարներում տպագրված նրա
գրախոսությունների և նամակների հիման վրա
ընդգծվում անմահ պոետի գնահատականները X X
դարի հայ գրականտթանլ% ինչպես նաև
հեռանկարային դիտողություններն ու դասերը
պռեգիայի զարգացման վերաբերյալ
2004 թվականը մեծանուն Պարույր Սևա
կի հոբելյանական աարին է, ասել է թե՜նորագույն շրջանի հայ պոեզիայի մի նոր աստիճանի
վէտաարժեբսւվորման աննախընթաց առիթ,
առիթ այն առումով, որ Պարույր Սևակը մեր դա
րավոր չափածոյի' դեպի հավերժություն տանոդ
հրթիռի նոր' չորրորդ աստիճանն է - Գ.Նսւ- •
բևկացուց, Հ.Թումանյսւնից, Ե.Չարենցից հետո:
Այս հրթիռված հսկաների մեծ ժառանգորդն է
Պ.Սևակը, որը նախ դիմեց ինքն իրեն, ճանաչեց
իրեն, համոզվեց բանաստեղծ լինելու աստվա
ծանվեր իր կարողության մեջ, իր նախորդների
պես դարձավ ջահակիր ու խորհրդատու, մար
գարեաբար կռահեց հայոց բազմերանգ բանա
ստեղծության նոր հորիզոնները, սերունդներին
ուղղեց իր իմաստուն դասերն ու խորհուրդները:
Լայն են Պ.Սևսւկի ծագումնաբանական
կապերը: Նա իր հայ ուսուցիչներից բացի
զրուցեց աշխարհի իմաստունների հետ' անտիկ
շրջանից մինչև իր ժամանակակիցները: Գրա
կան կապերի այդ էներգիան բռնկեց պոե
տական այն խարույկը, որ սևակյան է, իր սեփա
կանն է:
Պ.Սևակը ոչ միայն հյուսեց իր հոգե- •
պարար ու սրտաբուխ երգերը, այլև ակադե
միկոս ՄՍարինյանի բնութագրմամբ «Ընդլայնեց հայ պոեզիայի գեղարվեստական հնա
րավորությունները, բանաստեղծական մտա
ծողությունը դրեց համարձակ ու աներևակայելի
վտրձության առաջ, ստիպեց նրան ընկալեւու
երևույթներ, նկատելու իրողություններ, վերա
պրելու տրամադրություններ, որոնբ սովորապես
բանաստեղծական չեն համարվում: Նա հա
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մարձակորեն փոխակերպեց բանաստեղծականի
և ոչ բանաստեղծականի ավանդական պատ
կերացումները, վերանայեց պոեզիայի առար
կայական ատրիբուտները, վերաձևեց իրերի,
երևույթների թիվն ու դասավորությունը պոեզի
այի գեղարվեստական համակարգում» (Պ.Սև
ակ, երկերի ժողովածու 6 հատորով, հ. 1, «Պ.Սևակի ստեղծագործությունը» առաջաբանը, էջ
XXI): 1
Պ-Սևակը իր ժամանակակից գրչեղբայր
ների մեջ նման էր միայն իրեն, և ոչ ոբ նման չէր
նրան: Ինչբան իր մեծությունն էր, այնպես էլ
անմիջականությունն էր: Ւնչբան հայաստանցի
էր, այնբան սփյոաբահայ էր, ինչբան երևանցի
էր, այնբան էլ լոռեցի կամ ղարաբադցի էր, հայ
էր բառի բուն իմաստով, հայ էր ոչ միայն գենի
թելադրանբով, այլև աշխարհասփյուռ հայութ
յան ցավերին ու ակնկալիբներին արձագանբելու
և կոնկրետ օգնելու իմաստով: Այս համոզմունբը
իմ և իմ արցախցի գրչընկերների մեջ առաջացել
է 1960-ական թթ. սկզբից, երբ Պ.Սևսւկը այցելում
էր Բաբու, Արցախ, հանդիպումներ ունենում հայ
գրողների հետ, առիթներն օգտագործում բըննարկելու ժամանակակից պոեզիայի վիճակն ու
հեռանկարային հիմնախնդիրները: 1960-ական
թթ., երբ Բաբվում բնակվում էր մոտ 400 հազար
հայ, ն հայ գրողների բազմակի պահանջով հրա
տարակվում էր «Գրական Ադրբեջան» («Խորհր
դային գրող») հանդեսը, Պ.Սևակը Հ.Հովհսւննիսյանի, Գ.էմինի, Վ.Դավթյանի և այլ անվանի
գրողների հետ հաճախակի էր այցելում'
մասնակցելու հյՍՀՄ գրողների միության կազ
մակերպած գրական-մշակութային միջոցա
ռումներին: Այդ տարիներին Բաբվում էին
բնակվում ն ստեղծագործում բանաստեղծներ
ԱԳրիգորյսւնը, Վ.Հովսւկիմյանը, վլ.Աբրահամյանը, տողերիս հեղինակը, ստեղծագործողուսանոդներ
վ.Հակոթյանը,
%.Պետրոսյսւնը,
խմբագրության հրավերով Արցախից ժամանում
էին Բ.Զանյանը, Գ.Գսւբրիելյանը, Ա.Հովհաննիս
յանը և ուրիշներ: Պ.Սևակի այցելությունը Բաբու
մեզ համար վերածվում էր ազգային-մշակութային տոնի: Համախմբվում էինբ նրա շուրջը,

համեստորեն ներկայացնում մեր բանաստեղ
ծությունները, լսում նրա կարծիքը, դասեր
առնում: Պ.Սևակի դիտողությունները վերաճում
ե դառնում էին 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ
բանաստեղծության կառուցվածքի, փիլիսոփա
յության գնահատման ուղենիշսւյին դասեր:
Նշենք Պ. Սևակի դասերից երեքը'
«Խորհրդային գրող» հանդեսում տպագրված
նրա գրախոսությունների ն նամակների հիման
փա:
ԴԱՍ ԱՌԱՋԻՆ
1961թ. հանդեսի տեսական ֊ք ննադա
տական բաժնի նյութերից արժե հիշատակել
բանաստեղծ-արձակագիր
Մ.Սարգսյանի
«Բաց նամակ ընկ. Դանիել Գեւորգյանին»
(1961, հ.1), լեզվաբան Խ. Մեսրոպյանի «Գրողի
լեզվաոճական վարպետության մի քանի հար
ցերի շուրջ» (1961, հ.4) հոդվածները: Առա
ջինում հեղինակը վերլուծում եւ գնահատում է
բանաստեղծ Դ.Գեւորգյանի «Բաբախումներ»
ժողովածուն, իսկ երկրորդ հոդվածում ԽՄեսրոպյանը անդրադառնում է գրողի լեգվաոճական առանձնահատկությունների հիմնախնդրին: Լեզվաբանը Արցախի հայ գրողների
գրքերի վերլուծության հիման վրա խորհուրդ է
տալիս բարձրացնել լեզվական մակարդակը,
հարստացնել բառապաշարը, գրել համազգա
յին գրական լեզվի բոլոր օրինաչափություննե
րին համապատասխան:
Սակայն 1ս.Մեսրոպյանի ուսանելի հոդ
վածը միանշանակ չընդունվեց: Հանդես եկավ
բանաստեղծ Սամվել Քնարունին' «Երբ բացա
կայում է օբյեկտիվությունը» հոդվածով, որտեղ
անտեղի մեղադրում է հոդվածագրին ոչ օբյեկտիվության մեջ: Հանդեսի խմբագրությունը,
դիտավորյալ, առանց խմբագրելու, 1962թ. թիվ
1-ում տպագրեց ԱՔնարունու լեզվական սխա
լներով գրված հոդվածը, միաժամանակ տպագ
րելով Պարույր Սեւակի պատասխանը Ս. Քնա
րանուն: ՊւՍեւսւկը նախօրոք ծանոթացել էր
Քնարունու հոդվածին եւ հանդես եկել «Եվ
չգիտի, որ չգիտի» հոդվածով: Բանասետեղծը
մեջբերելով պարսիկների «Մարդ կա' գիտի, որ
գիտի, մարդ կա' գիտի, որ չգիտի, մարդ կա'
չգիտի, որ չգիտի» իմաստուն խոսքը' ընդգծում է,
որ գրականությամբ զբաղվելու իրավունք պիտի
ունենան այն մարդիկ միայն, ովքեր «գիտեն, որ
գիտեն»: Ուրիշ հարց է, թե այդ իրավունքը
չարաշահողների թիվն ավելի է, քան դրանից

օգտվողներինը: Այնուհետեւ Սեւակը նշում է, որա
գրականության մեջ աշխատելու արտոնությոմւ®
ունեն նաեւ նրանք, ովքեր «գիտեն, որ չգիտեն»*
Այս արտոնությամբ են գրական ասպարե™
իջնում օժտված պատանիները, որոնք շատ բաս®
չգիտեն: Մեծ թանաստեծը ափսոսանքով ու®
ցավով արձանագրում է, որ գրականությամբ®
զբաղվում են նաեւ մարդիկ, ովքեր «չգիտեն, որ®
չգիտեն»:
Պ.Սեւակը խրախուսում է Բաքվում հրա-1
տարակվող «Խորհրդային գրող» հանդեսի խըմ-տ
թագրությանը, որ գովարժան քայլ է արել®
տպագրելով Խ. Մեսրոպյանի «Գրողի լեգվա-տ
ոճական վարպետության մի քանի հարցերի I
շուրջ» հոդվածը: Ն ա նույնիսկ խորհուրդ էտ
տալիս Երեւանում տպվոդ «Սովետական գրա-1
կանություն» ամսագրին' ուշադրություն դարձ-1
նել այդ պրոբլեմի քննարկմանը: Պ.Սեւակը I
ընդգծում է. «Մեր արդի գրականության լեդ-1
վաոճական հարցերն այնքան են բարդվել, որ
հիշեցնում են մաթեմատիկական այն ծանոթ
խնդիրները, որոնց մեջ առկա են ե՜լ փոքր, եւ
միջակ, ե ւ մեծ փակագծերը: «Գրական Ադրբեջան»-ի խմբագրությունը, կանխելով «Սովետսւ- ]
կան գրականություն» ամսագրին, Խ. Մես
րոպյանի միջոցով փորձել է ձեռնարկել այդ
խնդրի լուծմանը: Խ. Մեսրոպյանը, իհարկե, չէր1
կարող խնդրի վերջնական պատասխանը տալ: !
Չէր կարող' ոչ սոսկ այն պատճառով, որ նրա ]
կարողություններից վեր է դա: Չէր կարոդ,]
որովհետեւ այդ խնդիրը, կրկնում եմ, ունի մեկից I
ավելի փակագծեր, որոնց բացումին պիտի ]
մասնակցություն բերեն նաեւ ուրիշ' մեկից ավելի
«թվաբաններ»:1
Խիստ քննադատվում է Ս. Քնարանին lu. j
Մեսրոպյանի ուսանելի հոդվածը չհասկանալու, ]
նրան անարդարացի մեղադրելու համար: ]
Սեւակը միաժամանակ մատնացույց է անում
Քնարունու հոդվածի ցածր մակարդակն ու
անթիվ սխալները: Ս. Քնարունու անարդարացի
ամբաստանությունը Պ. Սեւակը որակում է որ-1
պես «քնարունիություն» եւ բացատրում, թե ինչ
ասել է դա. «Քնարունիությո՜ւնը:
Գիրք ստորագրելու իրավունք պիտի ունենա
միայն նա, ով գրագետ է կատարելապես, բժի՞շկ
լինի, ինժենե՞ր, ֆիզիկո՞ս, թե՞ գյուղատնտես:
Բայց ստորագրել որեւէ գրական երկ եւ ինչ ֊ո ր Տ
չափով գրագետ չլինել' նշանակում է «աստծուն
աստվածատուր ասել»: Եվ հենց «աստծուն աստ
վածատուր ասողներին» է, որ պիտի կոչել
«քնարունիներ»:

ft «Քնարունիությունն» Է պատճառը, որ գրող
աոնալը հեշտացավ' սեփական ազգանունը
||էպծանունով փոխարինելու աստիճան»:2
1 Պ. Սեւակը ընդգծում Է, որ մեր նախնյաց'
կաակած ամենաթանկ գանձը մեր լեզուն Է,
րյն լեզուն, որ ծնկում Է մեզ հետ, բայց մեզ հետ
|ի մեռնում... «Ւր չորս գրական լեզուներով եւ
տասնյակ բարբառներով հայերենը, առանց
դույգն-ինչ կասկածի, մեկն Է աշխարհի այն
սակավաթիվ '՛լեզուներից, որոնցով կարոդ Է
հպարտանալ մարդ կոչված արարածը:
...Ով հնարավորություն Է ստեղծել
ւ՚էլումուտ անելու այդ լեզվի դարավոր մթերա
նոցը, ով նախապատրաստվել Է ճաշակելու նրա
[՛անսպառելի պաշարը, այլ կերպ ասած' ով
[փոքրիշատե ծանոթ Է հայերենի պատմական •
Iբսրակսւնությանը եւ դրանով իսկ ի վիճակի Է
^բառային շապկի տակ տեսնելու առարկաների
կենդանությունը,
երեւույթների
շարժումը,
!մտածումի սլացքն ու սուզումը, նա չի կարող
ա|նւլ յուրատեսակ գլխապտույտ' համակվելով
մի զգացմամբ, որ քիչ Է կոչել երկյուղածություն:
Այդ լեզուն «մայրենի» կոչելը մեծ
պատիվ Է, .այդ լեզվով խոսելն ու մտածելը մե՛ծ
թախտ:
Իսկ գրե՜լ այդ լեզվով, այսինքն' գրո՜ղ
Ոյպվսլ...
Քրմական հանդիսավորությամբ միայն
եւ մեհենական անաղարտությամբ պիտի հայ
գրողը մոտենա յուրաքանչյուր բառի, որովհետեւ
թառը գրերի գումար չէ, այլ պաստառապատ մի
դիցսւրձան, որ կարող է ամեն րոպե կեն
դանանալ ու շնչել, եթե նրան դիպչի ձեռքն այն •
դյութի, որի հավաքական անունն է գրող»:3
Պ.Սեւակի այս հոդվածը լայնորեն քննար
կվել է Արցախի գրողների հավաքներում եւ
արվել համապատասխան հետեաւթյուն:

պատում, կենացի վրա մի բաժակաճառ, հետո
մի «բայց», ապա' «ամփոփենք»:
...Ես գիտակցաբար, գրում եմ ոչ թե վ .
Հովակիմյանի մասին, այլ վ . Հովակիմյանի
առթիվ»:4 Այս առթիվն էլ հնարավորություն է
տվել անվանի պոետին հոդվածը դարձնելու
ուսանելի խորհուրդ, սովորեցնող դաս: Քննար
կելով «ստեդծագործել-ստեդծել» հասկացութ
յունները, Սեւակը նշում է աննվաճը նվաճելու,
հոգեւոր կաղապարներից, մտային սնոտիքից,
բազմապիսի նախապաշարումներից ազատա
գրվելու ձգտումը: Դեռ ավելին, «Ստեղծել նշա
նակում է քանդել միջակության ամրոցները
(քանդե՜լ եւ ոչ թե գրավել), փլատակել
տգիտության ու անգիտության պարիսպները
(փլատակե՜լ եւ ոչ թե վերաշինել), այլապես
ասած' շարունակել մի պայքար, որ մարդ
արարածը մղում է այն հեռու՜ ֊հ եռավո՜ր օր
վանից, ինչ սկսել է... մտածել»:5
Սեւակը բանաստեղծության մեջ ժխտում
է մտքի եւ զգացումի աղքատությունը, հույզի եւ
խոհի ճղճիմությունը: Դիմելով երիտասարդ
ներին եւ սկսնակներին, մեծ պոետը գրում է.
«կասկածի տակ առեք բոլո ր գունագեղ ու քաղց
րահունչ բառերը: Խնդրեմ, քաղցրասեր եղեք:
Բայց հացը հաց է կոչվում այն պատճառով, որ
շաքարացանված չէ: Բառը բանաստեղծի հա
մար հաց է, նրա հաց հանապազօրյան, ուստի եւ
չպիտի քաղցր-մեդցր լինի»:
Սեւակը դեմ է կեղծ ու պատիր, սեթեւեթ ու
ծեքծեքուն գրականությանը, այն քափ ու փըբփրուրին, որի տակ ոչինչ չի եփվում:
«Շա՜տ վաղուց են բանաստեղծին նման
եցրել զանգի: Միայն ավելացնեմ, որ այդ զանգը
լեզվակ չունի, եթե այդ լեզվակը $ հավուր
պատշաճությունն
է
կամ
պատեհապաշ
տությունը, պատվերը եւ ոչ թե հոգու տուրքը,
օրացույցի պահանջը եւ ոչ թե դարաշրջանի
ԴԱ Ս ԵՐկՐՈՐԴ
հրամանը: Այդ զանգը զնգում է ժամանակի
հովերից եւ ոչ թե օրերի քամուց: Այդ զանգը
1960-ական թթ. համայնապատկերի վրա զնգում է ժողովրդի շնչից եւ ոչ թե ինչ-որ
արեւային մի փայլատակում էր Պ.Սեւակի խմբակի գոռում-գոչումից: Այդ զանգը զնգում է,
«Այո, մաքրությո՜ւն ամենից առաջ» հոդվածը: երբ արգելում են զնգալ, եւ լռում է, երբ հրա
Անվանի բանաստեղծ գիտնականը այն գրել է հանգվում է զնգալ: Այդ զանգը' օդի մեջ
վ.Հովակիմյանի (Հյուսիսային Արցախ) «վառ կախված, ոչնչով չպաշտպանված, ձյան եւ
վող անուրջներ» բանաստեղծությունների գըր- անձրեփ ենթակա' չի ժանգապատվում, որովքույկի առիթով: Այդ միտումով էլ հենց Պ. հետեւ երեսապատված է... մաքրությամբ:7
Հոդվածի վերնագիրը վ . Հովակիմյանի
Սեւակը նշում է. «Իմ գրածը գրախոսություն չէ,
ուստի եւ մի' սպասեք ոտանավորների «կոնկրետ առաջին գրքույկի առաջին տողն է: Սեւակը
վերլուծում», բանաստեղծությունների բովան-. ընդգծում է, որ առանց այդ մաքրության չի' եղել
դակության համառոտ ու կցկտուր վերա
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ու չի' կարոդ լինել մարդկային հոգու էհ.ոգու այն գաղտնիք' կապված «Ականջդ...» շարքի ЫдшЯ
Սեւակը այն սկզբում հյուսել Էր որպես պոեմ, էհИ
մարմնավորումը, որ արվեստ Է կոչվում:
Անդրադառնալով պոետական հոեսւո- կոչվում Էր «Ինքներգություն»: Այնուհետեւ նկա-И
րականությանը, Պ.Սեւակը ընդունում Է մաքուր տի ունենալով ընթերցողների ընդհանուր մսւ-И
հռետորակսւնությունը, որովհետեւ հոեւոորա- կարդակը, որոշեց պոեմի համարակալված™
կանությունն Էլ պոեզիայի երակներից մեկն Է, գլուխներն անջատել ու գրել առանձին Էջերի■
միայն թե բանաստեղծն ունենա պատկերավոր վրա, վերնագրել' ջանալով նրանց տալ համէՅ-И
մտածողություն: Սեւակը լուրջ ուշադրություն Է մատական անկախություն: Սեւակը ընդգծում Է,И
դարձնում բանաստեղծի ինքնուրույնությանը: որ այդպես արեց ոչ թե գրքի Էջերը շատացնելու ■
«ճշմարիտ բանաստեղծության տերը,- գրում Է համար, այլ այն նպատակով, որ ընթերցողը■
նա,- պիտի ճանաչվի անստորագիր, ինչպես որ կարողանա ուշադիր կարդալ «անկախացած» I
իսկական երգչի ձայնը ճանաչում ենք՝ առանց հատվածները:
Նամակում կան այնպիսի դիտոդու-1
ռադիոհաղորդավարի օգնության Էր..»:
թյուններ ու ընդհանրացումներ, որ կարեւոր ԷինI
գրական ընթացքի նոր խմորումները հասկսւ-1
ԴԱՍ ԵՐՐՈՐԴ
նալու, հետեւություններ անելու համար: վ.1
1970-ական թթ. եւս Արցախում ստեղծվող Հովակիլքյանը իր կողմից հղված նամակում գրել I
գրական երկերի վերլուծությամբ ու գնսւհատ- Է, որ վերոհիշյալ շարքում որպես ընթերցող I
մամբ, արժեքավոր խորհուրդներով հանդես տեսնում Է միայն խելք: Այս դեպքում, ինչպես!
եկան ճանաչված մի շարք քննադատներ ու գրում Է Սեւակը, իր գրվածքի հասցեին արված!
գրողներ: Ավելորդ չենք՛ համարում կրկին դիտողությանը մոտենում Է ոչ որպես հեղինակ'!
ընդգծելու, որ բոլոր դեպքերում այս կամ այն բանաստեղծ, այլ' քննադատ: Այստեղ եւս նա I
գրողի գիրքը առիթ Է հանդիսացել քննարկելու հուշում Է շարքը հասկանալու կարեւոր մի I
ստեղծագործական-գեղագիտական այնպիսի գաղտնիք. «Չմոռանաք մի բան, պոեմ-շարքը I
պրոբլեմներ, որոնց պետբ Է ուշադրություն մարդերգություն Է, բայց ոչ սովորական մարդու I
դարձնեին բանաստեղծներն ու արձակա գովերգում: Նրա հերոսը ոչ ես եմ, ոչ դու, ավելի I
գիրները: Այսպես, գրականագետ կ. Աղա- ճիշտ' ես եմ ու դու, բայց ոչ միայն ես ու դու, այլ 1
բեկյանը, քննարկելով Հյուսիսային Արցախի բոլոր նրանք, ովքեր ստեղծագործող են, ովքեր I
ներկայացուցիչ Ս. Բաղդասարյանի «կյանքի ունեն հստակ աչք ու ականջ, նյարդային հստակ I
ուղի» գիրքը, ընդգծում Է գեղարվեստական երկի համակարգեր, ուրիշ հոտոտելիք ու շոշափելիք,
բովանդակության հասարակական անհրա այսինքն' բոլոր նրանք (կամ միայն նա), ովքեր
ժեշտության, արտացոլման եղանակների, կեր ունեն ոչ թե հինգ, այլ վեց զգայարան: Ով որ
պավորման շնորհքի, ցուցադրման գույների ու չունի այդ վեցերորդ զգայարանը, նա իրավամբ
հերոսների հոգեբանական պատճառաբանվա կարող Է այս ողջ շարքը համարել «ուղեղի I
ծության, կոնկրետացման եւ ընդհանրացման բորբոս կամ մտքի քաղհան» (իմ բառերով
կարողության, լեզվամտածողության եւ այլ ասած) կամ այդ շարքում տեսնել «միայն խելք»
պայմանների նշանակությունը, առանց որոնց (քո բառերով ասած)... Եվ այս ամենի մեջ տեսնել
երկը գեղարվեստական արժեք չի ունենա:
միայն խե՞լք»:9
Արցախում ստեղծվող հայ գրականու
ՊւՍեւսւկը
մատնացույց
անելով
թյան ընթացքը, միտումներն ու օրինաչափու ընթերցողի վեցերորդ զգայարանը, իսկական
թյունները մշտապես գտնվել են Պարույր Սեւա- պոեզիան համարում Է խելքի, մտքի եւ
կի ուշադրության կենտրոնում: Նա հետեւում Էր զգացմունքի, հույզի միասնությունը:
արցախյան գրողների ստեղծագործություննե
Անդրադառնաւով «Վերնադիրը վերջում»
րին, ուրախանում գրչակից ընկերների հաջոր շարքին, Սեւակը գտնում Է, որ արդի պոեզիան
դություններով, խորհուրդներ տալիս նրանց, պիտի նման լինի երկու մտերիմների, շատ մտե
նամակագրական կապեր պահպանում: Այդ րիմների խոսակցության, այնպիսի մտերիմների,
նամակների առիթը Պ. Սեւակի «Մարդը ափի «որոնք իրար հասկանում են կես-խոսբից կամ մի
մեջ» գիրքն Էր, որ հրատարակել Էր «Հայ- ակնարկով միայն»: 0 Նա խորհուրդ Է տալիս պո
պետհրատը» 1963թ.:
եզիայում
նամակայնությունից
հասնել
1964թ. հունվարի 25-ի նամակում՝ հղված կեսխոսքայնությանը:
վ.Հովակիմյանին, Պ. Սեւակը բացել Է մի
Անվանի բանաստեղծը «Մարդը ափի
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մնջ» գրքի «Թռուցիկ երգեր» շարքի ամենսւգլխսւվոր հավաւոո հանգանակը համարում Է
«Անպայման պայման» բանաստեղծությունը,
ուր արտահայտված Է իր կարծիքը ժամա
նակակից ու վաղվա պոեզիայի մասին: Սեւակը
ծրագրային այդ ստեղծագործության մեջ նախ
ընդգծում Է.
Մի կտոր հանածո ոգի Է հարկավոր,
Մի պատառ կախարդանք,
Մոգության մի պճեղ,
Մի բացվող փակագիծ,
Անհայտի մի լուծում...11
Եվ ոչ միայն այդ: Դեռ անուն չունեցող
«ինչուներին» պետք Է «հոգու մեջ տալ ան
կյուն...»: Երգին սիրտ Է պետք.
Մի կտոր արնածոր տաք միս Է հարկավոր'
Սեփական ձեռքերով իրենից պոկռտած,
Մի սարսուռ օդեղեն,
Մի սարսուռ ընդերքի...12
Երգը հնչել չի կարող այն դեպքում, եթե
«Մթության երանգներով առատ» այս կյանքում
գրողը կառչի «հյուսաւիուկ խլիրտի քղանցքից» եւ
ճանաչի միայն «Ստվերի վետվետուն քայլ
վածքը»: Այսպիսով, մեծ բանաստեղծը ներկա
թե ապագա երգի համար կարեւորում Է մտքի եւ
սրտի համաձուլվածքը: Լավ երգը այլ ճանա
պարհ չունի:
Պ. Սեւակը Վ. Հովակիմյանի նամակի
պատասխանը շարունակում Է որոշ ժամանակ
անց' 12.02.1964թ.: Այստեղ նա նախ քննարկում
Է նոր ձեւի հարցը: «Ձեւի հարց, -գրում Է Սեւակը,-եթե ըստ Էության դատենք, չկա Էլ,
որովհետեւ կա միայն խորքի հարց: Ուրեմն,
արդի կամ նոր պոեզիա ասելիս ես բնավ Էլ
նկատի չունեմ, թե այս կամ այն բանաստեղծը
ի՞նչ ձեավ Է գրում4 դիցուք, քառյակո՞վ, թե՞
ագատ ոտանավորով: «Վարք մեծաց»-ը ես
համարում եմ իմ լավագույն բանաստեղ
ծություններից մեկը: Գրված Է քառյակով: կա 
րող Էր նաեւ հանգավորված լինել: Դրանից
(դրանցից) ոչինչ չէր վւոխվի: Ամեն անգամ, երբ
նոր ասեն կամ արդի ասեն, սերունդները միշտ
էլ նկատի կունենան մտածողության եղանակը,
մտածողության աստիճանը, բնությունն ու
մարդուն «կարդալու» կերպը: Ահա այս է
խնդիրը: Եվ սա հավերժական խնդիր է»:13
Նամակի հաջորդ խնդիրը հանգի հարցն
է: Երեւում է, որ վ.Հովակիմյանն իր նամակում
ընդգծված ուշադրություն է դարձրել հանգերին:
Մեւակը խորհուրդ է տալիս ավելորդ չծան
րանալ արդեն իր երկար ճանապարհն անցած

հանգավորման
եղանակի
խնդրի
վրա,
որովհետեւ «հանգը բանաստեղծության երկրոր
դական, ոչ վճռական հատկանիշն է»: Սեւակը
գտնում է, որ «բանաստեղծությունը բնավ էլ
համարժեք չէ չափածոյին... Ավելին կասեմ,
իսկական, բարձր, վսեմ բանաստեղծությունը
բանաստեղծության այլ սորտերից տարբերելու
համար հարկավոր է ջնջել (փորձի համար)
հանգը: Եթե հանգերը ոչնչացնելուց (դիտմամբ
ջնջելուց) հետո էլ բանաստեղծությունը ոչինչ չի
կորցնում (կամ չնչին բան է կորցնում), ապա
գործ ունենք իսկական, բարձր, վսեմ բանա
ստեղծության հետ»:
Քննարկելով չափի, կշռույթի, ռիթմի
խնդիրը, Սեւակը դրանք եւս երկրորդական,
ածանցված, անվճռական հատկանիշներ է հա
մարում ՜ բանաստեղծության համար: Այդ կա
պակցությամբ նա վկայակոչում է «Աստվածաշնչի» «Երգ-երգոցը»: Այն գրված է անհանգ,
չափ չունի, բայց համաշխարհային
բանա
ստեղծության գլուխ-գործոցն է:
Մեծ պոետը վկայակոչում է նաեւ Նարե
կացուն, Պուշկինին, Բլոկին, Ուիթմենին, Սիամանթոյին, վարուժանին, որոնց երկերի մեծ
մասը գրված է անհանգ: Ուրեմն, «Բանաստեղծն
այն մարդը չէ, որ ունի (կամ ձեռք է բերել)
չափածո խոսելու ունակություն, այլ այն սա
կավագյուտ արարածը, որ մտածում է յուրատե
սակ, աշխարհին ու իրեն նայում այլապես, ծա
նոթ խոսքով' ունի պատկերավոր մտածողություն
եւ (ավելացնենք) հոգեսուգման կարողություն»:15
Նամակում Սեւակը անդրադառնում է
ակնարկին ու կեսխոսքայնությանը: «Ակնարկել' չի նշանակում թերատ խոսել, եւ կես խոսքով
գրել' չի նշանակում կիսատ գրել: Ակնարկել եւ
կեսխոսություն' նշանակում է ավելորդ բան
չասել, տղայամտություն չանել, չդատել ու
արտահայտվել մեր պապիկների կամ երեխա
ների պես, դատել ու մտածել մեգ նման' 1964
թվականին չափահաս դարձած մարդկանց պես:
Ւմ ակնարկելը դու մի հասկացիր բառացի,
խոսակցական իմաստով: Ակնարկով խոսել եւ
կիսախոսք զրուցել' նշանակում է շարել
սրբատաշ քարերով' պատկերը-պատկերի, գգացմունքը-գգացման,
միտքը-մտքի,
հոգեկան
գյոսոը-գյոափ կողքին, կիպ-կից...»:16
Պ.Սեակի այս խորհուրդները մարգարեա
կան դասեր են այսօրվա ն վաղվա պոետական
հունձքի համար:
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пришли к выводу, что его советы являшж
подлинными
творческими урокам и д л я всех врА
Դրական-մշակութային տարբեր առիթ
мен.
ներով Պ.Սեակը եղել է Բսւքվում, Արցախում,
П ервый урок, приведенный в сгащ
հանդիպումներ ունեցել հայ գրոցների հետ,
քննարկել գրականության գարգացման հեռա Паруйра С евака касается вопросов мастерсщ
նկարային հիմնախնդիրներ, գրել գրախոսու язы ка и стиля писателя. П оэт находит, что ռթա
թյուններ, հղել նամակներ: Ուսումնասիրելով во подписывать книгу имеет лишь тот, кто грамА
մեծ բանաստեղծի այդ գործերը, եզրակացրել тен в совершенстве, так к ак язы к-это и история, il
ենք. որ նրա խորհուրդները ստեղծագործական лицо народа.
Второй
урок
Бессмертного
поят
դասեր են բոլոր ժամանակների համար:
раскры
вает
творческую
лавораторию
писатеЖ
Պ.Սևակի առաջին դասը վերաբերում է
գրողի լեգվաոճական վարպետության հար С евак советует писателям Бережно относиться ж
ցերին: Նա գտնում է, որ գիրք ստորագրելու слову, потому что слово-хлев насущный, которыт
իրավունք պիտի ունենա միայն նա, ով գրագետ не должен б ы т ь приторным. С евак сравниваем
է կատարելապես, որովհետև լեգուն ժադովրդի և' поэта с колоколом, звон которого должевщ
исходить из душ и народа. П оэзия, по СевакуЖ
պատմությունն է, և' նրա դիմագիծը:
Անմահ պոետի երկրորդ դասը, որ բերվում должна б ы т ь чистой, вез чего не б ы л о и бы ть лещ
է հոդվածում, վերաբերում է գրողի ստեղ мож ет олицетворения душ и человеческой, ни-щ
ծագործական աշխատանքին: Սևակը խորհուրդ зываемой искусством.
В третьем уроке овоБщаются мнения пощ
է տալիս բանաստեղծներին դոդալ բառի
поводу
книги Севака "Человек на ладони". Прос-щ
համար, որովհետև բառը հանապագօրյա հաց է,
որ չպետք է քադցր-մեղցր լինի: Սևակը բանաս давленный поэт не принимает того мнения, чтощ
տեղծին համեմատում է գանգի հետ, որ պետբ է книга "Человек на ладони" является лишь выра- ■
հնչի ժողովրդի շնչից: Պոեգիան, ըստ նրա, պետք жением человеческого ум а и мысли. Он утвер- I
է լինի մաքուր, առանց որի չի եղել և չի լինի ждает, что поэзия должна б ы т ь синтезом м ы сли л I
մարդկային հոգու և ոգու մարմնավորում, որ чувства, что она должна создаваться "филигран- I
ными камнями - овраз к овразу, чувство к I
կոչվում է արվեստ:
Հոդվածի երրորդ դասում ընդհան чувству, мысль к мысли, душевное открытие у 11
րացումները առնչվում են Պ.Սևակի «Մարդը нового отк-рытия, б о к о б о к ". Эти советы Севака I
ափի մեջ» գրքի վերաբերյալ եղած կար овретают важность, осовенно, сегодня, когда по- I
ծիքներին: Հռչակավոր պոետը չի ընդունում այն эзия вышла в новое русло развития н нуждается I
կարծիքը, թե իբր «Մարդը ափի մեջ» գիրքը խել в правдивых, пророческих уроках.
քի, մտքի արտահայտություն է միայն: Նա հաս
ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
տատում է, որ պոեգիան մտքի և զգացմունքի
համաձուլվածք պիտի լինի, որ այն պետք է 1«Խորհրդային գրող», 1962, թիվ 1, էջ 117:
արարվի «սրբատաշ բարերով՝ պատկերը-պատ- 2 Նույն տեղում, էջ 121:
կերի, գգացմունքը-գգացմունքի, միտբը-մտբի, уՆույն տեղում, էջ 122:
4 «Խորհրդային գրող», 1963, թիվ, էջ 119:
հոգեկան գյուտը-գյուտի կողքին, կիպ-կից»:
Պ.Սևակի այս խորհուրդները կարևորվում 5 Նույն տեղում, էջ 119:
են առանձնապես այսօր, երբ արդի հայ պոե 6 Նույն տեղում, էջ 119:
գիան մտել է գարգացման նոր հունի մեջ և 7 Նույն տեղում, էջ 122:
կարիք ունի մեծ բանաստեղծի ճմարիտ, մար 8 Նույն տեղում, էջ 121:
գարեական դասերի:
9 «Խորհրդային գրող», 1972, թիվ 1, էջ 72:
10 Նույն տեղում, էջ 320:
11 Պ.Սևակ, Երկերի ժողովածու 6 հատորով, հ.1,
Резюме
Ե., 1972, էջ 314:
В силу разны х литературно-культурных
причин Паруйр Севак повывал в Б аку \ Арцахе, 12 Նույն տեղում, էջ 320:
встречался с армянскими писателями, овсуждал 13 «Խորհրդային գրող», 1972, թիվ Լ էջ 82:
перспективы развития литературы, писал р е 14Նույն տեղում, էջ 82:
цензии, адресовал письма. И сследуя все это, мы 15 Նույն տեղում, էջ 83:
16 Նույն տեղում, էջ 84-85:

Ամփոփում
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ՀՏԴ 82

ԺԱՄԱՆԱԿԻ Հ Ե Տ ՀԱՄԱՔԱՅԼ
Լ . Ա. Գ րիգոր յա ն
Գր ական ության և ժուռնալիստիկայի ամբիոն
Ս ույն հոդվա ծում նպատակադրվել ենք համաոոտակի ներկա յա ցնել բա նա ստ եղծ
Վաբդան Հա կոբյա նի ա նցա ծ գրական ճանապարհը, դիտ ա րկե[ ու վերլուծել
բա նա ստ եղծություններն ու պոեմները, վերհա նել ա յն բնութա գրա կա ն գծերը, որ
յուրա հատուկ Են նրա ստ եղծա գործությա նը:
վ . Հակոբյանը
իր
ասելիքն
ու
ասելսւձեւը ունեցողի վստահ քայլով է ոտք
դրել պոեզիայի շեմին, մեկը մյուսի եւոեւից
հրապարակ հանելով «Մեղեդիներ» (1970),
«Սեր եւ ժպիա» (1973), «Մայրանում է
լույսը» (1975), «Մառի անունից» (1978),
«Անմսւրելի-անմեռնելի» (1981), «Մի կռունկ
անցավ» (1983), «վաղվա աչքերով» (1987) եւ
մյուս ժողովածուները, որոնք իրենց վրա
կրելով ինքնատիպության կնիքը, հասունու
թյան մի-մի աստիճան էին բանաստեղծի
համար:
Բանաստեղծի ծնունդը առաջիններից
մեկը ողջունելով' ժա ն Անդրյանը գրեց, թե
Հակոբյանը համապարփակ ընկալումների
բանաստեղծ է, կյանքի երեւույթների շուրջը
փիլիսոփայելու նախասիրություն ունի: «Այս
երեւույթը,- անմիջապես ավելացնում է
գրաքննադատը,- նրան տանում է դեպի
հակասական բեւեռներ' մի կողմից բանաս
տեղծական հայտնություն, մտածողության ու
պատկերի թարմ
գեղեցկություն,
մյուս
կողմից' խճճվածություն ու մշուշ ասելիքի եւ
ասելաձեփ մ ե ջ»1: Այդ մտահոգությունը
անտեղի չէր: Երիտասարդ բանաստեղծը'
լինելով իր ժամանակի ծնունդը, անտարբեր
չմնաց
գրական
այն
շարժումից,
որ
սկզբնավորվեց 1970-ական թվականներին,
ասպարեզ եկած բանաստեղծների նոր
սհրունդը, որին ընդունված էր «գարունականներ» անվանել («Գարուն» ամսագրի
անունից, որի շուրջն էին համախմբված
նրանք), տարվելով տեխնիկական նորա
րարությամբ, գերադասում էր երեւույթների
եւ կյանքի առօրյա փաստերի պատճենա
հանումը, ձգտում բանաստեղծական գյուտա
րարության, այլ կերպ ասած' «հայ բանաս
տեղծության ծառի նորացման' օտար պատ
վաստով»: Պիտի նկատել, որ վարդան
Հակոբյանը, ի տարբերություն իր շատ
սերնդակիցների, շուտ թոթափեց նորաձեւության փորձերը, գերադասելով մեր դասական
բանաստեղծությունից բխող ձեւերը, դառ
նալով, ինչպես իր գրչընկեր Հովհաննես

Գրիգորյանն է նշում, «կանոնիկ ոտանա
վորի հետեւորդ»:
Ինչպես յուրաքանչյուր իսկական բա
նաստեղծ' վ.Հակոթյանը նույնպես խորա
պես ըմբռնում է պոեզիայի դերը, ճշմարիտ
երգի, բանաստեղծության արժեքը, այլապես
չէր ասի' «բանաստեղծությունը, որի համար
ծնվել է մարդը, դեռ ուշանում է»: Իհարկե,
սա խիստ չափազանցված բնորոշում է (իսկ
գուցե թե ընդհակառակը' նորին մեծություն
մարդն է ուշանում..., եթե նկատի ունենանք
Նարեկացու, Չարենցի, Պ. Սեւակի պոեզի
ան, չխոսելով արդեն համաշխարհային
մյուս գրական մեծությունների մասին),
այդուամենայնիվ,
բանաստեղծի
այս
խոստովանությունը գալիս է հաստատելու ոչ
այլ ինչ, քան նրա' բանաստեղծության
նկատմամբ ունեցած խորին ակնածանքը,
այն ավելի կատարյալ, իր թառերով'
«անընդգրկելիի ընդգրկման սահմանների»
մեջ տեսնելու շահագրգռությունը.
Երգն էլ պիտի երգի պես լինի,
Լինի շոշափող մատների կրակ,.
Իսկ օրվա համար' նաեւ զարկերակ:
Եվ կամ'
Միծեռնակի բույնի նման
Սրտի դողով,
Հոգու շողով
Ու հողով է հյուսվում երգը,
Բայց նրա մեջ
Մվարումէ... տիեզերքը:
Բանաստեղծը ձգտում է որսալ
ժամանակի ոգին, մխրճվել երեւույթների
հորձանուտի մեջ, արձագանքել կյանքի
առաջադրած բազմաբնույթ հարցադրում
ներին, անկախ այն բանից, թե ինչ է երգում'
բնությո՞ւն, հայրենի՞ք, սե՞ր... Ավելորդ է
ասել, որ թեմայի առումով Վարդան
Հակոբյանը նորություն չի թերում, նրա
երգերի թեմատիկան նույնն է, ինչ երգել ու
երգում են բոլոր ժամանակների բանաս
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տեղծները: Եվ դա բնական է, բանի որ,
կարելի է ասել, չի փոխվել, նույնն է մնացել
բանաստեղծության հիմնական նյութը կամ
«օբյեկտը», այսինքն' մարդը, կյանբը, աշ
խարհը... Եվ յուրաքանչյուր բանաստեղծի
արժեւորելու համար, ինչպես մեծն Պարույր
Սեւակը կասեր, չափանիշ պիտի դարձնել ոչ
թե այն, թե նա ի նչ է երգում, այլ' այն, թե նա
այդ ինչը ինչպես է երգում: Այս «ինչպես»-ի
սւմենաառսւջին պայմաններից մեկը, թերեւս,
ժամանակի զգացողությունն է (հիշենք
չարենցյան ձեւակերպումը), չէ ՞ որ, ի
տարբերություն բանաստեղծության եւ առ
հասարակ գրականության ու արվեստի
հիմնական նյութի (մարդ, կյանք, աշխարհ),
մի այլ' ոչ երկրորդական նյութ, ինչպիսին
քմահաճ ժամանակն է, անընդհատ շարժ
ման մեջ է գտնվում, անընդմեջ Փոփոխվում
է: Այն, որ Վարդան Հակոբյանը յուրովի է
ընկալում եւ յուրովի է մեկնաբանում այս
կամ այն երեւույթը, անում ինքնատիպ
եզրահանգումներ, ձգտում մոտենալ ժամա
նակին, թոնել ժամանակի զարկերակը, նրա
ստեղծագործության
ամենագնսւհատելի
հատկանիշներից մեկն է.
ժամանակը ձգվում է լարի պես,Նվագը երգ է գտնում իր համար,
կարկաչն աղբյուր է գտնում իր համար,
Առվակը ձոր է գտնում իր համար,
Իսկ ես մաքառման անունն եմ փնտրում:
ժամանակը զարկում է սրտի պես,Տագնապը սիրտ է գտնում իր համար,
Դողը կարոտ է գտնում իր համար,
Իսկ ես մաքառման անունն եմ Փնտրում:
ժամանակը թռչում է հավքի պես,Երկինբը թեւ է գտնում իր համար,
Թախիծը վարդ է գտնում իր համար,
Հոդը երազ է գտնում իր համար,
Եվ ես անուն եմ դառնում մաքառման:
Ըստ
Հակոբյանի'
բանաստեղծու
թյունը անհայտի հայտնաբերման հավերժա
կան, շարունակական գործընթացի արտա
հայտությունն է կոնկրետ ժամանակի մեջ: Ու
բանաստեղծի անհանգիստ հոգին մղվում է
այդ անհայտի որոնմանը, որը ոչ այն է' կա,
ոչ այն է' չկա: Փույթ չէ, որ քնարական
հերոսը չի գտնում իր փնտրածը, դա նրան չի
հիասթափեցնում, ընդհակառակը' նա նորից
ու նորից է «ճամփա ընկնում», այսինքն,
չգտնելով' չի ավարտում փնտրտուքը: Եվ
հեղինակի համար կարծես թե «ճանաչման

հաճույքը հենց այդ անավարտության մեջ I
է», «գնալ' չհասնելու» մեջ:
«Հակոբյանը աշխարհը թարգմանում I
է բնությամբ»,- գրում է Սերգեյ Սարինյանը:
Եվ իսկապես, բանաստեղծը հաճախ է !
դիմում հայրենի եզերքին' իբրեւ ստեղծա
գործական միջոցի, իրեն հուզող այս կամ
այն բովանդակությունը արտահայտելու
համար: Արցախի գեղատեսիլ բնությունը,
ինչ խոսք, շատերին է հուզել, նրա սեգ
սարերի, խորունկ ձորերի, պաղպաջուն գե
տերի գովքն անոդ բազմաթիվ բանաս
տեղծություններ են գրվել, սակայն դրանք
շատ հաճախ կրում են «պեյզաժային»
բնույթ: Հակոբյանը ոչ թե նկարագրում է, այլ
բնության տեսարաններն
ու
բնական
եբեւույթսերը իմաստավորելով, տիպակա
նացնելով, դրանց միջոցով ընթերցողին է
հաղորդում իր ապրածն ու զգացածը կամ' իր
ապրումներն ու զգացմունքները:
վարդան Հակոբյանի բանաստեղծա
կան ժողովածուներից մեկը «Ծառի անու
նից» խորագիրն ունի: Ծառի «կերպարին»
նա բազմիցս անդրադարձել է հետագայում
եւս, դրանով իսկ բնութագրելով մայր
ժողովրդի կենսունակությունը, նրա անկապ
տելի կապը հայրենի հոդի հետ: Ահա մի
օրինակ.
Թե իր ճյուղերով մոտ է երկնքին,
Ասում ենք' վեհ է, բարձր է ծառը:
Բայց չե՜՞նք սխալվում,Ուրիշ կլիներ, եթե իմանանք'
Որքան է ծառը
Իր արմատներով խորացել հոդում:
Հեղինակը հաճախ է դիմում նաեւ
լույսի (կամ արեւի) «կերպարին», որը
փառաբանվում է ինչպես «Մայրանում է
լույսը» ժողովածուի էջերում, այնպես էլ նրա
մյուս մեծ ու փոքր գործերում' իբրեւ ոգեւորության, ավյունի, ուժի կենսաբեր աղբյուր.
Ու բացվող օրը որպես անցագիր'
Արեւն է պարզում,Եվ կամրջվում եմ նրա ոտքի տակ,
Եվ մայրանում է լույսը իմ ներսում:
Այդպես պոետական խորհրդանշան
ներ են դառնում բնության մյուս երեւույթները, որոնց միջոցով էլ բանաստեղծը
վրձնում է իր ժամանակի ու ժամանակակցի
դիմանկարը, եւ ընթերցողը նրա պոեզիայում
հաճախ է առնչվում լույսի, ջերմության,
սիրո, գեղեցկության ծարավ մարդուն, նրա
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ւհոգնկան ապրումներին ու փիլիսոփայական
ւընդհանրացումներին:
Արցախյան
ազգային-ազաւոագրաI կան շարժումը նոր երանգներ հսւդորդեց
| Հակոբյանի ստեղծագործությանը, այն հսւրսքտացրեց թարմ հղացումներով, հայրենի
էգերբի պատկերը նորովի ուրվագծվեց նրա
\ պոեզիայում, աոավեւ նշանակալի հարցաքդրումներ երեւան եկան' առնչված մեր
պատմությանը, հայ ժողովրդի արցախյան
[ հատվածի ճակատագրին.
[ Մեկ-մեկ թվում է' Դավիթն եմ, վրաս'
[Քառասուն ջաղացքար,
Ձենով Օհանի ձենն է ինձ հասնում:
Մեկ-մեկ թվում է, թե Ավարայրի
Հողն է ոտքիս տակ,
վարդանանց կռվի ձենն է ինձ հասնում...
Բանաստեղծները, ըստ պուշկինյան
ձեւակերպումի, ծնվել • են «ներշնչանքի
համար, սրտագին խոսքի եւ աղոթքի
համար»: Բայց ի՜նչ ներշնչանքի մասին
կարող էր խոսք լինել Բաքվի շնչի տակ
«հարատեւող» հայաշխարհում: Ահա թե
ինչու արցախցի հեղինակները ստիպված էին
տասնամյակներ ի վեր ներշնչանքի կհնդանի
շունչը
փոխել
շինծու,
«օրախնդիր»
թեմաներով, եւ ահա թե ինչու Արցախյան
հգոր շարժումից հետո շատ մոտիվներ, եւ
ամենից առաջ հայրենիքի թեման, նոր
հնչեղություն ստացան նրանց բանաստեղ
ծական հյուսվածքների եւ մտահղացումների
մեջ, «անարյուն» մոտիվների փոխարեն
իշխող դարձան հավատն ու հեռանկարի
պարզությունը եւ այլն: Այս ամենը արցախցի
բանաստեղծների մեջ առավել չափով իր
արտացոլումը գտավ վարդան Հակոբյանի
պոեզիայում' հատկապես «Տաճարն Աստծո»,
«Ապաշխարանք» բանաստեղծական շարքե
րում եւ, անշուշտ, նրա պոեմներում, որոնք
բացում են հեղինակի տաղանդի' մինչ այդ
կյանքի չկոչված հնարավորությունները:
«Ես հողի մարդ եմ» քնարական
պոեմ-մենախոսությունը մի սրտառուչ ձոն է
հողի ու մարդու, տվյալ դեպքում' Արցախի եւ
արցախցու մասին, նրանց դաշնության,
անբաժանելիության եւ, ինչու չէ, փոխադարձ
սիրո մասին: Քնարական հերոսը, որ անցել է
դաժան փորձությունների միջով եւ որին
գուցե թե մայր հոդի հանդեպ ունեցած
անկաշառ սերն ու նվիրվածությունս են
սատարել կրկին տոլն դառնալու, այդ տունը
կանգուն պահելու, գերբնական էէնթեյի
նման ոգեւորություն եւ ավյուն է առնում

հողից,
պատրաստ
անհրաժեշտության
դեպքում կրծքով պաշտպանելու այն, կտրել
չարի ձեռքը, եթե նա հանդգնի' «Պղծել
ձորերս, խլել ձորերիս փարված օրերս»... Ւր
պապերից ժառանգած հոդը, սարը, քարն
անգամ սուրբ մասունքներ են նրա համար,
առանց
որոնց
անհնարին
կլինի
իր
գոյությունը: Ավելին' քնարական հերոսն այն
կարծիքին է, թե առանց իրեն էլ նրանց' այդ
հոդի, սարի, քարի գոյությունը կլինի
անիմաստ, քանզի ինքը այդ սարի կեսն է,
այդ քարի կեսն է, իսկ կեսն առանց մյուս
կեսի չի լինում.
Քարերին թե ես ասեմ' թռեք,Մի վայրկյանի մեջ թեւ կառնեն-թռչեն,
Սարերիս ասեմ' ինձ հետ քայլեցեք,Չեն թողնի խոսքս բերնիցս դուրս գա,
Հանդերին ասեմ' կանաչ մնացեք,Գորգեր կդառնան իմ ոտքերի տակ.
Ախր նրանց հետ մեկ է իմ ճամփան...
՞Սույն' հայրենի երկրի եւ ժողովրդի
միասնության գաղափարն է ընկած վա ր
դան Հակոբյանի մյուս պոեմների հենքում,
ուր, սակայն, ընդարձակվել են թեմայի
շրջանակները, խորացել ընդհանրացում
ները:
«Համանվագ» պոեմում, ինչպես նա
խորդում, հստակորեն գծված որեւէ գործո
ղություն չկա, եւ սյուժետային կառուցվածքի
համար հիմք են ծառայում քնարական
հերոսի մտորումները իր լեռնաշխարհի
անցած' արհավիրքներով լի բազմադարյան
ճանապարհի մասին: Մտովի իրար կամրջելով անցյալն ու ներկան' բանաստեղծը
փորձում է գտնել հայրենի երկրի հավերժու
թյան, մայր ժողովրդի գոյության, կենսու
նակության նախապայմանը, որն, ըստ
հեղինակի, թաքնված է հայոց անկոտրում,
անմեռ ոգու մեջ, ագգային-հոգեւոր արժեք
ներում.
Գրեր կան հողին,
Որոնք չեն ջնջվել անգամ այն պահին,
Երբ արնոտվել են մեր իսկ արյունով,
Որոնք չեն ջնջվել ոչ մի ժամանակ,
որովհետեւ մեր քարերն էլ գիր են,
որովհետեւ մեր ջրերն էլ գիր են,
որովհետեւ մեր ծառերն էլ գիր են
եւ անգիր գիտեն դասը դալարման,
վերահառնումի,
վերածաղկումի,
վերածննդի...

«Համանվսւգ»-ի համար թնորոշ է հե- նահատակվում ենք, մենք զոհվում ենք... I
ւոեւյալ ուժեղ երկտողը, որը թեւսւվոր խոսրի Անցնում ենք սրբերի շարքը, եւ դրանով իսկ, I
սրբանում է մեր հողը: Դրանից է, որ հայոց I
արժեք է ստանում.
հոդի վրա ծաղիկները քաղցր են լինում ու |
չթառամող' որպես սերը նահատակների»... ]
Հնարավոր չէ ինձ հաղթել երթեր,
«Մաշտոցն Ամարասում» պոեմը մի տ
Եվ դա չզգալն է պարտությունը հենց:
հաջողված փորձ է գեղարվեստորեն վերար- տ
«Երամականչ» պոեմի հերոսը' հա- տադրելու եւ իմաստավորելու ամենամեծ I
րարցի Արշակը, իրական անձնավորություն Հայի Հայոց Արեւելից կողմսւնց գործունեու- I
է, որի կերպարը հեղինակը գծել է մի թյունը, որը փաստորեն դուրս էր մնացել հայ Щ
առանձին գուրգուրանքով, նրան օժտելով գրողների տեսադաշտից: Ւնչպես ավանդու- 1
մեր ժողովրդի բնավորությանը հատուկ թյունն է հուշում, Մեսրոպ Մաշտոցն առա- I
լավագույն գծերով: Արշակը մեկն է նրանցից, ջին դպրոցներից մեկը հիմնել է Ամարա- I
ովքեր սեփական մաշկի վրա զգացել են սում, եւ ահա այս ժլատ փաստը ատաղձ ■
քսաներորդ դարասկզբին Հային վիճակված դարձնելով, միաժամանակ իր ստեդծագոր- I
ողջ սարսափները' ավեր, արյուն, գաղթ, ծության մեջ բնակեցնելով ուրիշ այլ պատ- Щ
հարազատների ու հայրենի տան կորուստ... մական դեմքերի (վարդան Մամիկոնյան եւ 1
Այդ ամենը, սակայն, չեն կարողացել նրանից այլք), Հակոբյանը շեշտում է այն միտքը, որ ■
խլել ապրելու, գոյատեւելու տենչը: Նրան այլ հոգեւոր ու ֆիզիկական ուժի միասնությամբ 1
բան չէր մնում, քան ապրելով վրեժ լուծել միայն կարելի էր դիմակայել այն բազում 9
մեր դարավոր թշնամուց' իր ողջ կյանքում արհավիրքներին, որ հայ ժողովուրդը հանդի- Я
կրծքի տակ անթեղված պահելով մի պել է իր երկարամյա ճանապարհին.
նվիրական փափագ, մի սրբասուրբ ուխտ.
Ոչ միայն սուրը,
Դսւվիթ-Բեկի ձին հեծնեմ ու գնամ,
այլ նաեւ գիրը
Գտնեմ մեր կորած տան-դռան ճամվւան...
պետք է վահանով մտնի ասպարեզ
եւ պիտի պահել զուգակշռություն:
1992 թվականի գարնանը վերջապես
ի կատար է ածվում այդ բաղձանքը, հայոց
Բանաստեղծը ոչ առանց օրինական I
Շուշիի հետ մեկտեղ գերությունից փրկվում է հպարտության' փաստում է, որ Մ. Մաշտոցի I
նաեւ Հարարը, ինչը, ավադ, չտեսավ եւ Վ. Մամիկ-ոնյանի հիշատակը անմեռ է I
ծերունին: Պոեմը ընթերցողի մեջ մի ազնիվ մնացել մեր ժողովրդի սրտում, եւ որ նրանց 1
հավատ է ներշնչում' այն, որ մի օր էլ Տիրոջ քաջազնական ոգու վերադարձն էր Արցախ- I
Աջի զորությամբ ու օրհնությամբ պիտի յան համազգային շարժումը, որի շնորհիկ 1
բացվեն մեր կորսված մյուս շեներն ու ծնկած վիճակից բարձրացավ ազգը հայոց: I
քաղաքները տանող ճամփաները...
Ուշագրավ է պոեմի ավարտը.
Մեզ
պարտադրված
Արցախյան
պատերազմի մասին շատերն են գրել' թե ժողովուդը, որ տառեր է գրում
արձակ, թե չափածո: Եվ բոլոր հեղինակները անգամ իր թրին,
առավել կամ նվազ հաջողությամբ ձգտել են Աշխարհում նրան հաղթող չի լինի,
տալ հաղթանակած ժողովրդի հերոսական Առավել եւս'
պաթոսը, ու գրեթե մոռացվել կամ անտեսվել ժողովուրդը այդ չի մնա գերի:
է պատերազմի իսկական դեմքը, նրա թողած
կործանարար
հետքը
մարդկանց
Մեր խնդրից դուրս է այս, ինչպես եւ
ճակատագրերի վրա: Այս առումով առանձ մյուս պոեմների մանրամասն վերլուծու
նանում է վ.Հակոբյանի «Գողգոթա» պոեմը թյունը,2 կկամենայինք սակայն ընդգծել, որ
կամ' տեսիլ-նովելը, որը սիրո, ցավի, կորստի, հանձինս վարդան Հակոբյանի «Մաշտոցն
նվիրումի մի իսկական համաձուլվածք Ամարասում» պոեմի' հայոց մաշտոցապսւլինելով հանդերձ, հերոսապատում է միա տումը հարստացել է մի նոր էջով:
ժամանակ: Ցնցող են իրար հաջորդող տեսիլ
Խոսելով Հակոբյանի ստեղծագործու
ները, դաժան, բայց եւ ճշմարիտ' զինվորի թյունների մասին, ՄՍսւրինյանը իրավացի
այրու կրակված հոգու անդրադարձները. որեն նշում է, որ առ այսօր հայոց
«Հայը չի մեռնում: Երեւի մենք, որպես ժողո արցախապատումի գեղարվեստական չգե
վուրդ, միակն ենք, որ չենք մեռնում խաղաղ, րազանցված նմուշներ են մնում նրա
տարիքն առած, բնպհան մահով: Մենք «Տաճարն Աստծո» վիպերգը եւ «Քրիստոսի

I ծաղիկները» սւսբը : Այս կտավներում նույնI պես շարունակելով որոնումները' գտնելու
I համար պատմական ու քաղաքական այն
! կարեւոր առնչությունները, շնորհիվ որոնց
| կանգուն Է մնացել Արցախատունը, հե
ղինակը նոր գույներով Է հյուսում հայ մարդու
հոգեւոր ու ֆիզիկական մաքառումների
■ առասպելը, նոր կողմերով թացում հայրենիքի
կերպարը: Հակոբյանի պոետական մտածո
ղությունը կարծես չի տեղավորվում ավան
դական ձեւերի ու հանգերի մեջ. ներսում
կուտակումներ տվող նյութը, չհանդուրժելով
չափ ու սահման, ինքնաբուխ հորդում Է'
ստեղծելով մի ուրույն պատումաոճ, չափա
ծոյի եւ արձակի մի յուրօրինակ սինթեգ:
Բանաստեղծը զարմանալի
հմտությամբ
իրար Է շաղկապում հին ու նոր ժամանակ
ները, տասնյակ ու տասնյակ հնօրյա ու
մերօրյա դեպքեր ու դեմքեր, տեղանուններ,
հիշատակարաններ, որոնց
միջոցով Էլ
«հայտնաբերում Է» պատմական ճշմարտու
թյունը:
Եթե «Քրիստոսի ծաղիկները» երկի
հիմքում ընկած են նորօրյա իրադարձու
թյուններ, կոնկրետ'
արցախահայության
ագգային-ազատագրական պայքարը, որն, ի
դեպ, տրված Է իր ողջ մերկությամբ, այսինքն'
թե լուսավոր ու թե ոչ լուսավոր հետագծով
հանդերձ, «Տաճարն Աստծո»-ն իր մեջ
խտացնում Է Արցախ հայաշխարհի դյուցա
զնական պատմությունը եւ իր կառուցվածքով
ու գաղափարական բովանդակությամբ ինչինչ աղերսներ ունի մեր ազգային Էպոսի հետ:
Պոեմում հեղինակին ուղեկցում Է ինչպես
պատմական ճշմարտությունը, այնպես Էլ
պատմության զգացողությունը: Անցյալն,
այո, չպիտի մոռանալ, ժողովրդին անհնար Է
գրկել հիշողությունից, ընդսմին, անցյալից
պիտի կարողանալ անհրաժեշտ դասեր
քաղել ապագայի համար.
Անցյալն, այո, պիտի ապրել
ու վերապրել,
բայց ներկայի հաշվին' երբեք,
այլապես մենք կկորցնենք,
ձեռքից կտանք եւ ապագան:

Ամփոփում
վ . Հակոբյանը ստեղծեչ է բարձրարժեք
բանաստեղծություններ և պոեմներ, որոնք
հարստացնում են ոչ միայն Արցախի գրական
օջախի հունձքը, արև իրենց նպաստն են բերում
արդի հա յ սթեզիայի զարգացմանը: Մեր
սթեզիայում վ . Հակոբյանը գրավԾչ է իր տեղը
ասԾչիքի և ասեւաձևի թարմությամբ, գաղա
փարական խորությամբ, գեղարվեստական հնա
րանքների ինքնատիպությամբ: Նա յուրովի է
ընկաչամ և մեկնաբանում այս կա մ ա յն երևույթը,
կատարում հետաքրքիր ընդհանրացումներ,
ձգտում ավեփ մոտենաչ ներկա օրերին, բռնեւ
ժամանակի զարկերակը: Հայրենիքի մասին փնի
նրա երգը, բնությա ն, թ ե ' սիրո, նա որոնումների
մեջ է և չի բավարարվում ձեռք բերածով,
եզրակացնեչով, թ ե «բանաստեղծությունը, որի
համար ծնվեչ է մարդը, դեռ աշանում է»: Այս
պահանջը կրկին ու կրկին հաստատում է, որ
ասպարեզի վրա է թեկուզ արդեն ճանաչված,
բա յց անդադար դեպի արվեստի բարձունքները
ձգտող իսկական, ճշմարիտ բանաստեղծը:

Резюме
Вардан Акопян из писателей, создавших
высокохудожественные стихотворения и поэмы,
которые вносят свою лепту в развитие современ
ной армянской поэзии. В армянскую поэзию
В .Акопян привнес в свое видение мира, идейную
глувину, художественной манеры. Он по своему
воспринимает то или иное явления, овъясняет его,
делает своеовразные ововщения, стремится выть
еше Ближе к сегодняшнему дню, чувствует пульс
времени. Будь его песня о родине, природе и лю б
ви , он в постоянных поисках и не удовлетворяется
достигнутым, подчеркивая, что "поэзия, для кото
рой родился человек, пока опаздывает". Это тревование еше и еше р аз подверждает мысыль, что,
невзирая на его признанность как поэта, он посто
янно стремится к высотам поэтического искусства.

Գրականության

Մենք այն կարծիքին ենք, որ Վարդան
Հակոբյանի ստեղծագործությունն, իրավամբ,
իր ուրույն տեղն ունի ժամանակակից հայ
պոեզիայում, հետեւաբար' այն արժանի Է
գրականագիտական լուրջ ուսումնասիրության:

79

1. ժսւն Անդրյան. «Մեր գրական օջախը», Ե.,
1979 թ., Էջ 130:
2. Նշված պոեմի Էլ առհասարակ Վ. Հա
կոբյանի պոէգիայի մասին ահս' Ս. Խանյսւն.
«Ցավի եւ սիրո պոէգիա», Սա., 1991թ.:
3. Տէս' վ . Հակոբյան. «Անդրադարձի
տեսիլներ», Ե., 2002 թ., էջ 705:
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ԱՐՑԱԽԸ ՊԼԱՏՈՆ ԶՈԻԲՈՎԻ «ՂԱՐԱԲԱՂԻ Ա ՍՏՂԱ ԳԵՏԸ» ՎԵՊՈՒՄ
քՄԵԼԻՔ ՇԱՀՆԱԶԱՐԻ (ՅԱՆ) ԵՐԿՐՈՐԳ ԿԵՐՊԱՐԸ)
ԶՎ -Ա ռա քելյա նՔալա յա ն
Գ րա կա նությա ն և ժուռնա փ սա իկա յի ամբիոն
Հողվածում' Պլատոն Չուրովի «Ղարաբաղի աստղագետը» պատմավեպի սյուժեի և կերպարների
համակարգում, առաՕձնաղիտվածէ մեյիք Շահնազար(յան)ի կերպարը
Հերմեննտիկ եւ աքսեոլոգիակսւն հոլո թարգմանելուց նա խոսում Է յուր նպատակի
վույթներում քննելով հայ գազափարաբանու շուրջ.... «ծսւնօթսւցնել հայ հասարակութիւնը
թյան բաիդույթը, ղիտարկելով հայոց պետակսւ այղ գեղեցիկ աշխսւտութեան հետ, որի նիւթը
նության Էւ պհտակաէւ գիտակցության վերա առնված լինելով Ղարարսպի մէփքների կեսւնբերյալ յուր հայեցումները Ս. Սարինյանը նկա քից, հարկավ, մեգ, հայերիս համար, պէտք է
տում Է մի կարեւոր հանգամանք. « ...Դարհր շա շատ հետաքրքիր լինի...4» Անմիբանությունն ու
րունակ գրկված ենք հդհլ միասնական կենտ նեյւքին երկպառակությունները մահացու վերքեր
րոնացված ազգային պհտականությունից, սա ընդունելով հայկական մելիքական իշխանու
կայն մհր պատմության դարհրը մշտապհս կա թյունների անկման ժամանակ, Տուբով հեղի
պակցված հն հղհլ ինքնիշխան միավորներով, նակը ընդհանրացնում է, որպես երկի գլխավոր
որոնի կարծհս պահպանում Էին պետականու գեղարվեստական, պատմական, ւիիլիսուիայաթյան հուշը: Այս տհսակհտից բացաոիկ արժեի կան նպատակ ընդունելով հետեւյալը վարանԷ ներկայացնում հատկապես Արցախի մելիքույո֊ ղայի մելիք Շահնագարյանի խորհրդածություն
յունների պատմությունը...»':
ներում. «Մենք, միայն Ղարաբաղի լեոնական
... Արցախի մելիքություններ ...
մէփքներս, պահպանեցինք մեր անկախութիւնը...
Երեաւյթ, որ թերեւս հայոց ազատա եւ դա միայն նրանով, որ Խամսայի բոլոր հինգ
տենչ, տիեզերական ոգու, երբեմնի անկախու մէփքները միացած էին բարեկսւմութեան եւ
թյան ոդիսականի մի փայլուն Էջն Է ներկա- արեան ամուր դաշնակցութեամբ: Նրանց յայւսցնամ, որպես հայի արցախյան կերպի սուբ ջորղները հետեւեցին նախորդների օրինակին, եւ
ստանցի հաստատում...
մեր հայրենիքի անկախութիւնը պահպանվեԱրցախի մելիքություններ... Հայկական ցաւ», այս դիտույթից Րաֆֆին եզրահանգում է.
անկախ պետականության վերջին մոհիկաններ... «Ցոյց տալ ղրանց վնասակարար հետեւան
պատմության Փիլիսոփայության դաոը սար քները, ն կացուցանում է «Ղարաբաղի աստղա
կազմ...
գետի» գփւաար նպատակը»: Պ. Օուբովի վեպի
1881թ. ձեռնարկած ճանապարհորդութ պատմական ժամանակների անմիջական շա
յունը, որի ընթացքում Րաֆֆին կշրջագայեր րունակությունը հանդիսացող Խ. Աբովյսւնի
Գանձակի, Սիսիանի, Բարգյուշատի, Չավան- «վերք Հայաստանի»-ն եւս (հանձինս մեծ
դուրի, Ղալիանի, Մեդրիի, Օրդուբադի, Հին - Նա- լուսավորիչ, դեմոկրատ հւ.Աբովյսւնի) ունի իր
խիջեւանի ու հատկապես Ղարաբաղի, Սյունյաց գեղարվեստական ծրագիրը և նպատակը, գլխա
գավառները, մտահոգված Էր ուսումնասիրել Ար վոր հերոսը Ադասին, բացում է գրողի 30
ցախի մելիքության ժամանակների պատմութ տարվա Փակ բերանը ... Աթովյսւնը շատ ե շատ
յունը: «Երկու ամիս Աղվանից եւ Սյունյաց աշ արժեքների հետ նկատում է. «Ով չի' ուցիլ լսիլ՝
խարհում» ուղեգրությունում սւմվտփելով յուր թե սերը, բարեկամությունը, հայրենասիրությունը,
տպավորությունները, Րաֆֆին ուղղակի նշում Է ծնողը, գավակը, մահը, կռիվը ի՞նչ գատ են ... »5:
յուր պատմագեդարվեստական, գրողական
Անշուշտ, մեծ հայրենասերը նախանձա
նպատսմլը՜ «գլխավոր նպատակներից մեկը»' խնդիր կերպով վեպում մեջիմաստավորում է
«հայոց հին մելիքությունների մասին պատ թվարկված արժեները...
>
մական տեղեկություններ հավաքելը» :
Հիշենք, Աբովյանը եւս անկախության
վիպասանը հայտնի «Հսաաջաբան»-ում, ոգին ինքնիշխանության, պետականության բար
ավելի Է հստակեցնում միտքը. «Պատմական ձրակետ ընդունելով, վեպի էջերում օրինակ բե
վիպասանին նյութ Է մատակարարում ինքը րելով հիշեցնում էր հայկական մելիքություննեպատմությունը եւ այն հիշատակարանները, որ րրնրանց երեւելի առաջնորդներին..
պահել են իրանց մեջ անցյալի հիշատակա
Հիրավի, պատմության ՓիլիսոՓպյության
րանները եւ ավանդել են ապագա սերնդին» :
կարգն ուսուցանող է, եւ սկսած ՊԶոլբովի «Ղա
Ձուբովի «Ղարաբաղի աստղագետը» րաբաղի աստղագետից», ապա, աստիճանական

I կարգով Րաֆֆու «Խսմսայի մելիքություննե■ յփց», Մ. Բարխուդարյսւնի «Գաղտնիք Ղարսւ■ բափ>*ից, Լեոյի «Մելիքի աղջիկը» պատմսւա խից. մեր ժամանակներում Գր. Դիցակի «Ար^■ցախցինեթ) վեպից, Վ.Օվյանի «Ղարաբաղի սւր■ ծիվը»վեպից, ապա նաեւ Բակուր կարսալեայա■ &ի«Հարյուր տարվա մենություն» պատմական
^ասումնասիրությունից, ուր հեղինակը վտրձում է
I Րաֆֆու հետքերով ճանապարհորդելով 1-դարյա
1 հնռավորությունից վերակենդանացնել ԱրցախI յան (եւ ոչ միայն), հայոց աշխարհի մելիքութI յունների վարքագրությունը, (նաեւ Բսւկուրի
I «Շուշի բերդաքաղաքը» երկից ն այլն) եգրսւI հանգում
ենք. այս հեղինակները
երիցս
■ ղճրխնդիրե նպատակ են ընդունել դարերի հեI ^տխրությունից վեր հանել հայոց պետակաV սաթյան վերջին մոհիկանների'արցախյան մելիI յ^ււթյունների, բարոյական, քաղաքական վարВ բսաինթեգը եւ ցույց տալ նախնիների կսւտա■ ՚ րած հերոսական առաքելությունը, նրանց հետv ՛ նորդների անմիաբանության
հետեւանքով
V ստեղծված ծանր վիճակը, որոնք նախնիների
■ ուդուց շեղվելով դարձան հայոց պետակսւնութI յան ձիթենու վերջին շյուղերը կտրող թույւ
г օղակներ...
Մեծ ֆրանսիացին' Հիպպոլիտ Տենը, քըննելով գրողի գլխավոր խնդրի բարդույթը, իրավ,
այսպիսի դրույթ է նշում. «Գրողի գլխավոր
I խնդիրը կենդանի հոգիների պատկերումն է"6:
i Հարկավ, Զուբովը ստեղծել ե հետեւել է «կենդանի
հոգիներ պատկերելու» սկզբունքին...
Մինչ «Ղարաբաղի աստղագետը» վե
պի կերպարների համակարգը ներկայացնելը,
փորձեցինք ցույց սաղ հեղինակի գլխավոր
նպատակը' հարաբերության մեջ առնելով այլ
հեղինակների, այլ գործեր եւս, այժմ քննենք եր
կի գլխավոր գաղափարը, որ հղացեւ է, այսինբըն ցույց տանք նրա էական հատկանիշը...
Սա այն վիճակն է' քննվող նյութի ատաղձը,
որից բխում են երկի մնացած բոլոր հատկութ
յունները...
Գրիգոր Արծրունին ազգասիրության
ասպեկտը այսպես է մեկնաբանում. «Ազգա
սիրությունը այնպիսի զգացում է, որով մարդը
պարտավորվում է «օգտավետ» լինել յուր հա
սարակությանը... ազգին»7: Դիտարկենք Զուբովի
հերոսների քննակարգը, պարզաբանենք, ար
դյո՞ք, նրանք նույնքան վարձ են անում լինելու
ազգասեր, եւ արդյո՞ք, ւոենյսւն դրույթով հեղի
նակին հաջողվե՞լ է պատկերել «կենդանի հոգի
ներ...»:
Մինչ կերպարների քննական համա
կարգը շարադրելը, նշենք Սարինյանի դիտույթը. «1882թ. Րսւֆֆին թարգմանում է ռուս հեղի
նակ Պ. Զուբովի «Ղարաբաղի աստղագետը»

վեպը: Նա հիացմունքով է խոսում վեպի մասին,
որը արտացոլում է Ղարաբաղի հայերի նահա
պետական կենցաղը, ազատասիրական ոգին եւ
այն երկպառակությունները, որոնք ջլատում են
մելիքների միասնությունը եւ լուրջ հարված
հասցնում նրանց հզորությանն ու անկախութ
յանը...»8:
Դե ինչ, պատմական երետւյթների ներ
քին բարդույթի, նրա օրինաչափությունների ու
օբյեկտիվ դրդապատճառների քննությանը զու
գահեռ դիտարկենք վեպի կերպարների համա
կարգը, որին անդրադարձել ենք մասնակիորեն
նաեւ սյուժեի համակարգի քննությանը զուգա
հեռ...
Մելիք Շահնազարյան' Վարանդայի տի
րապետողն վեպի տիպական համակարգի կեն
տրոնական հերոսը, պատմականորեն Ղարա
բաղի Վարանդայի մելիքության հերոսական
այր Հյուսեինի որդի Շահնագսւր П, որը մի գի
շերվա մեջ կոտորեց ավագություն ունեցող մելիք
Հովսեփին' եղբորը, եւ նրա գերդաստանը, որից
մի մանուկի փախցրին Խսչենի մելիքություն,
պապի հովանավորությանը հասցնելով... Զուբովի
«Ղարաբաղի սատղագետ»-ում չի նշված այս
մասին: Նշանակում է պատմական եւ վիպական
փաստերը այս կարգում չեն հարաբերվում...,
ինչպես նկատում ենք...
Վեպի առաջին մասից Զուբովի քննմամբ
մելիքի հզորության բարդույթն է ցուցված...
Մելիք Շահնազարյանի աթոռանիստը
պատմականորեն 1500-ամյա հնությամբ Ավե
տարանողն է, որը ներկայացված է որպես Չանախչի բերդ...
Շահնազարյանը յուր մելիքական հզո
րությամբ հանդերձ, որ ներկայացվում է վիպա
կան շրջափուլերում, առաջին իսկ պահերից ցուց
վում է որպես մի տիպ, որը անկարող է յուրովի,
ինքն իրեն մշակել, ծանր ու թեթև անել որոշակի
գաղափարներ ու գործել անկախ գիտակցութ
յամբ... Ամբողջ վեպի ընթացքում բնավորության
այս գիծը սւնվտփոխ է նրա մոտ, ն իր երկվությամբ
անցումները կերպարային վերիվայրումներ է
ունենում: Դա հեղինակի գրողական ոճի կանխա
մտածված ելադրույթ հանգամանքներից է, ցա
վողի է, բայց կերպային պատմական կոլորիտ
ստեղծելու ցուցվող միտում: Գրողը ստեղծում է
վիպական բարդ պահեր, հնարանքներ, ն ընթեր
ցողը հետամուտ է դեպքերի զարգացման անցում
ներում գտնել յուր պատասխանները: Դրանք Զուբովը արագությամբ չի բացում...
Զուբովը մելիքի տիպային անցումներում
երբեմնակի, ճիշտ դատողությունների է գնում իր
իսկ հերոսի ներքին քննությամբ, օտարածին,
օտարաշուրթ ամեն ինչ սպանեցուցիչ է ուրույն
խառնվածք ունեցող, ճակատագրի տվյալ դժվա-

րագույն ժամանակի մեջ գտնվող հայկական մե
լիքների, իշխանների համար, բայց որրան էլ դա
ռը, պարադոքսը իրական է նույնքան, որրան որ
սասանը մելիք Շահնազարյանի գուշակն է.
«Ահա7 ինչ է նշանակում պարսիկների ազդեցութխնը, որը խիստ զգալի է դարձել Ղարաբաղի
վրա... Քրիտոոնեայ լինելով հանդերձ, հաւաստւմ
ենք նախասահմանութեան... Այժմ մենք մեծ
չափով մահմեդական նախապաշարմունքներ
ենք ընդունել ն համարեա կէս մահմեդականներ
ենք դարձել: Դրանով պարսիկները ե թուրքերը
հայոց ամբողջ թագատրութիւնը կարողացան
բաժանել իրենց մէջ: Մենք, հայոց մէլիքներս,
միայն մնացել ենք անկախ մեր լեռների մէջ: Այդ
խիստ ցաւալի բան է: Միշտ կորոստսւբեր է լինում
այն թուլութիւնը, երբ մի ժողովուրդ ընդունում է սովորութիւներ օտարներից»9:
Թերևս, մելիք Շահնազարյանը, որ
ստսւնձնել էր եղբոր որդու խնամակալությունը,
պոռթկաց Զումշուդի համառությունից.
-Ստիպել ինձ երդմնազանց փնել,
յաւիտեան կտացնել ինձ Խսմսայի բոլոր
մէլիքների հետ,- այդ բոլորը քո աչքում ոչինչ բան
է երեվում,- պոռթկաց մելիքը Զումշուդի
անորոշության դեմ:
Մելիք Շահնազարյանի համար հաճելի է
զգալ, որ յուր նախնյաց արիությունը ժառանգել է
նան Զումշուդը.
«-Ես մեծ բաւականութեամբ եմ տեսնում,
սիրելի Զումշոէդ, որ հերոսների արիւնը վազում Է
քո երակների մէջ...»10
Ուրեմն, եթե հարկ պահանջվի, Զումշուդը
կարող է նան ձեռք բերել կլասիցիստական հերո
սին հատուկ գծեր, քանզի նա ունի նախնիներից
եկող հերոսականություն.
պատմականորեն
սաասպելականացած պապը' մելիք Հյուսեինք,
հորաքույրը' Գայանեն, տատը' Աննա խաթունը,
նրա եղբայրը' մելիք Ավանը, բոլորեքյան' հայ
րենիբի նվիրյալներ էին...
Զումշուդը հաստատամիտ է, բայց... փիլիսուիայում է հորեղբայրը' Շահնազարյանը, այն
մելիքը, որի ավանդական հոգեբանությամբ' մեծ
արյունահեղություն կլինի, եթե տարիներ առաջ
տված երդումը (Զումշուդի համար հարս բերել
Թալիշի մելիքի աղջկան) չկատարի...
-...Ււրաքանչխր մարդ պէտք է յարմարվի
հանգամանքների հետ,- իրոք, պատմականորեն
մելիք Շսւհնազարը հարմարվող եղավ հանգա
մանքներին, հայրենիքի շահը երկրորդական
պլան մղվեց ե մելիքներին հարվածելու համար
դաշնակցեց Փանահի հետ..., Ղարաբաղի ճակա
տագրի համար դառնալով մեծ պատուհաս,- իսկ
վիպական համակարգում նրա խոսքերը այլ,
ընղհանուրից օտարման շերտերով չեն հնչում:

- Երկպսւռակութխնը ն ներքին կռիվները
ոչնչացրին հայոց թագատրութիւնը, որ մի Ժսւմա- Я
նակ ծսպկած էր ե կանգնած էր խիստ նշանաւոր™
աստիճանի վրա' հին թագատրութխնների շաը- Я
քում...,

֊Ա րդ, ինչու հայոց այրերը չկարողացաք»
այս ցեղի ազգածին պոտենցիալը չկորցնել, վաոՏ
պահելով ցեղի գաղափարական ոաոձոակեար Я
արիության ավետարանը, քանզի, եթե արարվի Я
հրաշակերտը, աստվածային բարձունքների տխ- I
զերական անծիրների հասավ ոգեղեն կայծ-Я
կլտումներ սւմվտվտղ ազգի հինգերորդ ավէւաա- Я
րանը' մշակույթը, հաճախակի զենք դաոնալով, Я
ապա, պետբ Էհզոր վահագնից եկող արիությունը, Я
աստվածային զայրույթը պահել, պահպանել ընդ- I
դեմ թշնամյաց... բայց, երբ հայը կարողանում կւյ I
ապավինել իր իմաստությանը, բնազդին, ուժին,! I
հերոսությանը, ազատասիրությանը, ապա զորեղ 1 1
Էր, զորեղ' հզորների մեջ, հզորների շարքում...,!
աստվածահաճո... «մենք պետբ Է դիմագրավենք 1
ճակատագրական աղետը, գաղափսւրորեն կրենք
ցեդահադորդության դավանանքը...»,- դիտում Է 1
Սարինյանը արժանավորելով հայի միակ ճիշտI
դիմաւփր, ցեդածին կերպը...
- Մենք, միայն,- շարունակում Է վա-1
րանդայի մելիքը,- Ղարաբաղի լեռնական մէ-1
լիքներս, պահպանեցինք մեր անկախութիւնը: Սեր |
նախնեաց քաջագործութիւները յարգված էին 1
մինչև անգամ Շահ - Աբաս մեծից,- սրանք ճշմար
տություններ են փաստացի, պատմականորեն հա- |
րաբերվող բարղույթ, որին հանդիպում ենք հիշա- 1
տակարաններում, մատենագիրների' Առ. Դավրի- I
• ժեցու, Զ. Սարկավագի, Դր. Դարանաղցու և այլոց 1
մոտ, քրոնիկներում, օտար աղբյուրներում..., - նա' I
Շահ-Աբասը, վարանդայի, Գիւփստանի, Թալիշի |
(այս սխալ դրույթը' Թալիշը և Գուլիստանը նույն I
աշխարհագրական սությեկտերն են, մենք քննել j
ենք սյուժեի համակարգում) և 1սամսայի մնացած
մէլիքներին աւեփ գերադասեց, քան այդ ժամա
նակ Հայաստանը կառավարող հայոց միտ իշ- |
խանական տոհմերի ներկայացուցիչնեին: Նա
թոյլ տուեց մեզ մնալ անմատչելի, և շնորհեց
«մէլիբ» - (թագավոր), նշանատր կոչումը, որը մենք
այժմ կրում ենք,- հետաքրքիր հեղինակային
հայեցումների է մեկնվում Զուբովը, այս բացառիկ
կարևոր պատմական ճշմարտությունները տեղա
գրելով վիպական մի այնպիսի տիպիկ կերպա
րային որակումներում, ինչպիսինն է մելիք Շահ
նազարյանը, թերևս այս դիտանցքը ունի հեղի
նակային, յուր Փիլիսոփայական հանցումներին
բեւեռվող նպատակային կշռույթ... Այսպես դա
տողը թերևս շատ դժվարությամբ պիտի այլ հոգե
բանական անցումի հանգի' ընդհուպ օտարման
. շերտեր կրելով յուր հասարակական ու մասնավոր
ըմլռսւամներում, ...հերոսի' մելիքի, համար ևս
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նհրկսւյի համեմատությամբ պարադոքսալ է ա նց֊ վան,ամբարտավան, հարազատի արյուն թափող'
I յայից եկող ընտրանքը,- բայց ինչմվ մեր նախնիքը ավագ մելիքությունը ստանալու համար, օտարին
կարողացան այնպէս յսւջողութեամթ պսոոե- գործակից է, մելիքների ամբողջությունը ջլսւտող:
բազմել այդ մեծ թագատրի դէմ... սա, միաժա Զուբովի պատմավեպում նա ցավով է ընկալում
մանակ, Զումշոսփն ապացուցվող կշռույթի հսւ- դեպքերի հնարավոր բարդացումները,նրանից
I ջորդ երեսն է' մենք պետք է արյունով միանանք, առաջացող վեճերըպրանց հետևող արյունահեղու
որըմբռնենք մեր հաստատակամությունը ընդհա թյունները «Մնացած մէլիքները ստիպված կը
նուրի հանդեպ,- Միայն նրանով, որ Խամսայի լինեն բռնել' ոմանք մեր, ոմանք նրա /Թալիշի
բոլոր հինգ մէլիքները միացած էին բարեկամու մելիքի/կողմը,֊շարունակում է համոզել Զումշոդին
թյան և արյան ամուր դաշնակցութեամբ: - Այս մելիք Շահնազարյանը,-և Ղարաբաղը կը դառնայ
սփպի, ե ընդհանրապես, մելիքական իշխանու ներքին արյունահեղութեւսն ամոթալի մի հանդի
թյունների բարոյական, սոցիալական, հոգեբա սարան...»12:
նական, տոհմային ներքին որակների սուբստանց
Ամփովտւմ
նն երևակվում այս հիմերը, այսպիսինն է, իրոք,
XIXդա րի ռռւս գրականության և մշակույթի
պատկերը, որի հաջորդ մեխանիզմի մասին խոպ}
նշանավոր գործիչ Պրաոոն Զուբովի «Ղարաբաղի
չի ասվում, իսկ եթե այս մելիքների հարաբերու
աստդագեէոթ> պատմավեպը մեկնված և ար֊
թյուններում բացակայում են արյունակցական ԺԾքաբանված Է չայն պատմաբանասիրական ու
կապերը, ապա պետք է մոռացվի0 հայրենա տեսպքննական /այսի տակ պատմական 1750սիրության, հայրենիքի փրկության կատեգորի 1826-ական թթ. ն 1826֊1828թթ. imiu-պարսկական
ան,- նրանց յաջորդները հետեվէցին նախորդների պատերազմի ընդգրկումով:
Ոաումնասիրությունը կատարված Է սյու
օրինակին ե մեր հայրենիքի անկախութխնը
պահպանվեցաւ...,- ահա մտահանգումը, որից ժեի ու կերպարների համակարգի համադրական ու
անդին դեռևս ցուցում չունի այս տիպը, հեղինակը, հակադրական բարդույթի քննությամբ, որի
գտնում է, որ եթե այս չափանիշով գնահատեին աասնձնադիտված օղակներից Է մեյիբ Շահնա
զա րյա նի կերպարի վերհանումը:
հայոց արցախական հատվածի մելիքների ամ
բողջությունը, թերևս, այս աշխարհագրական տա
Резюме
րածքում չհայտնվեր այնպիսի բախտախնդիրը,
Роман известного писателя и деятеля
ինչպիսին Փանահն էր և նրա նմանները...
русской культуры X IX века П латона Зубова "
վերջապես, կային ընտրագույններ ազատու Карабахский астролог" разъяснен и оценен в
թյանն ու հայրենիքի փրկությանը որդեգրվածներ, историческом и филологическом аспекте в связи с
ասկետական դաժանությամբ ուխտյալներ,բայց... событиямирусско-персидскойвойны 1826-1828гг.
Вромане изображены исторические со
Զուբովը, իրոք, բարությամբ հանդերձ', մե
լիք Շահնազարյանին դիտում է որպես պետա бы тия 1750-1828гг.
Исследование проведено в рамках сю
կան իշխանական դասի մի անձնավորություն,
и
сравнительно-противо
որի համար վտւյթ չէ մելիքությունների միջև ж етно-образной
поставительных аспектах, причем одним из
եղած սուր վեճերը, տարաձայնությունները:
важных является анализ образа главного героя
Անշուշտ, Զուբովը գիտեր պատմական մելիք романа МеликаШ ахназара.
Շահնազարի տիպը, նրա եղբայրասպանու
թյան պատճառով մելիքական տների միջև ծա
ԾանոթագրություննԾր
գած արյունահեղ ընդհարումները և... գուցե խո
հեմություն է համարում, որ մելիքները այդքան ԼՄարինյան
Մ.,Հայկական
գազափարաբա
սուր չվարձեին պատժել մելիք Շահնազար
նություն, Ե. 1998, էջ 284:
յանին, առաջնային շահ ընդունեին հայրենիքի 2 .« Լումա », 1896, գիրք Ա, էջ 103:
անդորրությունը... այո7, հոգեբանական նման Յ.Րսւֆֆի, Հայ քննադատության քրեսամատիա, հ.2,
էջ 95:
անցումներով է ցանկանում վիպական դեպքին
ընթացք տալ, սա Զուբովի ընկալած պատմու 4.ԶուբովՊլ.,էջ 1:
թյան Փիլիսոփայությունն է, չպետք է արյունը 5. Աբովյան Խ, ԵՀԺփ. 3, էջ 2:
6. Տեն Հ., Գեղարվեստի վփփսոփայությունը, էջ 9:
արյունով մաքրել, եթե խոսքը վերաբերում է 7.Գր. Արծրունի, Ւդեափստներ, Հայ
գրական
հայրենիքի բարօրությանը, իսկ մերօրյա քննա
քննադատության քրեստոմատիա, հ. 2, էջ 111:
բանը լիիրավ է և երևույթը գաղափարախո 8. Ասւրինյան Մ., Րւսֆֆի, էջ 211:
սության տանող ճանապարհը' ցուցող. «Մեր 9. ԶուբովՊլ., «Ղարաբաղի աստղագետը», էջ 3,4,8:
ողբերգության գիտակցումը ցեղի ոգու ձգտումն 10ԶուբովՊլ.,էջ 12-13:
է' Միացյալ և Անկախ հայրենիքի ստեղծ 11.Մարինյան Մ., Հայ գազափարաբանություն, էջ
132:
ման...»11: Մելիք Շահնազարյանը, որ պատմա
կանորեն իշխսւնատենչ
է, ինքնահա 12. Զուբով Պլ., էջ 16:

Հ ՏԳ 82-1
«ՄՈՏԵՑԻՐ ՆՐԱՆ. ԻՆՉԸ ԽՈՍՔԻ ՄԵՋ Ջ է
Հ . Գ. Մ ո ւս ա յելյա ն
Գրականության և ժուռնալիստիկայի ամբիոն

Սույն ուսումնասիրությունը նպատակաոպղվսւծ է արդի հա յ բանաստեղծության զարգաց
ման մի բա նի առանձնահատկությունների բա 
ցահայտմանը: Իրականության գեղարվեստական
յուրա ցմա ն համապատկերի վրա քննությա ն են
սանված ժամանակակից հա յ պոեզիայի առաջա
տար դեմքերից մեկի' Ա բտ եմ Հարությունյանի
ստեղծագործության հիմնական դրույթները,
որոնք առիթ են տալիս վերադիտարկեւռւ պոե
տական արվեստի օրինաչավտւթյռւնները:

Մերօրյա իրականությունն այնքան
խառն ու բազմազան է, որ գեղագիտական
ընդգրկումների համար ուսումնասիրության
օբյեկտները երբեմն դաոնում են խիստ պայ
մանական: Գեղարվեստի սահմանների ընդ
լայնման ու նորացման նպատակով ժամա
նակաշրջանի դետալավորումը դեռևս չի
կարող փնեւ պոեզիայի զարգացման հիմ
նական նախապայման: կարևոր է հաշվի
պճնել, որ իրադարձային պահի արժնորումը
տակավին քիչ բան է ասում բանարվեստի
իրական կոչման մասին: Եվ եթե մերօրյա
անհատի հոգևոր պահանջները վտխվում են,
ապա նրանց զուգահեռ արդի բանաստեղ
ծությունը պետք է հետամուտ լինի երևույթի
ոչ թե տիպաբանական ն կամ ձևաչափային
փոփոխություններին, այլ նրա միջուկի բա
ցահայտման գեղագիտական նոր չսւվարոշիչներին:
վերոհիշյալ հարթության վրա 60-սւկան թվականների հայ բանաստեղծության
ինքնահաստսւտման ճանապարհին մի հե
տաքրքիր տեղաշարժ կարելի է նկատել:
Սերնդի ասպարեզ մտնեւուն անմիջապես
հաջորդեց այն տեսակետը, թե ժամանակա
կից բանաստեղծությունը կտրված է իրա
կանությունից և ոչ մի ընդհանուր եզրագիծ
չունի կյանքի բնականոն ընթացքի հետ: Իսկ
այսօր կարծես թե վտխվեյ է հիշյալ զուգա
հեռականի վրա սերնդի բանաստեղծությանը
տրված գնահատականը, ը՛ստ որի իրակա
նությունն իր անմիջական արտացոլումն է
գտնում բանաստեղծության մեջ: Ւնչո՞վ բա
ցատրել այս շրջադարձը: Մի՞թե կյանքի
իրական ռիթմից կտրվելու քննադատության
մտավախությունն էր, որ ւիովտխություն մըտցրեց իրերի ու գործողությունների դասա
կարգումներում: Արդյո՜՞ք երեք-չորս տաս

նամյակի
ընթացքում
բանաստեղծության
վերակառուցման փաստը բառընկալման ինտե
լեկտից ու մետսւֆորից անցում կատարեց դեպի կեն
սական դաշտ, ուր օրվա արձագանքը դարձավ պոե
զիայի առանցքային երակը:
Այս և նման հարցադրումների համատեքստում
վարձենք քննության առնել սերնդի առաջատար դեմ
քերից մեկի' Արտեմ Հարությունյանի ստեղծագոր
ծության մի ւքանի առանձնահատկությունները, որ
տեղ միանգամայն այլ դրսևորումներ են գտնում իրա
կանության գեղարվեստական ընկալման եղանակ
ները:
«Ա.Հարությունյանի բանաստեղծություն
ները,- գրում է Ալ. Թոփչյսւնը, - կարելի է բնորոշս)
որպես անդադար ձգտում հայտնիից դեպի ան
հայտը և հակառակը» /Ալ. Թոփչյան, «Բառի սահ
մանները», Երևան 1978թ. էջ 104/: Քննադատի
այս նկատառումը փոքր-ինչ ընդհանրական ու
բնորոշիչ չէ բանաստեղծի կերպի բացահայտման
համար: Երևույթների առարկայական ընկալումն
ու նրանց մակերեսային շերտերի պատկերակառուցվածքային դիտողականությունը հեռու են
անհայտության բանաձևումների մշակման միտում
ներից: Նրանք նշանների տեսքով խորհրդանշում են
նույն այդ երևույթները, որոնք ներքին տրամաբա
նությամբ ընդհանրացնում են անհատի ու շրջակա
աշխարհի լինելիության նախապայմանը:
Իր հեղափոխական կեցվածքով ու անկաշ
կանդ մտածողությամբ Ա. Հարությունյանը փոր
ձում է նոր հենակետեր հայտնաբերել պայմա
նական ու իրական աշխարհների միջնորմներում,
երևակայության փայլատակումներում նոր որակ
ներ վերագրել իրերի նախախնամությանը: «Քա
ղաքի գորշության մեջ խաչված պոետի ճախրող
արյունը» նոր հորիզոններ է որոնում, ուր բանաս
տեղծի «չվերջացող ես-ը պատրաստ է նոր կյանքի,
նոր ւիորձության»: Երբեմն կցկտուր ու անավարտ
թվացող պատկերներն ու տրամադրությունները
իրենց մեջ կրում են թաքնված հոզեվիճսւկներ,
որոնք կյանքի ահագնացող հոսքի մեջ մարմ
նավորվում են' հասնելով ներաշխարհային կա
ռույցի ուրույն ամբողջականության.
Տխուր տարվասկիզբ,
ձյունը նոսր է, կյանքը'խիտ,
ինչ եղել է, կա'դադարելէ
հարատևումէ այն,ինչ անհայտ կեղեր
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Չեսհավատում,որ ակնթարթ էր պարըցցուն,
որհյուսվածձայնը մարումէ վերջում,
ևինքը վտղոցը
դեմքերովյեցուն, միրաժէր, թւյսի
արագ-անդրադարձում :

Բանաստեղծի գեղարվեստական մտա
ծողության այսօրինակ դրսևորումները շատ
հաճախ բացասական արձագանք են գտել
քննադատության կողմից: Ոմանք այն կար
ծիքին էին, թե պատկերների ու տրամա
դրությունների անավարտվածությամբ ու հո
գեբանական անցումների նմանօրինակ կիսատոնայնությամթ Ս».Հարությունյանը չի
հասնում բանաստեղծական կառույցի ներ
դաշնակության ու հայտնությունների ան
հրաժեշտ խորքայնության: «Պատկերների
միջև եղած տարածությունը շատ է կտրված, գրում է Դսւվիթ Գսւսպարյանը,- տրամա
բանական միացման կետեր թեև կան, այնո
ւամենայնիվ, դրանք իրարից շատ են հեռու,
այդ իսկ պատճառով մտքի և զգացմուն
քային անցումները ասելիքի կապը կտրելու
աստիճան չավփց դուրս շատ են վերա
ցարկվում» /ԳԳասպսւրյան, «Բանաստեղ
ծության ոգին», Երևան 1980 թ., էջ 182/:
Քննադատի այս դիտարկումը վտքր-ինչ
վիճարկելու տեղիք է տալիս այն առումով, որ
իրենց արտաքին տարանջատվածությամթ
հանդերձ, այդ պատկերներն ու տրամադրու
թյունները ձեռք են բերում յուրատեսակ
ինքնավարություն: Երբեմն կրելով առանձին
իմաստներ նրանք ակնթարթային զգացմունքայնությամբ ու նրթերանգային հնարանք
ներով միահյուսվում են իրար' հասնելով
տրամաբանական ներքին համահարթվածության: Ւր ապրած ժամանակի խոր
ուսումնասիրման, մարդկանց ու հասարա
կական հարաբերությունների ներըմբռնման,
իրականության դիմապատկերի ընկալման
իր ճշգրիտ հայտնություններում U. Հարու
թյունյանը ձեռք է բերում գեղարվեստական
խոսքի մաքրազերծման այնպիսի մի վիճակ,
«ուր արյունդ սեղմվում է մահվան և կար
ծեցյալ կյանքի արանքում»: Մտքի ու
երևակայության իր անակնկալ թռիչքներով
բանաստեղծը հասնում է մի զգացմու
քայնության, «ինչը խոսքի մեջ չէ», և նոր տա
րածություն է փնտրում4 վերադասավորելու
իրերն ու վիճակները.
Անուն, քեզ նորից եմ անվանում,
փոխեւու համար տարածությունը
վիճակների,
որ չեն ճանաչումա յսում իրար:

այս

Պոեզիան իրական դաշտ տեդաւիոխելու Ա.
Հարությունյանի սյուրռեալիստական փնտրտուք
ներն առավել հստակորեն դրսևորվեցին «Նամակ
Նոյին» և «Հուդայի արձակուրդը» ժողովածու
ներում:
Ւր ամբողջական տպավորությունը հայտ
նելով «Նամակ Նոյին» ժողովածուի առիթով,
ահա թե ինչպիսի ընդհանրացում է կատարում
Սևակ Արզումանյանը. «Սա խիզախ մարտա
հրավեր է և մեր պոեզիայի գարգացման այն մի
տումներին, որոնց գաղափարական ու գեղար
վեստական պարագծերը շատ հեռու են Աբտեմ
Հարությունյանի լայնահուն ընդգրկումների հորի
զոններից, որոնք թե մտածական, թե արվես
տագիտական չափումներով այսօր համընթաց
չեն քայլում եվրոպական ու համաշխարհային
պոեզիայի զուգահեռականներում» /«Մենախո
սության հզոր ձայնը», «Հուդայի արձակուրդը»,
Երևան 2003թ. էջ 436/: Գրականագետի այս
բնորոշումը թերևս առավել մարմնավորվում է, երբ
այն վարձում ենք քննության առնել գերիրապաշտական պոեզիայից դեպի քաղաքացիական
կատարած բանաստեղծի վտքր-ինչ կտրուկ շրջա
դարձի մեջ: Երևույթների ու գործողությունների
թանձր համապատկերի վրա հեղինակը բացա
հայտում է մերօրյա անհատի հոգեբանական
ներքին դրաման, իրականության բարդույթի մեջ
խնամքով պատվաստում այն հարատրոփ կեն
սառիթմը, ուր «ահագնությունը տիեզերքի ոչինչ է
խղճահարությունից ծնված ցավի առաջ».
Այստեղ' Ստեփանակերտում,
ավերված մետաքսի գործարանի շուրջ
ռմբակոծումից հետո շերամի հազարավոր
բոժոժներ կան սվաված'
փոքրիկ, դեղին թիթեռներ, ասես Աստծո
աչքից ընկած արցունքներ,
որ սառեր կառչեչ են ցուրտ հողին:
Պատերազմական գործողությունների հա
մատեքստում Հարությունյանը ստեղծում է սրտա
կեղեք, մերկ ու անողոք, բայց միաժամանակ գե
ղեցիկ ու խղճահարույց մի պատկեր, ուր երևույթի
ընկալման հոգևոր տիրույթները հերքում են այն
տեսակետնեբը, թե բանաստեղծը սահմանա
զատում է իրեն պոեզիայի ազգային ավանդ
ներից: Ւ դեպ, արցախյան հոդի խորհուրդը մշտա
պես արթուն է եղել հեղինակի ներհայեցում
ներում, ինչը իրավամբ նկատել է նրա տաղան
դավոր սերնդակից Գավիթ Հովհաննեսը. «Զար
մանալի մի «սևեռուն գաղափար», մի մղձավանջ,
մի հպարտություն, մի հույս, մի տեսիլք միշտ
հետապնդում է բանաստեղծին, դա Ղաբաթադն
է, արցախյան» կանաչ դրախտը«,որի դեսպանն է
նա իրեն զգում ամենուրեք, աշխարհի որ ծայրում
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էլ լինի...» /«Բանաստեղծություն' սահմանից ժամանակակից արվեստից, մեր դեպքում
պոեզիայից
զարգացման
հիմնադրույթների
անդին», «Գարուն», թիվ 2 , 1999թ./:
Նյութականի ու եթերայինի համա այլընտրանք պահանջելը կփներ խիստ անտրա
տեղումն ու արդյունքում պոնտական նոր մաբանական ու ժամանակավրեպ:
կարտորայի ձևավորումը Ա.Հարությունյանի
Տասնամյակներ առաջ, երթ նորի առաջադստեղծագործության առաջատար խնդիր րած բանաձևումները տակավին անհամապա
ներից Էն: Թեմատիկայի արդիականության, տասխան Էին դասական ավանդներով դաստիա
աշխարհաքադաքական աեդաշարժերի գեր- րակված քննադատության պատկերացումներին,
աեւլեկացվածության, նրանց զուգահեռ ին- բավական հոռետեսական Էին կարծիքները պոե
տելեկտուալ մտածողության ու բանաստեդ- զիայի վաղվա օրվա մասին: Օտար արժեքների
ծական հզոր պոռթկումի ւիոխհարստացման ներմուծման փաստը ներկայացվում Էր խտաց
շնորհիվ նա համարձակորեն առաջադրում Է ված գույներով, որոնք ահազանգում Էին ավան
խաղի իր կանոնները, որոնք, Սերգեյ Սսւ- դական, ազգային չափանիշների աղճատման ու
րինյանի ձեակերպմամբ, «առիթ են տալիս անհետացման վտանգի մասին: Ասվածի առթիվ
վերստին մտորեւու իրական մի առեղծվածի անհանգստության ահա թե ինչպիսի ներքին
մասին, թե ինչ Է կատարվում արդի բանա ւարումով Է արձագանքում արձակագիր Ռուբեն
ստեղծության հետ» /«Արտեմ Հարություն Հովսեփյանը. «Ինտելեկտուալ շանտաժն» այն
յանի պոետական ավետարանը», «Եդիցի պիսի մթնպորտ Է հյուսում, որ մարդ հետադի
մական, տգետ կոչվելուց վախեցած չի համար
լույս», թիվ 11-12,2003թ./:
ժամանակը դժվարությամբ Է հարմար ձակվում հարցնել Հ.Էդոյանին' թե ի՞նչ գործ
վում արվեստի նորամուծություններին: Մար ունես սուպերմարկետի ու Ալեն Գինզբերգի հետ
դկության հոգևոր ընթացքը, ի տարբերութ կամ ԱՀարությունյանին' ինչու՞ ես մտել «Բայուն մտավորի, դանդաղաշարժ Է ի վերուստ: բելոն» հյուրանոց... Չերինգ Քրոս, Թրաֆալգար,
Աշխարհի արտաքին ձևույթը հիմնականում Սենթրալ Ֆինչլի... Ի՞նչ են սրանք, ի՞նչ են տալիս
խթանում Է մտքի զարգացմանը: Հոգու հա ինձ' ընթերցողիս, որ հայ եմ, ն ի՞նչ կտա
մար այն դառնում Է ածանցյալ, քանզի սւնգլիախոսին, եթե մի օր «Բաբելոնը» թարգման
հոգևորի սահմանումներն առավել ճշգրիտ վի անգլերեն» /«Ղեկավարվեք ձեր արյան մեջ
են, հետևաբար և' անտարբեր անակն եղածով», «Գրական թերթ», թիվ 7 , 1985թ./:
կալների հանդեպ: ժամանակակից աշ
80-ականներին գրական մթնոլորտում ձևա
խարհի հետ մարդը հարաբերվում Է նախ և վորված այս մտավախությունը ոչ միայն կա
առաջ իր մտավոր Էներգիայով: Ուստի մըտ- սեցրեց արդի բանաստեղծության զարգացման
քին թելադրած ամեն մի նորության նա ար ընթացքը, այլն ժամանակի հետ առավել հստա
ձագանքում Է անմիջապես, քանզի հակառակ կեցրեց նրա ուղղությունը:
Փորձելով «շտկել նեյնիմ-մեյնիմից ծերա
դեպքում իրականությունը չի կարոդ երաշ
խավորել նրա փաստացի գոյությունը: Այլ Է ցած հայ պոեզիայի կքված մեջքը»' Արտեմ Հա
հոգու պարագայում: Նա չի ծրագրավորվում, րությունյանը ներկայացավ «Հուդայի արձա
ինչպես միտքը: Նա ունի բնության նախա կուրդը» նոր ժողովածուով, որի համեմատ, ըստ
սահմանած իր ձևաչափը, որը արտաքին ԱՍարինյանի «Նամակ Նոյին» ժողովածուն
փաստերի ազդեցությամբ դժվարությամբ Է սոսկ նախերգանք կարող է համարվել» /«Եղիցի
ձևախեդվում, որտեղից Էլ' նրա վերապահումը լույս», թիվ 11-12,2003թ./:
աշխարհիկ զարգացումների նկատմամբ:
Իր թեմատիկ տարողունակությամբ ու հար
Այս առումով աններդաշնակ ու դաժան են ցադրումների անսովորությամբ գիրքը շրջանցում
արվեստի օրենքները: ժամանակակից իրա է հայ պոեզիայի զարգացման միտումների վե
կանությանը համահունչ փնելու նպատակով րաբերյալ քննադատության' արդեն իսկ ձևավոր
նա /արվեստը/ պետք Է գտնվի իրադարձու ված պատկերացումները' նոր ընթացք հաղորդեթյունների կիզակետում: Այստեղ, բնակա լով պոետական մտքի անակնկալ զարգացում
նաբար, նրանից պահանջվում են անակնկալ ներին: Ակնհայտ է մի իրողություն, գրքից գիրք
զարգացումներ, կայացման հարավտվտխ Արտեմ Հարությունյանն ընդարձակում է բանաս
դիրքորոշումներ, որոնց Էլ հավելում Է տեղծական իր տեսադաշտը, ուր խորհրդանշանին
հոգևորի գործոնը: Հիմնավորումների այս հետզհետե վտխսւրինելու է գալիս առարկայականը
պիսի դասակարգմամբ նորը արվեստում չի առավել դաժան գույներով ներկայացնելով աշխարհն
կարոդ ձեռք բերել հանրաճանաչություն: Այն ու նրանում տեղի ունեցող իրադարձությունները:
ժողովածուի ամբողջական ընթերցումից
երկար ժամանակ մնում Է առանձին խավերի
ցանկություն է առաջանում,
հետաքրքրությունների շրջանակներում: Այս- հետո մի
քանով
ենթադրել կարելի Է, որ պաշտպանել բանաստեղծի կողմից առաջա
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1
դրված «Տագնապի» կուսակցության ստեղծ
ման գաղափարը, «որ հետո երկիրը չդաոնա
քաղաքական քարվանսարա»:
Տիեզերական այս հսկայածավալ խռով
քի մեջ հեղինակն արծարծում է աշխարհահույգ խնդիրներ, քաոսային իրավիճակների
վավերագրմամբ հասնում հոգեկան ծայրա
հեղ պրկման' ընթերցողին փոխանցելով իր
ներքին լարումը' միաժամանակ չթուլացնելով նրա երնակայական շղթան: Ւր ան
հանդուրժողական կեցվածքով ընթերցողին է
ներկայանում աշխարհաքաղաքական տա
րաբնույթ իրադարձություններով գերծանրաբեո ժամանակակից մարդը, որը, քննելով
աշխարհի թանը' գուժում է.

ակամա ուշադրության ու խորհր՜դածության է
հրավիրում. ինչպիսի՜0
տեսք կու-նենար
Ա.Հարությունյանի պոեգիան այսօր, եթե անցած
շուրջ երեք տասնամյակների ընթացքում ունենար
զարգացման նմանօրինակ հիմքեր... Դժվար է
ասել:
«Ւսկ հայ պոեզիան //սովորույթի
համաձայն, //նկատում է միայն// ծաղկած
ծառերը...»,- կասեր բանաստեղծը' ընդհանրաց
նելով.
Մեկ հրճվում եմ,
որ Ղարաբաղի խնձորենիները
1ցվեւ են խիտ ծաղկունքով, և սարսափում
եմ, երբւսումեմ
Թուրքիայի վարչապետ էջևիթի ճառերը
Ընդդեմ հայերի ու փոքրամասնության:
Բա յց պատկերացնումեք.
վերջին շրջա նում միայն նման ճառերն են
քշումինձ դեպի գրասեղան...

2000թիվն է,
հաջորդ սերնդի համար'
■համարյա ոչինչ չասող
չնչին մի բա ն:
Թեմատիկ ընդգրկումների աննախա
դեպ տարողունակությամբ ու հարցադրում
ների սրությամբ հանդերձ' գրքում իշխող
տրամադրությունները միալար են: Որոշ
դեպքերում տպավորություն է ստեղծվում,թե
ժողովածուում տեղ գտած բանաստեղծութ
յունների մեծամասնությունը մեկ ընդհանուր
վերնագրի տակ կարդալու դեպքում էական
ոչինչ չի Փոխվի:
Ւր խորքայնությամթ ու երևույթների բնկալման այլակերպությամբ գրքում առանձ
նանում են մի քանի գողտրիկ բանաստեղ
ծություններ, որոնք լրջորեն խորհելու տեղիք
են տափս Ա.Հսւրությունյանի պոեզիայի
զարգացման մասին: Ահա դրանցից մեկը.
0, դու, վարանում,
0, իրագործում տ ծաղկում ծաղկի...
Մոտեցիր նրան, ինչը խոսքի մեջ չէ ...
Ներշնչման պահը կայծակի նման
Լուսավորումէ ներսդ իրերի համար,
Բայց առաջընթացը մթնեցնում է բառը
Ու կապումթռիչքըթռչնի մահվան հետ:
Ասես գետ, ես հոսում եմ ջրիմուռների
գոյության վրայռվ,
Եսհետապնդում եմթառը կորստի համար,
Ես ծնվում եմ նորիցԴեռ մահըչի հավատումիր բախտին...
«Հետապնդում»
1973թ.
«Նշանների
երկիր»
ժողովածուում
հրատարակված
այս
բանաստեղծությունը, որը, ի դեպ, մի շարք
ընդհանրություններով հիշեցնում է Ռիլկեին,

ժողովածուի առիթով գրական մամուլում
հանդես եկած մեր անվանի գրականագետների
/ԱՍարինյան, ԱԱրգումանյան, ԴԴասպարյան
ե ուրիշներ/ ընդհանրացված գնահատականը,
կարելի է ասել, միանշանակ էր. ժողովածուն նոր
հորիզոններ է բացում հայ պոեզիայի գարգացման
համար, աննախադեպ թռիչքների է ոգեկոչում
գեղարվեստական մտածողությանը ե այլն: Չնա
յած գրքի վերաբերյալ հրատարակված բոլոր
գրախոսականներում մատնանշվում են նան
որոշակի թերություններ, բայց, այնուամենայնիվ,
չկա պոեզիայի վաղվա օրվա մասին խիստ
մասնագիտական կասկածամտությունն ու միա
ժամանակ անկեղծ ու համոզիչ մտահոգությունը,
որը, ըստ իս, բանաստեղծություն առ բանաստեղ
ծություն, ուղեկցում է ընթերցողին: Այն փաստը,
որ «Հուդայի արձակուրդը» ժողովածուն իր
ամբողջության մեջ արդեն իսկ երևույթ է արդի
հայ իրականության մեջ’, երկրորդել, թերևս, չի
կարելի: Սակայն բանախոսների ուշադրությ
ունից, թվում է, վրիպել են մի շարք նկա
տառումներ, որոնց անհրաժեշտ վերհանման
դեպքում դժվար թե գիրքը երաշխավորվեր որպես
լիիրավ անցաթուղթ պոեզիայի գարգացման ճա
նապարհին: Այսպիսով, նորարարական ինչ
պիսի՜0 սահմանումներ վերագրել այն հանգա
մանքին, որ բանաստեղծի կենսական տհաճութ
յունների հետևանքով վերածվել են չափագ
րությունների և ամենախորքային թափանցում
ների դեպքում անգամ, շատ քիչ թան են հուշում
բոլոր դեպքերի համար գեղարվեստի առաջին ան
հրաժեշտ դրույթների մասին: «Նյու Յորքում,
Փիթեր Բալաքյանի հետ, ծանոթանում էինք
ժամանակի
անտես
մամլիչի
հետ»
բանաստեղծության մեջ, օրինակ, հեղինակը
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տասնհինգ ստվար էջերի վրա չկապակցվող
ու անհետաքրքիր մանրամասնություններով
նկարագրում է, թե ինչպես Նյու Տորքի փո
ղոցներով ինքը շրջում է ամերիկահայ գրողի
հետ, «որի կամքը անկոտրում // հում երշիկ է
անրջում...» ե որը «մասնագետն էր//
դիմափոշի
քսած,
համով-րորբոսնած//
«Սալյամի» երշիկի, որ պարելով հալչում էր //
եվրոպական ձև ընդունած մարդու քիմքում
...»: Այնուհետև ամբողջ բանաստեծության
մեջ երկար-բարակ խոսակցություն է ծա
վալում երշիկների, տասնյակ տեսականի
ների ու նրանց յուրօրինակ հատկություն
ների մասին, և քիմքիդ եվրոպական ձև տա
լու մեծագույն ճիգերն անգամ չեն կարողա
նում այնտեղ ի հայտ բերել գեղարվես
տական որևէ լուրջ արժանիք: Նույն բանաս
տեղծությունը հեղինակն ավարտում է Փ.Բսւլաքյսւնի «ճակատագրի սև շունը» վեպի
հովանավոր և հրատարակիչ Լուիգ Սիմոն
Մանուկյանի հասցեին արված գանգատով,
որի համար աօիթ է հանդիսացել վեպի
հայերեն թարգմանության մեջ թարգմանչի
իր անունը արժանիորեն չհիշատւսկելու
փաստը.
... և անունս կհայտնվի միայն գրքի վերջում
Փիթերի երախտագիտության խոսքի
մատույցներում...
Սիբա ն պարզ էր '
գրքի հովանավոր և հրատարակիչ
Լախ Սիմոն Մանուկյանը
մեծահարուստներիցշատերի նման
չէր գնահսւտեւ արվեստագետի աշխատանքը:
կարծում եմ մեկնաբանությունների
կարիք չկա: Միայն պետք է թռուցիկ հիշեցնել
այն ճշմարտությունը, որ ամենանեղ անձ
նական ու կենցաղային դետալներն անգամ
կարող են թափանցել գեղարվեստական
խոսք այն պայմանով, եթե ուղեկցվում են
նույն այդ գեղարվեստական խոսքին առաջա
դրված հիմունքներով:
լ
Մի հանգամանք ևս, որ չի հիշատակվել
գրականագետների կողմից գրքին սշրված
գնահատականներում, այսպես կոչված, գե
ղարվեստի լույսի բացակայությունը: &ուցե
թե կարելի է վիճարկելով հանդերձ ընդունել
ժամանակակից պոեզիայի մատուցած բազ
մաթիվ անակնկալները, բայց «լույսի» բա
ցակայությունը' բնավ: Թող այն լինի փոքրինչ աղոտ, ներս թափանցի վարագույրնե
րից, ուղեկցվի թանձր ստվերներով, սակայն
երբեք չկուրանա այս համակ գորշության
լուսա-նկարման
ակնթարթային

պայծառությունից: Այս նկատառմանը թերես !
չհամաձայնեբ Սևակ Արզումանյանը' ասելով.
«Ամբողջ նրա /Ա.Հարությունյսւնի-Հ.Մ./ ներքին
ցասումը
մի
գերխնդիր
ունի'
կյանքի
աղտեղության վերացումը, գեղեցիկի ու ներ
դաշնակի հաստատումը /«Նա գիտի իր տեղն ու
դերը», «Գրական թերթ», թիվ 40, 2003թ7:
Արդարև: Բայց արդյո՞ք կյանքի աղտեղությունը
վերացվում է նրա առարկայական ցուցադրմամբ,
արդյո՞ք գեղեցիկն ու ներդաշնակը հաստատվում
են միմիայն աղտեղության հականիշը լինելու
հանգամանքով...

Ամփոփում
Ա. Հարությունյանի
ստեղծագործության
միջոցով ժամանակակից բանաստեղծության
մեկնությանը ցույց է տայիս, որ, համենայնդեպս,
անկանխատեսեյի են գեղարվեստի զարգացման
ուղիները: Մի հանգամանք, սակայն, պետք է
անվերապահորեն ընդգծեյ. բոյոր դեպքերի ու
ժամանակների համար պոեզիան պետք է ունենա
իր ա յն բարձրակետը, որտեղից հստակորեն
երևում է մարդկային հոգու անպարփակ յույսը:

Резюме
Комментирование современного стихо
творения путем творчества А.Арутюняна по
казывает, что пути развития художествен
ного искусства непредсказуемы. Однако, безого
ворочно, следует подчеркнуть одно обстоя
тельство: для все времен и случаев поэзия
должна иметь свою ту высшую точку, откуда
ясно виден свет человеческой души.
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ԳՐԱՃԱՆԱՉՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԳԸ 19-րդ ԳԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՍԻՆ
Մ-P- 3 արամի շ յա ն
Հայոց լեզվի ե նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն
19-րդ դարի առաջին կեսի հա յ դպյացի և մանկավարժական մտքի ու մեթոդիկայի մասին,
դժբախտաբար,պակասում են ստ ույգ, ճշգրտված ու հավաստի տեղեկությունները.տարբեր հե
ղինակների աոանձին հոդվածներ, գրքերում, ինչպես և խիստ սակավ արխիվային վավե
րագրերում եղած տեղեկություններն ու գնահատականները հաճախ հակասական են ու մեկը
մյուսին ժխտող: Ս ույն հոդվածում փորձ է արվում դույզնինչ լուսաբանելու նշվա ծ ժամանակա
հատվածից մի էջ գրաճանաչության ուսուցման պատմությունից:
Հայ դպրոցը ե մանկավարժական միտքը
անհամեմատ մեծ թափով են զարգանում 19-րդ
դարում: Եթե մինչ այդ դարը կրթական գործը հայ
իրականության մեջ աշխուժանում էր ընդհատում
ներով, ժամանակավոր խաղաղության տարիներին,
ապա 19-րդ դարում կրթությունը ն' արեելահայ, Մ
արևմտահայ հատվածներում հետզհետե դաոնում է
մասսայական, իսկ մանկավարժական խնդիրները
կենսական:
Հայտնի է, որ հայկական մշակույթը, լուսա
վորությունն ու դպրոցը, հայ ժողովրդի պատմական
ճակատագրի հանրահայտ յուրահատկության հե
տևանքով, մանավանդ աոանձին ժամանակաշըրջսւններում, զարգացել են ՛ոչ միայն ե ոչ այնքան
բուն Հայաստանում, այլև աշխարհով մեկ ցրված.
հայկական գաղթավայրերում: 18-րդ դարի վերջերին
և 19-րդ դարի սկզթներին հայ մշակույթի աչքի ընկնող
օջախներ էին Մոսկվսւն, Պետերբուրգը, Թբիլիսին,
Աստրախսւնը, Նոր Նախիջևանը, կ.Պոլիսը, -վենետիկը, կսղկաթան, Մադրասը և այլն:
Դեռ մինչև ռուսական տիրապետության
հաստատումը Արևելյան Հայաստանում արդեն Հյու
սիսային կովկասում և Ռուսաստանի այլ հայաբնակ
քաղաքային վայրերում ստեղծվել էին հայ դպրոցներ,
օրինակ՝ Աստրախսւնում, Նոր Նախիջևանում, Ղզլարում, Մոզդոկում և այլն: 1815թ. Մոսկվայում հիմնա
դրվում է Լազարյան եղբայրների ուսումնարանը
հետագայի Լազարյան ճեմարանը, իսկ 1825թ. Թիֆլիսի Ներսիսյսւն դպրոցը, որոնք իրենց 100- սւմյա գո
յության ընթացքում հսկայական դեր են խաղում հայ
ժողովրդի կուլտուրլուսավորական վերելքի գործում:
19-րդ դարի աոաջին կեսը մեր դպրոցի զար-.
գացման ամենանշանակալի վաղերից մեկն է: Այս
ժամանակահատվածի' հայ ժողովրդի կյանքում
ամենակարևոր իրադարձությունը Արևելյան Հայաս
տանի ազատագրումն էր պարսկական դաժան
լծից, որը տեղի ունեցավ ոուս-պարսկական պատե
րազմում /1826-1828/ ոուսական բանակի տաբած

հաղթանակի շնորհիվ: Արևելահսւյերը փրկվում են
ֆիզիկական բնաջնջման վտանգից, հնսւրածորություն են ստանում ռուս ժողովրդի աջակցությամբ
առաջընթաց քայլեր կատարել տնտեսական ու մշա
կութային կյանքում, ինչպես նաև ավելի եռանդագին
մասնակցելու թուրքական արյունոտ լծից իրենց
հայրենակիցների' արևմտահայերի ազատագրման
պայքարին:
Խւսելով դպրոցական գործի մասին' ամենից
առաջ պետք է նշել, որ, դժբախտաբար, պակասում են
այդ առթիվ քննարկվող ժամանակաշրջանին վերա
բերող ստույգ, ճշգրտված ու հավաստի տեղեկու
թյունները. տարբեր հեղինակների աոանձին հոդ
վածներ, գրքերում, ինչպես և խիստ սակավ արխիվա
յին վավերագըրերում եղած տեղեկություններն ու
գնահատականները հաճախ հակասական են ու մեկը
մյուսին ժխտող:
Լուսավորական շարժումը, որ սկսվել էր դեռ
1770-1780-ւսկան թվականներին, նոր թափ է ստա
նում 19-րդ դարի աոաջին կեսին: Լայս են տեսնում
մի շարք լրագրեր, պարբերականներ: Գործում են
զանազան կրթական օջախներ' առտնին ու եկեղե
ցական դպրոցներ, թեմական ուսումնարաններ, ճե
մարաններ և այ լն: Դպրոցական, այսպես կոչ ված,
«հանրային» ուսուցման կողքին թերևս ավելի մեծ
չավտվ գոյություն է ունեցել նաև տնային, անհատա
կան ուսուցման կարգը, որն առավել ևս ենթակա չի
եղել որևէ հսկողության ու հաշվառման: Դպրոցա
կան գործի կազմակերպումն ու ղեկավարությունը,
չնչին բացառությամբ, շարունակում են մնալ հայ
եկեղեցու մենաշնորհը:
Բոլոր վայրերի (հատկապես Թուրքիայի և Պար
սկաստանի տիրապետության տակ գտնվող) հայ
կական դպրոցների կյանքում ուսման ու դաստի
արակության ոգու, ոպղվածության, բովանդակության
ու մեթոդների մեջ գերակշռողը եղել է միջնադար
յանը, կրոնական-սխոլաստիկականը, դոգմատիկա
կանը: Այս պատճառով էլ ուսուցումը ծանր էր ու
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դժվարին: Ահա այդ մասին մի վկայություն: Պ. Պռոշ
յանը իր «Մանկական հուշատետրից» վերտառու
թյամբ հիշողություններում այսպես է նկարագրում
19-րդ դարի 30-40-ական թվականների հայ ուսում
նարանը. «Ուսումնատուն ասած հաստատություն
այն ժամանակ մեր գյուղում չկար, տերտերներն էին
իրենց տներում ձմեռները քուրսիների տակին, գար
նանը բակերում բարերի վրա մի բանի երեխեք
ժողովում ն տետր ու սաղմոսը, ժամգիրբը շարականը
տարիներով գզգզել տալիս: Ւ՜նչ սուրբ գործ, ի՜նչ
սրբազան ավանդապահություն»:
19-րդ դարի առաջին կեսի հայկական դպրոցի,
կրթության վիճակի ե ուսուցչության կազմի նկարա
գիրը գալիս են լրացնելու Րաֆֆու, Պատկանյանի,.
Մուրացանի, Ղ. Ադայանի ե հայ գյոպսւգիրների հի
շողություններն ու երկերը:
Շատ հոգեմաշ էր սովորողների համար դժվար
հասկանալի գրաբար լեզվի բերականության ուսու
ցումը: Նրսւնբ թեպետ գործադրում էին գերմարդ
կային ջսւնքեր, բայց կյանքի համար օգտակար գի
տելիքներու հմտություններ ձեռք չէին բերում: ՈԻստի
դպրոցը նրանց համար տանջարան էր, իսկ ուսումը'
տառապանք:
Միաժամանակ պետք է հիշել, որ քննարկվող
ժամանակաշրջանի հայկական դպրոցները, գտն
վելով տնտեսական, քաղաքական ու կուլտուրական
բոլորովին տարբեր պայմաններում ու միջավայրում,
միագույն ու միատարր չեն եղել: Միջնադարյան
սխոլաստիկական դպրոցի ընդհանուր մռայլ ու գորշ
ֆոնի վրա սկսում են երևալ առանձին լուսավոր կե
տեր պայմանավորված ավելի առաջավոր հասա-.
րակական խավերի ու նոր գործընթացների երևան
գալու հետ:
Ցարական կառավարությունը իր արևելյան
քադաքականության մեջ հայերին առանձնահա
տուկ տեղ էր հատկացնում: Նա նպատակ ուներ ռու
սական կրթություն ստացած հայերի միջոցով նախ'
ամրսւպնդել իր իշխանությունը Ռուսաստանի հայու
թյան շրջանում, ապա' իր ազդեցությունը տարածել
արտասահմանում բնակվող հայերի վրա: Այդ նպա
տակով նա Հայաստանի' Ռուսաստանին միանալու
սկզբնական շրջանում (մինչև 1860-ական թթ.) ուղ
ղակի օգնություն էր ցույց տալիս Հայաստանում և
Ռուսաստանի տարածքում հայերի կրթության գոր
ծի կազմակերպմանը: Խրախուսելով մասնավորա
պես հայոց լեզվի և ռուսերենի ուսուցումը' ցարական
կառավարությունը նպատակ ուներ բարձր դասի հայ
ներկայացուցիչներից պատրաստել թարգմանիչներ,.
պետական աստիճանավորներ, դիվանագիտական
գործիչներ' նրանց ծառայեցնելով Անդրկովկասում և
ընդհանրապես Արևելքում իր ներքին ու արտաքին
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քաղաքականության խնդիրների կենսագործման հա-1
մար:
1829 թվականին հրատարակվում է Անւլրկույ-|
կասում դպրոցական գործի կարգավորման առաջին1
կանոնադրաթյունը, որի համաձայն ծխակա&յ
ուսումնարաններում կրոնի, ռուսաց լեզվի ու թվա-!
բսւնության հետ մեկտեղ պետք է ուսուցանվեր նաե|
տեղական լեզվով գրաճանաչություն ու ընթեր-!
ցանություն, ինչպես նաև հայոց լեզու' Անդրկովկասի!
գավառական հայկական ուսումնարաններում:
Երևանի առումից մոտ մեկ տասնամյակ հետո'Я
1836թ. մարտի 11-ին ռուսական կառավարությունը!
հրատարակում է «Հայ լուսավորչական հավատի*
հոգևոր գործերի կառավարման կանոնադրությունը),!
որը հայտնի է «Պոլոժենիե» անունով, որով հայերին!
թույլատրվում է մայրենի լեզվով կրթություն ստանսդե1
նրանց կրթության ու դպրոցի ղեկավարությունը հան-1
ձնվում է հայոց եկեղեցուն: Դա, անշուշտ, նպաստեցI
դպրոցների թվի ավելացմանը, սակայն այդկանոնա-1
դրությամբ որոշակիություն ու միասնականություն1
չմտցվեց հայ դպրոցների ներքին բովանդակության, 1
ուսումնական պլանների ու ծրագրերի մեջ:
կանոնադրությամբ թույլատրվում էր յուրա-1
քանչյուր թեմում ստեղծել մեկական թեմական դպրոց, ]
որ մինչև այդ գոյություն չուներ: էջմիածնի կսւթույիI
կոսարանըիրավունք է վերապահում բոլոր գործողհայ ]
եկեղեցիներին կից հիմնելու մի-մի եկեղեցական ծխա
կան դպրոց: Հիշյալ կանոնադրության համաձայն 1
Անդրկովկասի հայաբնակ շատ վայրերում հետզհետե |
բացվում են եկեղեցական ծխական դպրոցներ: «Պոլոժենիե»-ից մեկ տարի հետո' 1837-38 թթ. բացվում Шi
Երևանի և Ղարաբաղի /Շուշի/; իսկ ուշ' 1881թ. Նոր:
Նախիջևանի թեմական դպրոցները: կրթական այգ]
հիմնարկների բացումով սկսում է աշխուժանալ մահ-]
կավարժակսւն միտքը:
1836 թվականի կանոնադրության հրապարա
կումից հետո հայ իրականության մեջ աստիճանա
բար բացվումեն մեծ մասամբ տարրական դպրոցներ,
որտեղ մայրենի լեզվի ընթերցանության ուսուցումը
[անումէ առաջնակարգ տեղ:
Չնայած դպրոցական առանձին գործիչների
ցուցաբերած ջանքերին' այնուամենայնիվ, 19-րդ դա
րի առաջին կեսին հայկական դպրոցներում մայրենի
լեզվի ու գրականության ուսուցումը ընդհանուր սամամբ գտնվում էր անմխիթար վիճակում, չկային մի
ասնական ուսումնական պլաններ, ծրագրեր, դասա
գրքեր, ավանդվող առարկաների բովանդակությունը,
մեթոդներն ու ձևերը կախված էին դպրոցի
տնօրենների քմահաճ վերաբերմունքից, ուսուցիչների
պատրաստության մակարդակից:

Դպրոցների մեծ մասում կարդալ սովորում էին
ոչ թե միասնական դասագրքերով, այլ ձեռքն ընկած
հատկապես կրոնական գրքերով, ուսուցչի թերայրա
ծով, միջնադարյան դոգմատիկական մեթոդներով,
իսկ առաջադեմ ուսուցիչները ենթարկվում Էին հալա
ծանքի:
Այս ժամանակաշրջանին վերաբերող աղբյուր
ներից մեկում կարդում ենք. «Հաստատուն ծրագիր ոչ .
մի ժամանակ չի եղել, այլ' կամ յուրաքանչյուր
ուսման տարվա ուսուցչական խումբն իր համար
ծրագիր Էկսպմել ավելի պսւրգելու այն սահմանը, թե
ինչը որ դասարանում ինչ հանգամանքների մեջ ն
որքան կարոդ Էանցնել իր առարկայից, կամ տեսուչն
Է պահանջել, որ մինչև իսկ տարին էտկու անգամ
ծրագրեր տան ուսուցիչներն իրենց անցածի ե սւնցսւնելիքիհամար»:2
Իսկ դասագրքերի անմխիթար վիճակի մասին
Ղ.. Լնղայանն այսպես Էգրամ. «Այգ ժամանակ մենք
չունեինք ավանդելի առարկաների համար դասա
գրքեր, չունեինքմի որևէ օրինակելի ե կարգին դպրոց,
ամեն ինչ նոր էր սկսում բուսնել այս ու այնտեղ...
Ուսուցչական ժողովներ չէին լինում, ոչ էւ ուսման
ծրագրեր ունեին: Հիմա էլ, որ միտս է գափս, միսս
սարսռում, մագերս փշաքաղվումեն»:3
Այդ վիճակին նպաստում էր ցարական կառա
վարության քաղաքականությունը, որը մտահոգված
էր սոսկ նրանով, որ իր նվաճած գաղութային ժողո
վուրդները հլու հնագանդ ենթարկվեին իրեն: Իսկ լու
սավորությունն ու կրթությունը պսւբգ է, որ կբացեին
նրանց աչքերը, ուստի ե ցարական կառավարությանը
ձեռնտու չէր լուսավորել գաղութային ժողովուրդներին:
Դպրոցներում նկատի չէին առնվում աշակեր
տների տարիքային տարբերությունները, հաճախ 5-7
տարեկան երեխաների հետ միևնույն դասարանում
սովորում էին 40-50 տարեկան հասուն մարդիկ:
Այսպես. Ախալցխայի հոգևոր դպրոցում, 1837-1841
թվականների տվյալներով, սովորում էին 5-50 տարե
կան անձինք: Նույն պատկերը կտեսնենք նան Ալեքսանդրսւպոփ ծխական, Գորիսի հայոց հոգևոր, ԹիֆլիսիՆերսիսյան և շատ ուրիշ դպրոցներում, որտեղ57 տարեկան մանուկների հետ սովորում էին ամուս
նացած անձինք:4
Ինչպես տեսնում ենք, հայ դպրոցի ու մսւնկավարժական-մեթոդսւկան մտքի զարգացումը Արև
ելյան Հայաստանում; Անդրկովկասում և Ռուսաս
տանի մյուս հայաբնակ վայրերում 19-րդ դարի առա
ջին կեսին տեղի է ունենում յուրահատուկ, բավական
բարդ ու հակասական պատմական, քաղաքական և
կուլտուրական իրադրության մեջ, քաղաքական ու
կուլտուրակսճւ բազմապիսի գործոնների ազդե
ցության տակ, որոնք, ներգործելով տարբեր միտում

ներով ու ձևերով, ոչ միայն լրացրել ու օժանդակել են
մէկը մյուսին, այլև հաճախ խաչաձևվել, հակադրվել
են միմյանց: Ռուսաստանից եկող ազդեցությունը
մասնավորապես հայ դպրոցի ու մանկավարժական
մտքի վրա եղել է մի կողմից դրական ու առաջավոր,
որը եկել էր ռուս առաջավոր մանկավարժական
մտքից ու դպրոցից, մյուս կողմից' բացասական ու ոեակցիոն, որը եկել է պաշտոնական Ռուսաս-տանից,
նրա դպրոցական իշխանություններից ու լուսավորա
կան քաղաքականությունից:
Սակայն որչսւփէլ ցարական Ռուսաստանի կա
ռավարողները ջանային կասեցնել կուլտուրայի ու
լուսավորության զարգացումը, այնուամենայնիվ,
դժվարին ու համառ պայքարի միջոցով նորը,
կենսունակն ու առաջադիմականը իրենց ուղին էին
հարթում.նաևայս բնագավառում:
Ռեակցիոն ուժերի, առաջին հերթին ճորտատի
րական կարգերի շահերն արտահայտող ցարական
Ռուսաստանի' պաշտոնակւմն, մանկավարծակսեւ,
լուսավորական քաղաքականության և դպրոցական
համակարգի կողքին և ի հակադրություն դրանց' ձևա
վորվում ու զարգանում էր առաջավոր, դեմոկրա
տական մանկավարժական միտքը, որը սակայն, չէր
մնում լոկ տեսական պահանջների ասպարեզում, այլ
անգամ ռեակցիայի ամենամռայլ տարիներին, հաղ
թահարելով ամեն տեսակ արգելակներ, այս կամ այն
չավտվ ազդում էր նաև լուսավորական, դպրոցական
պրակտիկայի վրա,ինչպես ամեն տխւլի մասնավոր
դպրոցների, մասնավոր ուսուցման միջոցով, այնպես
էլ, անգամ, արքունական դպրոցները թափանցելու
միջոցով:
Միջնադարյան սխոլաստիկական դոգմատիկ
ուսուցմանը զուգընթաց' ուսուցչության առաջավոր
ներկայացուցիչների կողմից կիրառվում էին առաջա
դեմ, առաջավոր մանկավարժության, դիդակտիկայի,
մեթոդիկայի պահանջները, գրաճանաչության հնչյու
նային մեթոդը, զննակսւնության սկզբունքը, երեխա
ների ինքնուրույն մտածողության խթանման պա
հանջը, ուսուցման կապը շրջսւպատող իրակսւնությսւն հետև այլն:
19-րդ դարի առաջին կեսին արևելահայ ակա
նավոր մանկավարժները բոլորն էլ արծարծում են
ընդհանուր աոմսւմբ առաջադիմական գաղափար
ներ' համակված իրենց ժամանակի եվրոպական և
ռուսական առաջավոր մանկավարժության գաղա
փարներով:
Այդ գաղափարների պաշտպաններից մեկն էր
հասարակական գործիչ Ստ. Նազարյսւնցը: Նսւ,
ինչպես Աբովյանը, ավարտել է Թիֆլիսի նորաբաց
Ներսիսյան դպրոցը, ոաանեւ Դորպսատւմ, այնուհե
տև հեռու Ռուսաստանում' կաղանում ե Մոսկվայում,
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բայց, Աբովյսւնի նման, նվիրվում է մանկավար
ժական աշխատանքի, այն տարբերությամբ միայն,
որ Աբովյսւնն աշխատում էր տարրական, իսկ Նա
զարյանը' բարձր ու բարձրագույն դպրոցներում:
Մեծ լուսավորչի նման' նա ես ժողովրդի
առաջընթացի կարևոր գործոնը համարում է լուսավո
րությունը, իսկ վերջինի գլխավոր օջախը' ժողո
վրդական դպրոցը: Անհրաժեշտ է ստեղծել ազգային
դպրոց, որտեղ սյետք է ծաղկի ոտնահարված հայ
լեզուն, որտեղ մանուկ սերունդը ուսում ստանա
մայրենի լեզվով, խոսի ու մտածի հայեցի:
Մինչև մայրենի լեզվի ամուր հիմքը չդրվի,
օտար լեզվի ե օտար լեզվով ուսուցումը հարկավոր չէ
դպրոցում: Այդ լեզուն անհարազատ կփնի ե դժվար
յուրացվող, մյուս կողմից' օտար ւեգվով ստացած
կրթությունը սովորողների մեջ չի դաստիարակի
ազգային ոգի, զգացմունք: Հայոց կյանքի վերա
նորոգությունը պետք է սկսվի ժողովրդական
դպրոցից, որն արմատն է ազգային լուսավորության:
Իսկ ազգային լուսավորությունն էլ պետք է լինի մայ
րենի լեզվով, որպեսզի նրա ծառը արմատ արձակի,
ավելի զորանա, ծաղկազարդվի, պտղաբերի:
Թիֆլիսի Ներսիսյսւն դպրոցում երկար տարի
ներ լինելով մանկավարժական գործունեության մեջ'
Ստ. Նազարյանը մտահոգվել է նան մայրենի լեզվի
դասավանդման հարցերով ե շարադրել է մի քանի
դասագրքեր ու ձեռնարկներ: Այդ դասագրքերն' են
«Առաջին հոգեղեն կերակուր հայազգի մանուկների
համար» /Մոսկվա, 1853թ.,103 էջ/, «Հանդես նոր հա
յախոսության», մասն առաջին /Մոսկվա, 1857 թ.,503
էջ/, «Հանդես նոր հայախոսության», մասն երկրորդ
/Մոսկվա, 1857թ., 502 էջ/, «Տեսական ե գործնական
առաջնորդ ռուս լեզվի ի պետս հայկազյան
մանուկների» Թիֆլիս,1871թ.,317 էջ/:
Այս գրքերից առաջինին բախտ է վիճակվել
դաժնսղու աշխարհաբար լեզվով հրատարակված
առաջին դասագիրքը մայրենի լեզվի ուսուցման հա
մար: «Աոաջին հոգեղեն կերակուր հայազգի
երեխաների համար» դասագրքի այբբենական մա
սը լիարժեք է լեզվի տեսակետից, այսինքն' աշխար
հաբար է, իսկ մեթոդը նույն հեգելու, վանկերով
վարժելու մեթոդն է, որի դեմ այնպես եռանդուն պայ
քարում էր Աբովյանը:
ճիշտ է, Ստ. Նազարյանը վճռապես մերժում
էր դոգմատիկական մեթոդը ուսուցման գործընթացի
մեջ, հանձնարարում էր մայրենի լեզուն ուսուցանել
գործնական մեթոդով' գտնելով, որ քերականական
կանոնների ավանդման հետ միասին հարկավոր է
կատարել նան վարժություններ, որոնք մեծապես
կնպաստեն այդ կանոնների ամրակայմանն ու գործ
նական կիրառմանը:

Ստ Նազարյանը ճիշտ է նաև,երբ կարծում էպւր
լեզուն մի «կենդանի, դալար բան է» ե ամեն մարդ
պետք է կարողանա իր միտքը նրա միջոցով պարզ,
ազդու կերպով ե տրամաբանորեն արտահայտի ուրիշ
ներին: Իսկ դրա համար անհրաժեշտ են ինչպես գրա
վոր, այնպես էլ բանավոր վարժություններ:
Նրա կարծիքով' ով լավ է խոսում, չի կարող
վատ գրել: Վ. Բելինսկու նման' Ստ Նազարյանը
ուսուցման համար կարևոր է համարում լեզվի և մտա
ծողության փոխկապակցությունը և ասում. «Լեզուն է
առաջին ճարտարապետական գործը մարդկային
հանճարի և պարունակում է բոլոր պաշարը մեր մտա
ծողության ընդհանուր գաղափարների ու ձևերի: Մի
ազգի բոլոր հոգեղեն ճոխությունն ամփոփված է նրա
լեզվի մեջ, և լեզուն է բանալին այդ մեծ գանձարանի:
Մարդս է մի մտածող էակ, ինչ բանով որոշվում է
մարդու շնչավորից և ստանում է մի սեփական
գոյություն, ինչ բան անչսւփեփ բարձր բարձրացնում է
նորան բոլոր արարածներից վեր և ունի յուր մեջ ան
մահություն, դա է մտածությունը: Բայց մտածությունը
գործունյա է լեզվի մեջ: Միտքը կենդանի է խոսքի մեջ,
խոսքն է մտքի հայտարարը, մի ազգի բոլոր հոգեղեն
գանձերին բոլոր մտածության նկարագիրը»:
Սակայն ականավոր մանկավարժը, որ շատ
տեղին ու ճիշտ է բնութագրում լեզվի դերն ու նշա
նակությունը, չկարողացավ նոր ուղի բացել կամ
թեկուզն զարգացնել ուսուցման մեթոդը, ցույց inui{
այն ռացիոնալ, արդյունավետ ճանսւպարհլպրով
կարելի կլիներ աշակերտին սեղմ ժամկետում գրելկարդալ սովորեցնել, գրագետ դարձնել, հայեցի դսւստիարակել:
Այս հանգամանքը կարելի է բացատրել
հետնյալ կերպ: Նախ' Նազարյանն իր մանկավար
ժական գործունեությունը ծավալում էր այն ժամանսւկվա դպրոցական համակարգի բարձր և բարձ
րագույն օղակներում ն, բնականաբար, ուշադրու
թյունից զերծ էր պահում տարրական կրթությունը:
Ւնչ վերաբերում է տարրականի համար հրատւսրակած «Առաջին հոգեղեն կերակուր հայազգի մա
նուկների համար» դասագրքին, ապա, մեր կարծիքով,
այս գրքի լույս աշխարհ գալու աոաջին և հիմնական
պատճառը աշխարհաբար լեզվով գիրք ունենալու
ցանկությունն էր: Ահա թե ինչու:
Աշխարհաբար լեզվով ուսուցումը դժվարանում
էր նրանով, որ դեռ չկային դպրոցական դասագրքեր:
Այդ պատճառով շատերը աննպատակ ու անհնարին
էին համարում աշխարհաբար լեզվի ուսուցումը
դպրոցում: Ստ. Նազարյանն այսպիսի անձանց
անվանում էր «խակամիտ», իսկ նրանց կարծիքը
հիմնազուրկ, անիմաստ: Նա գտնում է, որ դպրոցում
հայոց լեզուն կարելի է սովորեցնել գրական ընտիր
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երկերն ուսումնասիրելու, դրանք աշակերտներին
կարդալ տալու ե լեզվական կանոնները բացատրելու
միջոցով:
Պատմական փաստերը վկայում են, որ հնում էլ,
մինչև դասսւգրբերի ստեղծումը, ուսուցումը տարվում
էրդրական նմուշների,երկերի ընթերցանության միջո
ցով: Ւսկ այդպիսիք, աշխարհաբար լեզվով, դեռևս
չկային: Սա. Նազարյանը հենց այդ նպատակով էլ
կազմում է իր «Սաւջին հոգեդեն կերակուր հայազգի
երեխաների համար» և «Հանդես նոր հայախոսութ
յան» ընթերցարանները, որոնցում զետեղված են
աշխարհաբար գրված նյութեր:
Այս ընթերցարանները լայն տարածում են գա
նում ամենուրեք և մեծապես նպաստում հայոց նոր
գրական լեզվի ուսուցմանը, ժամանակին հանդիսա
ցել են արժեքավորներդրում հայ դասագրքային գրա
կանության մեջ, զարկ են տվել հայ դպրոցներում
մայրենի գրագիտության դասավանդմանդսակայն
երկար կյանք չեն ունեցել և մնայուն հետք չեն թողել
մեթոդիկայի պատմության մեջ, քանի որ «Առհա
սարակ Նազարյանի այս գործը / «Առաջին հոգե
դեն...» - Յ.Մ./ անհաջող էր իբրև դասագիրք»:
Ստ. Նազարյանի դասագիրքը տպված էր
մանրատառ, պարունակում էր բազմաթիվ այնպիսի
նյութեր, որոնք անմատչելի էին այբբենարանով սո
վորող երեխաների համար:
Ռաֆայեւ Պսւտկանյանը, որին պակաս չէին
հատաքրքրումև հուզում խավար ժողովրդի մեջ գրա
գիտություն տարածելու հարցերը, այս գործում սւմենագլխավոր բանը համարում էր մի լավ և հանրա
մատչելի այբբենարան ունենալը: ՍսւՆազարյանի
գիրքը նա համարում էր /և իրավամբ/ թե՜ չսւՓազանց
ընդարձակ և թե թանկ' ժողովրդի համար: ճիշտ է,
ինքն էլ հրատարակում է իր այբբենարանը, բայց...
գրաբար, մի բան, որ մի քայլ ետ էր Նազարյանից: Ռ.
Պսաւկանյանի գրքի նորությունն այն էր, որ նրա մեջ
հայերեն ու ռուսերեն լեզուներով բացատրություններ
ու հրահանգներ էին ստվում:
Այսպիսով, գրաճանաչության մեթոդի զար
գացման ու բարելավման ճանապարհին որպես
մեթոդիսւոՍսւՆազարյանր հանդես եկավ իր «Առա
ջին հոգեդենկերակուրհայազգի երեխաների համար»
դասագիրք-ընթերցստանով, որի հիմքում ընկած էր
սերաելու, հեգելու և վանկերով վարժելու մեթոդը,
գրված էր աշխարհաբար հայերենով և չնայած իր
մեթոդական լուրջ թերություններին, մի քայլ սաաջ
մղեց մայրենի լեզվի ուսուցումը, հատկապես դասա
գիրք այբբենարան կազմելու հարցում: Տարրական
ուսուցման ավելի կատարելագործված ձևի անհրա
ժեշտությունըշարունակվումէ զգացվել:

Հանուն աշխարհաբար լեզվի, դեմոկրատական
մանկավարժության, ուսուցման մեթոդների բարե
լավման ու հեշտացման և ժողովրդի լոաավորությսւն'
մեծ պայքար է կազմակերպվում նաև Արևմտյան Հա
յաստանում: Ս1տ նպատակից դուրս համարելով
ուսումնասիրել տարրական կրթության գործը արև
մտահայ հատվածում, այնուհանդերձ մի երկու խոս
քով ցանկանում ենք շեշտել այն տեղն ու դերը, որ ունե
ցավ մանկավարժ հոգեբան Նիկոդայոս Ցորայանը
մեր կողմից ուսումնասիրվող ժամանակահատվա
ծում մղվողպայքարում:
Ն. Ցորայանը /1821-1859/ այդ պայքարի առաջ
նեկներից
ու դրոշակակիրներից
է:
Նրա
«վարժատուն ընթերցանության ի պետս դպրոցաց»
աշխատությունը
նույն
դերը
կատարեց
արևմտահայության մեջ, ինչ դեր խաղաց
ա
Աբովյսւնի «Նախաշավիղը» արևելսւհայ հատվածում:
Ն. Զորայսւնը խիստ քննադատում ու մերժում է
հին դպրոցը, ուր տիրում էին կրոնական ոգին,
դոգմատիկական մեթոդը և սոսկալի պատիժը: Մեծ
լուսավորչի օրինակով նա առաջարկում է հիմնել նոր
աշխարհիկ դպրոց և նրանում առաջավոր մեթոդնե
րով ավանդել գործնական նշանակություն ունեցող
առարկաները, որոնց շարքում կարևոր տեղը հատ
կացվում է հայոց լեզվին, բայց ոչ գրաբար, այլ աշ
խարհաբար հայոց լեզվին:
Ն. Ցորայանը մայրենի լեզվի համար կարևոր է
համարում ոչ միայն քերականությունը, այլև ընթեր
ցանությունը. նա կարդալը համարում էր «նախնական
կրթության ամենակարևոր մասը», «բոլոր հմտու
թյանդ բանալին», երեխայի կարողությունները զար
գացնելու համար գործածված «հնարքներուն ալ
առաջինը»:
Լավատեղյակ լինելով եվրոպական ու արև
մտահայ դպրոցների վիճակին' նա գտնում էր, որ «մեր
ազգային մանկաց դասագրքերը ու կարդալ սորվելու
եղանակը շատ ուղղության ու ւիուիոխության կարոտ
են»:7 Ամենից առաջ Ցորայսւնին մտահոգում էր դա
սագրքերի լեզուն, քանի որ «միտքը» այն ժամանակ
միայն հաճությամբ ու շահելով կգործե, երբ որ իրեն
ներկայացրած իրերը դյուրությամբ բավական կը հասկընա: Ուստի, ուսուցիչներին օգնելու, նոր կարդալ սո
վորող երեխաների «կորսնցուցած ժամանակը շահե
լու» և ուսման մեջ առաջին քայլերը «շահավետ, զվար
ճալի ու ապահով ընելու» համար կազմում է վերո
հիշյալ դասագիրքը «աշխարհաբար կամ տդսւյոց
իրենց հասկացած լեզվովը»:
Նա այն համոզմանն էր, որ նոր կարդալ սովորող
երեխայի գլուխը անհասկանալի բաներ լցնելը նրան
«ապուշ ընելու ջանալեն ուրիշ բան չէ»: Եթե
ցանկանում ես, որ երեխան կարդալ շուտ սո
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վորի ն ուղիղ արտասանի, պեւոբ է «իրեն հասկըցսւծ լեզուեն դաս մը տաս ու դուն ուղիդ ն
ընտիր ոճով արտասանես»:
Ն. Զորայանը չի բավարարվում միայն
դասագրքի լեգուն աշխարհաբար դարձնելով:
Նա ոչ պակաս կարևորություն է տալիս նան
ուսուցանվող նյութի ընտրությանն ու արտա
հայտած գաղափարին: Այս աոիթով գրում է.
«Լեզուեն ետ երկրորդ գլխավոր հոգս այն եղավ,
որ մեջի գաղափարները պիտանի, դյուրին ու
զուսւրճալի ըլլան, ու միայն նյութական ու
հասարակ իրերու գաղափարներ ըլլան, որ
պեսզի կարող ըլլան այն իրերու ուզած ատենին
գտնելու»:8
Գաղափարներին ն դասագրքերին ներ
կայացվող պահանջների ինչպիսի նմանութ
յուններ կան մեծ լուսավորիչ Խ. Աբովյսւնի ե
մանկավարժ Ն. Զորայանի միջև: Անցյալ դա
րի աոաջին կեսում նրանք երկուսն էւ, ասես •
նախապես պայմանավորված, մեկը' Թուրբահայաստանում, մասնավորապես պոլսահայ
իրականության մեջ, զինված ու համակված
եվրոպական կուլտուրայով, հանդիսացան
աոաջին մունետիկները այդ կուլտուրայի ե
ընդհանուր աոմամբ առաջավոր լուսավորա
կան մանկավարժական հայացքների:
հյ. Աբովյանի նման Ն.Զորայանը ուսուց
վող նյութի բովանդակությունը որոշելիս կանգ է
առնում «բնական պատմությանց» վրա, բանի
որ դրանք «մեր գգայարանաց տակը կիյնան»:
Սակայն այս ընտ-րության մեջ Զորայանը
բնական պատմությունը սովորեցնելու նպա
տակ չի հետապնդում, նրա նպատակը երեխա
ների «հետաքրքրությունը արթնացունել ու
իրենց ավելի հաջող հասակին համար ախոր
ժակ մը տալ է»:
Ինչպես գիտենք, հյ. Աբովյանն էլ իր
«Նախաշավիղում» մեծ տեղ էր տալիս առակ
ներին' որպես ընթերցանության նյութերի, իսկ
նրա «Պարապ վախտի խաղալիքը» փաստորեն
դարձավ «Նախաշավիղ» դսւսագիրք-ընթերցարանի օրգանական շարունակությունը: Զո
րայանը նույնպես մեծ նշանակություն էր տա
լիս առակների ուսուցմանը: «Առակները,- գրում
է նա, երբ-որ բարոյականի վրա հիմնյալ ըլլան,
մարդուս աչքը կբանան ե խելքը սորվեցուցած
ժամանակին միանգամայն կզուարճսւցունեն»:9 Այնուհետև. «Առակը աներևույթ ու ճար
տար վարպետ մըն է, որ առանց իր խիստ դեմքը
ցուցանելու մեգ կը կրթե առանց մեր անձ
նական սերը վշտացունելու, հագարումեկ ձև-
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երովը ու հնարբներովը մեր ուշադրությունը կը 1
գրավե առանց մեգի գիտցունելու»: 10
Ն . Զորայանի «Վարժատուն ընթերցսւ- ]
նության ի պետս դպրոցաց» գիրքը տարբերվում i
է մնացած բոլոր ընթերցանության դասսւգրքերից, յուրահատուկ է նրանով, որ կարդալ
սովորեցնելու համար հեղինակը տալիս է քսան
վարժություն, որից յուրաքանչյուրը կազմված է
հինգ մասից.
1. ընդհանուր տեղեկություններ մարդու,
բնության և հասարակության մասին,
2.բնական պատմություններ, որոնց նյութը
մեծ մասամբ կենդանիներն են,
Յ.առակ, որի կենտրոնական հերոսը բնա
կան պատմության առարկան է (կենդանին),
4.վարժություն գրաբար բառերի (այսինքն'
«դժվար» բառերի և
5.հարցեր, որոնցով ամփոփվում է նախորդ
մասերի բովանդակությունն ու ստուգվում
դրանց յուրացումը: Հեղինակի հրահանգով'
առանց տվյալ վարժությունը լավ յուրացնեւ
տալու, ուսուցիչը չպետք է անցնի հաջորդին:
Թվում է, թե դասագրքին ներկայացվող
այսպիսի պահանջներ առաջադրելուց և իր
առաջ քաշած պահանջները բավարարոդ դա
սագիրք կազմելուց հետո Զորայանը, որպես
իսկական մանկավարժ, պետք է առաջ քաշեր
նաև աշակերտին գրել սովորեցնելու հարցը,
որովհետև, ինչպես գիտենք, լիարյուն գրագետ
աշակերտ ունենալու համար բավական չէ մի
այն կարդալը, նա պետք է նաև իր կարդացածը
գրել իմանա, կարդալն ա գրելը գրագետ լինելու
երկու պարտադիր պահանջներն են: Սակայն
այդպես էլ որոշակիորեն չի հասկացվում, թե
ո՞րն է արդյոք Զորայանի գրաճանաչության
ուսուցման նախասիրած մեթոդը:
Ն.Զորայանի դասագրքի կառուցվածքից
հասկանալի է, որ կարդալ
սովորեցնելուն
ուսուցիչն անդրադառնում է միայն այն ժամա
նակ, երբ երեխաները գրաճանաչ են: Ւսկ մինչ
այդ, ըստ երևույթին, նա կողմնակից էր հն
չական մեթոդին, քանի որ բացեիբաց իր համա
կրանքն էր հայտնում այդ մեթոդի նկատմամբ
հետևյալ մեջբերումում. «Եվրոպայի մեջ տղաք
կարդալըն ու գրելն մեկտեղ կը սորվին, այսինքն
բոլոր գիրն ու նոտր գիրը մեկ տեղ կը սորվին,
ասիկա տղան ժամանակը չկորսնցնելու շատ
կօգնի ու մասնավորապես կարդալ սորվելու
աշխատած ժամանակը' լսածը գրելու կարող
ըլլալով իր հիշողության զորավար օգնական մը
ունեցած կըլլա»:

Այո, սա հնչական մեթոդն է, որը, ցավոք,
իր հետագա զարգացումը չունեցավ Զորայանի
մոտ, ե դրանով նա տարբերվեց 1ս.Աբովյանից:
Ձորայանը դպրոցականներին, նույնիսկ մեծա
հասակներին աշխարհաբարով գրել, կարդալ ու
խոսել սովորեցնելու նպատակով հրատարա- •
կած իր գրքով փաստորեն փորձեց հին ու նոր
մեթոդներն իրար մերձեցնելու եգրեր գտնել:
Իսկ դա բավարար չէ կրթական գործի
նկատմամբ դեմոկրատական հայացքներ ունե
ցող մանկավարժի համար,մանավանդ այնպի
սի առաջադեմ մանկավարժի, որը կրթությունը
համարում է մի բարիք, որից, տարրական
դպրոցի սահմաններում, պետք է օգտվեն հա
սարակության բոլոր խավերը, ուրեմն ե աշխա
տավորական ծագում ունեցող բազմաքանակ
երեխաները, որոնց չքավորությամբ ու տգիտու
թյամբ հենց պայմանավորված է նրանց դըժթախտ կացությունը:
Այդուհանդերձ հրապարակախոս-մանկավարժ Նիկողսւյոս Ձորւճյանը մեծ դեր է կա
տարում
հայ
լուսավորական
շարժման,
կրթության ու
դաստիարակության բնա
գավառում:
Ինչ վերաբերում է գրաճանաչության
պատմության մեջ ունեցած 1ս. Աբովյսւնի
ներդրումին, ապա նա մշակել ե հետագա
սերունդներին ժառանգություն է թողել մանկա
վարժության մի ամբողջ համակարգ, որի
մասին կխոսվի առանձին:

Ամփոփում
19-րդ դարի առաջին կեսը հա յ ման
կա վա րժությա ն պա տմությա ն բԾղուն ժամա
նակաշրջա նն էր:Ա յս էտ ա պ ումհա նդես եկող
շատ թ ե քիչ նշանավոր դեմքերը ուղղակի
կա մ անուդդակի կապ են ունեցել դպ րոցի,
մա նկա վա րժությա ն հետ ,բա նգի ա յս հա րցե
րը եղել Ծն ազգի գոյա պահպանմա ն հիմնա 
քա րերը: Ո չ բոլորն Ծն եղել մա նկա վա րժ'
մասնագիտական նեղ առումով, շա տ երն էլ
պարզապես չե ն հետ ա քրքրվել դպ րոցի,
ուսուցմա ն մեթոդների ու ենա բնեբի ստեղ
ծմա ն, գա րգա ցմա ն ու կատ արելագործման
հարցերով, սա կա յն, ելնելով դեմոկրատա
կան գաղափարախոսության դիրքերից, մե
ծա մա սա մբ հետաքրքիր ու արժեքավոր մըտ-

քեր Ծն ա րծա րծել մշա կույթի, լուսա վո
րությա ն կա րևորա գույն խ նդիրների մասին,
արմատական պ րոբլեմներ ա ռա ջա դրել:

Резюме
П ервая половина
X IX
века выла
плодотворным периодом арм янской педаго
гики.
П роявивш ие на этом этапе волее или
м енее знаменитые лица прямо или косвенно
имели связь со ш колой, педагогикой, и б о э т и
вопросы б ы л и краеугольны м камнем сущ ест
вования нации. Н е все вы ли педагогам и в у з
ком профессиональном см ы сле, многие прос
то не интересовались вопросам и создания,
разви ти я и усоверш енствования ш колы, ме
тодов и приемов овучения, но и сходя и з пози
ций дем ократической идеологии, в Б о л ь ш и н 
стве случаев развили интересны е и ценные
мысли о
важ нейш их зад ач ах культуры ,
просвещ ения, вы двигали коренны е провлемы.
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2.Հիսնամյակ հայոց հոգևոր թեմական դպրանոցի,
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հոգևոր դպրոցի, 1888-1913,
Թիֆլիս, 1914 թ. 234 էջ:
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ՀՏԳ 802
ՀՈՄԱՆԻՇԱՅԻՆ ՇԱՐՔԵՐԸ ՊԵՐՃ ԶԵՅԹՈԻՆՑՅԱՆԻ «ԱՐՇԱԿ
ԵՐԿՐՈՐԴԸ» ՊԱՏՄԱՎԵՊՈՒՄ
Շ 'Պ'Աաղյան
Հ ա յո ց լեզվի և նրւ

դա ս.մեթ. ա մբիոն

Պ.Զեյթա նցյսւնի «Արշակ Երկրորդ» բնականաբար գերակշռում են համանիշ
պատմավեպում կան զգա յի թվով հոմանիշ ները, որոնք իմաստային, ոճական տար
ներ, որոնք նպաստում Են երևույթը բերությունների շնորհիվ բազմազան դրսևո
համակողմանի ներկա յա ցնելուն, միտքը րումներ ունեն և հեդինակի ոճի յուրահատ
շեշտ ելուն, կրկնությունից խուսա փ ելուն: կության անմիջական կրողներից են:
Պ.Զեյթունցյանի գործածած հոմա
Հեղինակը գործա ծել է հոմա նիշների երկու
տեսակներն էլ համանիշներ և նույնա նիշ- նիշների շարքում մեծ թիվ են կազմում
ներ, որոնցից, ինչպ ես և բո չոր գեղ համանիշները, որոնք նա կիրառել Է հիմնա
արվեստական երկերում, գերակշռում են կանում միտքը շեշտեւու, երևույթը համա
համանիշները: Առկա են նաև հեղինակա յին կողմանի, մանրամասն ներկայացնեւու
հոմանիշներ:
համար, օրինակ. «Դաշտն արձակ Էր, օդը'
Ըստ կազմության կան տարբեր հրաշալի, ջուրը' զուլալ, երկիրը' հա նգի՜ստ .
տիպի հոմանշային շա րքեր' բա ռա յին, Խաղա՜п. .. .»П 2 П: «Որովհետև գեղեցկու
բառակապակցական և խաոը:Ըստ խոսքի թյունը բախտավորության հեշտ ճանա
մասային պատկանելության գերակշռում են պարհն Էր' անարգեք. անԽտոնդոտ» (199):
բա յա կա ն շա րքերը, որը բխ ում է հեղինակի «Եվ արքան, որ ինքը մտոոասաանն Էր,
ոճի յուրա հա տ կություններից:
մահառերն ու մահատուն.
հանկարծ
Արձակագիր, դրամատուրգ Պ.Զեյ- թվաց միակը, որ կարոդ Էր ազնվորեն
թունցյսւնի «Առ?աԿ Երկրորդ» աատմավեպր պաշտպանել նրա ն....» (155): Այս վերջին
լույս Է ւոեսևլ 1977թ.' ինքնատիպ գործ նախադասության մեջ մահաբեր և մահա
դաոնալով հայ պատմավիպասանության տու հոմանիշները բնութագրում են արքա
ասպարեզում: IV դարի անկանխսւտեսեւի յին նաև որպես առհասարակ ամեն տեսակի
իրադարձությունները, Արշակ Երկրորդի ոդ- վտանգի աղբյուր լինողի: Աստիճանա
բերգսւկան կյանքը, դինամիզմով օժտված կանության երանգ անեն Կոտեւ-տն)անաս
մենախոսություններն ու երկխոսությունները, սեոմեւ-ճօմեք շարքերը. «Եթե հանկարծ վա
մարդու հակասական ու բազմերանգ ներաշ ռեր, ու հանկարծ պարզվեր, որ անգամ մի
խարհը ներկայացնելու համար Զեյթունց- չնչին մանրուք սխաչ Էր տեսել, այւ կերպ
յանը գործածել Է ւեգվաոճական հարուստ պատկերացրել նա լրիվ կոռա ծ Էր, լրիվ
համակարգ, որտեդ իրենց ուրույն տեղն ոչնչա ցա ծ» (118): «Չորս կողմից иԾոմում են
ինձ, ճցմտ մ»( 15):
ունեն հոմանիշները:
հետևյալ
օրինակներում
աոօաՀոմանիշները ձեով տարթեր, իմաս
տով մոտ կամ նույն բաոերն են, որոնք հա թագավոռ հոմանիշները գործածված են
կադրվում են նրբիմաստային ու ոճական կրկնությունից խուսափեւա նպատակով.
կողմով: Ստեդծագործոդը սրանք մեծ մա «Արշակին թասավոո Էր կարգել պարսից
սամբ կիրառում Է մի շարք նպատակներով' արքան» (171): «Այնպես որ այս ոճրա
երևույթը համակողմանիորեն, ինքնատիպ գործությունն ի վերջո երկրի բախտի համար
ներկայացնելու, միտքը շեշտելու, տեքստի կատարվեց: Արշակավանի ախտով վարակ
ճանաչողական արժեքն ընդգծելու կամ Էլ ված թագամոոհ փոխարեն մի առողջ աոօա
կրկնությունից խուսափելու համար: Լեզվա ունենալու նպատակով»(179):
կերպարների խոսքում գործածված
բանության մեջ հոմանիշների հիմնական
տեսակներն են համարվում համա նԽնեռն հոմանիշները նաև նպաստում են հույզերի,
ու նոււնանհ?նեոռ Քանակային տեսակետից ապրումների ներկայացմանը, նույն միտքը
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տարբեր բառերով ւոալը հուշում Է, որ խոսողը
չի կենտրոնացել, բառերի բազմազանության
մեջ փորձում Է զանել այն միավորը, կա
ռույցը, որը լավագույն կերպով կներկայացնի
իր ներաշխարհը, ապրումները: Օրինակ.
«Փա՜ռք ասածո, որ ստիպված չեղավ այս
միմոսի հետ հաշտվելու, .այս ապաշնորհ
դերասանի, այս ցածրորակ ծաոոածուհ.
այս...»(161): 4 «Որովհետև դա ոչ միայն
դիրքի, ոչ միայն հարստության, ոչ միայն
ուժի, այլն միջոցների տարբերություն Է, իմ
նենգությունն Էլ Է քոնից շատ, իմ ստորու
թ յունն Էլ, իմ ա նա ցնվոա յա նն Է1 .. .»(232):
«-կա մ կյանք, կա մ մահ,- հուզված ասաց
Վասակը:
Ոչ, միայն կյանք, միայն ու միայն
կյանք:
- Ինչ գնով ուզում է լինի՞:
Ա յո , ինչ գնով ուզում է թող լինի:
Ստոոաօմտ՞ն.
նվա ստա ցմա՞ն...»(227) ե այլն:
Լեզվաբանության մեջ տարբերում են նան
քեզվականն խոսքային ինչպես նան անհատական
կամ հեդինակային հոմանիշներ:
Լեզվական հոմանիշները, ի տարբերու
թյուն այս վերջինների, համընդհանուր
ճանաչում են գտել ե խոսքից դուրս էլ իրենց
կայուն հոմանշային կապերն ունեն: Սրանք
մեծ մասամբ հաճախ գործածվող միավոր
ներն Ծն ե գեղարվեստական ստեղծագործու
թյան մեջ գերիշխող Ծն: Խոսքային հոմա
նիշները խոսքային համակարգում են ստա
նում հոմանշային արժեք ե մեծ մասամբ
փոխաբերական իմաստով են գործածված
լինում :
Պ.Զեյթունցյանը
а տ նեյ֊հա յտ նա բերեքհա յտ նա ցռոծեւ լեզվական հոմանիշների
հետ գործածել է եոկնեւ թառը' նրան
փոխաբերաբար տալով նշված հոմանիշների
արտահայտած
իմաստը.«Ես քեզ ցտա.
հա յտ նա բերեցի, հա յտ նա ցործեցհ. Ծոկնեցհ
քեզ, ն դու արդեն ագատում չունես ինձա
նից» (68):
Հեղինակը
եռ գա1-Թ97ա1-ւհուհոե1
խոսքային հոմանիշները գործածել է որպես
դարձվածի բաղադրիչներ ե աոյա ն ո եռա յ/եռ
գաք/ Ծփ ռաք/Ծւհմեւ դարձվածին հոմանիշ
կառույցներ ստեղծել' ա րյունդ թ ??ա \. առւունո փուհոեՒ Ծռանոռվ յեցուն քինեւ
իմաստն արտահայտող դարձվածների շար
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քը հարստացնելով: Հեղինակը տեքստում
նշված խոսքային հոմանիշները գործածել է
առանց աոյա ն բաղադրիչի' անկախ նախա
դասությամբ' ես մի անգամ ընդգծելով այն
գործածող կերպարի (Վասակ սպարապետ)
հույզը, ներքին խռովքը. «Արյունը եռ է գալիս
նրանց (Սամվել ե Մուշեղ Մամիկոնյաններ
- Ս.Շ.) մարմիններում: Թող եռ ցա . թոդ
թոդ փռէհոհ»(3 4 ): Շաղ տայ հա
րադրությունը
հոմանիշ է դարձել ո ա ֊
տաոկեւ. ոուոս Թաւհեյ բառերին' տեքստում
հոցում ունեցա ծ-չունեցա ծս կապակցության
հետ գործածվելով: Այսպիսով հեղինակը
ստեղծել է սհռտո ոատաոնե/ դարձվածին
հոմանիշ;
կառույցներ.
«....խ եղճ
ու
անօգնական հայացքը հառեց նրան ե ինչ որ
ուներ-չուներ իր հոգում ղա տ ա ոեեց. ոուոս
թաւհեռ. 9աո տմեց նռա առաջ» (117):
Հեղինակը անաչք_յբառին հոմանիշ է դարձրել
անյասամուտ-բ հիմք ընդունելով ա>օ թափ'
փեդկի ռաժհն իմաստը. «Խուլ վտղոցներ էին
դրանք' անաչք.անւուսամուաՎ136՜):
Անհատական կամ հեղինակային հոմանիշները նույնպես խոսքային են ե կրում
են որևէ ստեդծագործողի անհատականու
թյան կնիքը: Վերևում բերված կառույց
ներից որոշները կարելի է համարել նաև
անհատական, որովհետև դրանք կամ
նորաստեղծ են2 (արյունը թշշալ), կամ էլ
նոր իմաստ են պարունակում(արյունը
փրփրել, երկնել, անաչք):
Պ.Ձեյթունցյանի գործածած հոմանշա
յին շարքերն ըստ կառուցվածքի ունեն հետևյալ
տեսակները' 1) բառային, 2) բառակապակ
ցական, Յ)խառը3:
1) Հոմանշային շարքը բառային է, եթե
նրա անդամներն արտահայտված են մեկ
բառով: Սա տարածված ձևն է և Պ.
Զեյթունցյանի նշված երկում նույնպես
գերակշռող է. «Ն ա մոռանում էր իր ով լինելը
և այդ փոօո ու քնքհն առավելություններով
հպարտանում: Երբեմն նույնիսկ դիտմամբ
որևէ անտրամաբանական քայլ էր անում և
ուղղակի ցնծում, որ իր խո?ոո ն հաոԹանոամ
սենեկապետը' իր սիրելի Դրաստամատը,
խճճվել է ու գլուխ չի հանում» (15): «Ն ա վեր
կացավ, անտեոհ ու անհաոկհ բծախնդրու
թյամբ մաքրեց ծնկները....»(1 60) և այլն:
2) Բառակապակցական շարքերում
հոմանիշներն արտահայտված են բառակա-

թշշա,

սգակցություններով, որոնք մեծ մասամբ
դարձվածներ են: Օրինակ.«Մարդը ես գնում
Էր իր ցեղակիցներին որոնելու,.... աաւգոտաւան իոամունօո. կյանքում աոաջին
անգամ իր սեփական ուժերով իր ստւնը
հիմնելու...» (121): «Որքան ճիգ ու 9անռ
աիտհ ռաւհեո. ոոոան եռանո ահտհ ծաԽսեր.
որպեսզի կամաց-կամաց նրա մեջ սեր
արթնացներ դեպի իշխանությունը....»(268):
Հետևյալ շարքում հոմանիշներ են
դարձեւ երկու ազատ ն մեկ կայուն
բառակապակցություններ. «Եվ նա.... մհնքև
վեր? հասկացավ, մինչև (սորբր կռահեց.
մհն)և ոտ նուծուծո aihih ոնեամ. թե ինչ
երջանիկ Էր այն պահը....»(337):
Առսւ9հն կինտհկնանց տհևհն շարքը
կազմվել Է շրջասույթից ե հարադիր բարդու
թյունից. տեքստում սրանց կիրառությունը
զուտ ճանաչողական նշանակություն ունի.
«Դարձավ Հայաստանի առա9հն կինը.
հայոց աշխարհի ւոհկնանց տհեհնո»(298):
3) Խառը տիպի շարքերում զուգահեռ
գործածված են նշված երկու տեսակներն Էլ:
Օրինակ' բառերից ե բառակապակցություն
ներից են կազմված հետնյալ շարքե
րը.«.. ..չէ՞ որ այդ բարձրագոչ անուններից
բացի կա նան աուան կտա, մոտիկ
ացցակցութաւն. տեսաԿհ նու1նոա տ ւԽ (%՜*>\.
«Քանի Հայր Մարդպետն ա ս/բում է. բանի
ցոտ ատ ւն տնհ. զարմիկի կնոջ վրա աչք
տնկողն ու նրա դեմ ոճիր գործողը չի նստի
հայոց գահին»(178):
«Հայոց արքայի դաշնակցությունից
ավելի ձեզ հետաքրքրում է Խոոհոոամոբ ու
ցաոտնհռնԾոոմ ւԾցուն իմ բադաբը»(259):
Խոսքին առավել արտահայտչականություն
են սաղիս բառերի և դարձվածների զուգորդումը.«Ու էլ մ հ ' ւհոոձհո. մի' ճգնիր.
Կայմհոո ոուոս մի' եկ՝ ճ^մարտութաւնն ինձ
բացատրելու հսւմար»(300): «- Եթե Խնոոեմ.
աոեոսեմ. ոտօեոո ոնԿնեմ...» (427): Այս
երկու
օրինակներում
կա
նաև
աստիճանավորում:
Բառերի ն շրջասույթների միջոցով են
կազմվել հետևյալ հոմանշային շարքերը.
«Սա' է Մեծ Հայբի կառոդիկոսր. ամենայն
հայոց հատաաետո. ամենասառդ հայը ...Վ 26): «....ա յս ինչպե՞ս է լինում, որ
անձամբ ինքը՝ աոօան. Ծոկոհ առա9հն
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դեմբո. ծիոանաԿհոն ու ծհոանամոռո.
ամԾնահգոո հատ. ուշի ուշով հետևում է
Արշակավանի կառուցմանը, բայց էլի գործը
տեղից չի շարժվում....»(246):
Հետևյալ հատվածում կա նա նոցում
աոացհնո Ոհնեւ) - տհննանց տհկհն ռա ցուհհ շարքը ծառայում է նաև կերպարի
տիպականացմանը: Փառանձեմն Արշակ
Երկրորդի հետ զրուցելիս գործածում է
առաջին երկու հոմանիշները, որով ցանկա
նում է ընդգծել ոչ միայն իր բարձրատոհմիկ
ւինեւը, այլև իր կանացի առավեւությունն
արքայի բոլոր կանանց ու հարճերի
նկատմամբ. «-Միայն մի պայմանով,
արքա',- չոր ու գործնական տոնով, առանց
ամոթի նշույլի, նրան դիմեց Փառանձեմը: Եթե ես առացհնո ւհնԾմԿանանոցում
- Այսինքն՝ թաոուհհ՞՝.
- Եթե ինձ կոչեն տիկնանց տիկին՝.
- Համաձայն եմ: Թագուհհ և տիկնանց
տհկին» ( 194): Այս երկխոսության մեջ
թացտհհ և տհկնանց տհԿհն հոմանիշները
ձեռք
են
բերեւ
իմաստային
նուրբ
տարբերություն, առաջինն ունի արբաւի
կին, ոռ ռաոձր Խամհց Է սեուքած իմաստը,
իսկ երկրորդը՝
արբափն
աատկանոո
Կանանցհց աոացհնո' ոստ հո Կանացհ ռուոո
հատկանիշներւի:
Պ.Զեյթունզյանը նշված տիպի հոմանըշային շարքերից երկուսը կամ երեքը երբեմն
գործածում է նույն նախադասության մեջ. նման
դեպքում ակնառու է հեղինակի կողմից երևույթն
առավել համակողմանի ներկայացնելը, օրինակ.
«Խսոոաւքանբի. դսոքհ. >աոահտսուԹւան ու
ցրաարտանոի շշուկներ էին ղրանք»(31): «Ուրեմն
ի՞նչ, մհնքև ԱեոՉհն ւունչռ մինքև մահկանացուն
կնոեւո սրբությա՞մբ ապրի, աաոի անանձնական
կւանօո°մ. իրեն նվիոառերի ա ոԽ նեոհ՞ն....»
(57): «Իսկ թագավորը պետք է հայացքն
անընդհատ աջ ու ձախ թեքի, բռնի
փախչողների փեշերից, խնդրի, ադերսհ.
բաօատոհ.
հասկաօնհ.
սաառնա.
մաԽեցնի....»(105): Այս վերջին օրինակում
հոմանշային Ծրեք շարքերի առկայությունը'
արտահայտված բայերով, օժանդակում է
գործողության
անընդհատականությունը,
դժվարությունը ներկայացնելուն:
Նման օրինակները չափավոր են
գործածված և չեն ստեղծում հոմանիշներով
ծանրաբեռնված, դժվարընկսղելի տեքստ:

Ինչպնս օրինակներից երևում է,
հոմանշային շսւրբնրը կապակցված են շաղ
կապներով կամ շարահարությամբ: Գերակըշոում է վերջին միջոցը, որով կապակցվում
են մեծ մասամբ թայերը: Սա նպաստում է
հորդահոս հույգնրի, ապրումների վերհան
մանը, ինչպես.«Թե տղամարդ ես, հոացհ՚ո.
ծնհ՚ո . Ծոենհ՚ռ այդ միտբը»(22): «Պիտի՞ ար
քան մի բան ձեռնարկի, թեկուզ >ն)հն, թեկոպ
անն?ւսն մի բան որոշի....» (115): «Եվ տես, յսե
ումից են սկսել, տնեցուց, արյունակցից, ոբպեսղի
mumlhJunnnildh. Խանձմհ աոոտւհ սիրտը» (158)
և այլն:
կապակցման
բսաային
միջոցներից
գործածված են միավորակսւն և. m շաղկապները:
Գերակշոում է վերջինը, բանի որ այն ավելի է
օժտված փոքր միավորները կապակցելու
դերով ՛և դրանով իսկ կարծես ամբողջացնում
ու շեշտում է առարկայի՛ բնութագրությունը
տրված հոմանիշների սահմաններում: Այս
իսկ
պատճառով
նշված
միջոցներով
կապակցված են մեծ մասամբ առարկայի
հատկանիշ ցույց տվող բառերը. «Ու նրա և
աշխարհի դիմաց' երեք անօց նական ու
անաա?տաան էսւկ»(347): «Իսկ որ դրանք
ւհու> էին ու սհն. վկա այս հսկա
գերեզմանատունը....»(495): «Տեսնես ի՞նչ է
երագում գետնին պառկած այս թշվառ
մարդը, միակը իր հմա ցա ծ ու ճանէռւած
բոլոր մարդկանցից, որ անցյալ չունի»(353):
«Թոդ նա էլ ծառայի անծանոթ մարդկանց, թոդ
իմանա ւՏԱուսսանան և անհասցԱ 4 ծառայության
ամբողջ ահավորությունը>Հ17) ևայլն:
Ինչպես որոշ օրինակներից երևում է,
հեղինակը
երբեմն
հոմանշային
շարքն
առանձնացնում է, դարձնում անկախ նախա
դասության: Սա ևս օժանդակում է մտքի
ընդգծմանը, օրինակ. «Թեև հակառակը պիտի
լիներ: Զաոու/Dn պիտի, ւհ?ու]Աո պիտի»(189):
«Արքան
լիովին
հատուցում
էր
իր
պատճառած վնասները: ՇռաւաոԾն. առատաձէանոըԸն» (297): Հետևյալ նախադասության
մեջ Պ. Ցեյթունցյանն առանձնացրել է
հոմանիշներից մեկը. «-Ես ամոս եմ արքա՛...
Оё Ш -Վ 254):
հւոսբի մասային պատկանելության
առումով նշված երկում գերակշռում են
բայով արտահայտված հոմանշային շար
քերը,
այնուհետև'
գոյականներով
ու
ածականներով արտահայտվածները:

Ամփոփում
Պ Զեյթունցյանի «Արշակ Երկրորդ» պատմա
վեպում
կան գգւպի թվով հոմանիշներ,
որոնք նպաստում են երևույթը համակողմանի
ներկայացնելուն, միտքը շեշտելուն, կրկնությունից
խուսափելուն: Հեղինակը գործածել է հոմանիշների
երկու տեսակներն էլ' համանիշներ և նույնանիշներ, որոնցից, ինչպես և բոլոր գեղարվեստական
երկերում, գերակշռում են համանիշները: Առկա են
նաև հեղինակային հոմանիշներ:

Резюме
В историческом романе „А рт.ж П „ П.
Зейтунцян использовал синонимы млн всесто
роннего, своеовразпого представления реальнасщ
раскрытия основной идеи, придания произведению
познавательного значения, а также для извежания
повтора.
Автор использовал разные вилы синонимов:
языковые,речевые, инливилуальныеитд.
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Ծանոթագրություն
1.Ա. Սուրիասյանի, Ս. Գալտոյանի «Հայոց լեզվի
դարձվածաբանական բաայսրսւն»-ում աոտւնո
ւկւվտԾւ ոաոձվածհն ստված է մեկ իմաստ
aunnurfmir.
2.%սւմեմաւոված են արդի հայոց լեզվի
համապատասխան բառարանների հետ:
3.վ.Առաքելյանի, ԱԽաչատրյանի, Աէլոյանի
հեղինակած «ժամանակակից հատօ ւսօու»
(հ.1,Ե., 1979թ.) աշխատության մեջ համսւնշային
շարքերն ըստ կազմության ունեն հետնյալ
տեսակները ռսատհն. թառափն և ոաոձւքածաւհն.
դարձւքածաւին. Նպատակահարմար ենք գտել
դաոձմածաւհն բառի փոխարեն գործածել
բսւռակաաակցաեան անԱանումո. քանի որ նշված
տեսակի մեջ ներառված են ոչ միայն
դարձվածները, այլն այլ տիպի կայուն
բառակապակցություններ, ինչպես նան որոշ
ագատ բառակապակցություններ: Եվ համապա
տասխանաբար էլ թաատհն և ոաոձմածաւհն
անվանումը վախարինել ենք խառր թառով:
4. Արշակ Երկրորդի ներքին խոսքում գործածված
այս բառը ժամանակավրիպության օրինակ է,
քանի որ վեպում նշված ժամանակաշրջանում այն
բայաձև էր և չուներ այժմ գոյականի վերածված
հասցԾբսահ հմսւսւոր:

ԿՄԵԼԻՔ֊Շ ԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆԻ (ՏՄԲԼԱՉԻ ԽԱՉԱՆ) « ԶՈ ԻՌ ՆԱ ֊
ՏՄ ԲԼԱՅԻ» ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ՔՆՆՈԻԹՅԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՑԵՐ
Ե-Ա.Միրզոյան
Հ ա յո ց լե զ վ ի

և ն րա դ ա ս ա վ ա ն դ մ ա ն մ ե թ ո դ ի կ ա յի ա մ բի ո ն

Ղարաբաղի բա րբա ռով գրվա ծ «Զուռնա -Տմբչա » ֆելիետոնների ժողովա ծուն յա վա գույնս ա րդա րա ցնում է հեղինակի նպա
տակադրումը' երգիծա նքի միջոցով պատկերել հա յ հասարակական կյա նքը Շուշիում ն
մոռա ցությունից փրկեչ Ղարաբաղի բա ր
բառի հարուստ բա ռա գա նձը:
Բարբառները ԾդԾլ Են Եւ մնում Են գրա
կան լեզվի հարստացման աղբյուր, Եւ դա
առավելապես կատարվում Է գեդարվեսւոսւկան խոսբի միջոցով:
XIX դարավԵրջին Եւ XX դարի առա
ջին տասնամյակում Ղարաբաղի թարթառով
հրատարակվեցին մի շարք գործեր1:
Համեմատելով այդ գրվածքների լե
զուն եւ ոճը' գալիս ենք այն եզրակացության,
որ այս երկերի լեզուն իրենց բառակազմա
կան ու ձեւաբանական իրողություններով,
ներկայացնում Է Ղարաբաղի տարբեր շըրջանների խոսվածքները եւ արտասանու
թյունը:
Հրատարակված երկերի լեզվին գերա
զանցում Է Մելիբ-Շահնազարյանի ֆելիե
տոնների լեզուն' հյութեղ, հարուստ բառա
պաշարով, բառակազմական հետաքրքիր
կառույցներով:
Մեծ Է կ.Մելիք-Շահնազարյանի ներ
դրումը արեւելահայ երգիծական գրականու
թյան, ազգագրության եւ բանահյուսության,
բանասիրության, գյուղատնտեսության եւ
մանկական գրականության զարգացման
գործում:
Բազմավաստակ գրողը եւ մանկա
վարժը ունի տպագրված 60-ից ավելի աշխա
տություններ Ծւ անտիպ 72 գրական, բանաս
իրական, մանկական գրվածքներ, որոնք,
նրա կտակի համաձայն, պահվում են Հա
յաստանի Եղ.Չարենցի անվան գրականու
թյան եւ արվեստի թանգարանի Մելիք-Շահնազարյանի ֆոնդում:
Բանահյուսական եւ բանասիրական
մեծ արժեք են ներկայացնում Ղարաբաղի
բարբառով գրված անտիպ «Ղարաբաղցիների օրհնանքներ եւ հայհոյանքներ»,
«Հանելուկներ», «Պնգլիր» ենթավերնագրով,
«Շուտասելուկներ...», «Առակներ, առած
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ներ», «Տնային բժշկությունը Ղարաբսւղում»
աշխատությունները:
Մելիք-Շահնազարյանը «Ձուռնա-Տըմթլայի» առաջին հատորի (1907թ.) առաջաբանում գրել Է. «Հրատարակչության տալով
Ղարաբաղի լեզվով մեր գրած ֆելիետոն
ները, մենք նպատակ ենք ունեցել ի մի
ժողովել այն հատ ու կտոր հոդվածները,
որոնք լույս են տեսել այս ու այն թերթեր
ում1, որպեսզի թեթեւացրած լինենք Ղարա
բաղի լեզվով հետաքրքրվող բանասերների
գործը եւ միեւնույն ժամանակ Երեւան
հանած լինենք մեր ընտանեկան նիստ ու
կացի եւ հասարակական գործերի ու
գործիչների աչքի ընկնող պակասություն
ները» (1-2):
Հեղինակի այս խոսքից եւ հոդված
ներից երեւում Է, որ կ . Մելիք-Շահնազարյանը իր առաջնահերթ նպատակը համարել
Է լեզվական խնդիրը եւ ափսոսում Էր, որ
Ղարաբաղի բարբառը, որ իր առանձնա
հատկություններն ունի, իր դարձվածները,
ընտիր եւ ճոխ բառերը, դեռ լուրջ ուսումնա
սիրության նյութ չի դարձրել, այնինչ «այս
ու այն հանգամանքների շնորհիվ հետզ
հետե մոռացության Է տրվում, աղավաղվում
եւ իր նախնական ՛վիճակից հեոանում»:(1-3)
Ավելի քան մեկդարյա հեռավորու
թյունից ուսումնասիրելով բարբառով գրված
նրա ստեղծագործությունների բառապաշա
րը, նկատում ենք, որ տեղին Էր հեղինակի
մտավախությանն այն առումով, որ այսօր
վա նոր սերունդը, խոսելով Ղարաբաղի
բարբառով, չի օգտագործում շատ այնպիսի
բարբառային բառեր, որոնց իմաստը չի
գիտակցում, շատ արտահայտություններ ու
դարձվածներ, փոխառյալ բառեր ու օտարաթանություններ, դուրս են մղվել բարթառախոս երիտասարդության բառապաշարից,
թվում Է, թե բարբառը աստիճանաբար
կորցնելու Է ձեւաբանական ու քերականա
կան շատ կառույցներ:
1 Ի ր ֆ ե լի ե տ ո ն ն ե ր ը եւ գ յո ւղ ա տ ն տ ե ս ա կ ա ն
հո դվ ա ծները Մ ելի ք-Շ ա հ նա զ ա ր յա նը տ պ ա գ ր ե լ Է
« Ն ո ր դ ա ր » թերթում: Ը ն թ ե ր ց ո ղ ն ե ր ը
ա նհա մբերութ յա մբ Էին սպ ա սում Տ մ բ լա չի
Խ ա չա նի զր ույցներ ի ն:

Այդուհանդերձ, կ. Մելիք֊Շահնազար բերված օրինակների մեծ մասը կ.Մելիքյանը նույնպիսի հմտությամբ Է օգտվել Ղա Շահնագարյանի «Զուռնա-Տմթլա» գրքից են:
րաբաղի բարբառի հարուստ բառագանձից,
«Բարբառային գրվածքը մի յուրա
արտահայտչական միջոցներից ու պատ հատկություն ունի: Շատերը գրում են բար
կերավորման հնարավորություններից, ինչ բառով, բայց ուղղագրությունը թողնում են
պես Պարոնյսւնն ու Օտյանը Պոլսի բարբա գրական, այնպես որ արտասանությունը չի
ռից, Սայաթ-Նովսւն ու Սունդուկյսւնը թիֆլի- ներկայանում իր հարազատ պատկերով:
սահայ բարբառից: Եվ եթե այսօր կ. Մելիք- Այս պարագային լեզվաբանը կամ բարբա
Շահնադարյանի անունը քիչ Է հայտնի մեր ռագետը չի կարող օգտվել պետք եղած
հասարակությանը, պատճառը այն Է, որ չափով եւ նույնիսկ շատ անգամ սխալ եզ
բարբառով գրված նրա գրական աշխատու րակացության Է հանգում: Այսպես են հատ
թյունները այնքան Էլ մատչելի չեն հայ կապես Սրվանձտյանի եւ Հայկունու հավա
ընթերցող հասարակայնության բոլոր խա քած ազգագրական նյութերը: Սրանք բար
վերին, ինչպես նաեւ այն, որ առաջին հրա բառագիտական տեսակետից պետք Է կորած
տարակությունից հետո այւեւս չեն հրատա համարել: Այս կողմից արժեքավոր են Մերակվել, եւ պահպանվեւ են բնագրի միայն լիք-Շահնագարյանի գրածները, որոնց մեջ
հեղինակն աշխատել Է ըստ կարելվույն հա
եզակի օրինակներ:
Ֆելիետոնների այս շարքը գրված Էր վատարմությամբ ներկայացնելու Ղարա
լրագրի համար: Առօրյա հարցեր շոշափելով' բաղի (Շուշու) ժողովրդական արտասա
գրողը աշխատել Է իր երգիծանքով ուժ տալ նությունը: Ասացինք ըստ կարելվույն, որով
լրագրի առաջնորդողին: Եվ բնական Է, որ հետեւ Ղարաբաղի բարբառն, ունենալով
առօրյա հարցերը, կորցնելով իրենց հրատա զանազան յուրահատուկ հնչյուններ, կարելի
պությունը, կորցրել են եւ իրենց թարմու չէ հայերենի սովորական այբուբենով պատ
թյունը: Այսօրվա ընթերցողը հազիվ մի երկու կերացնել: Մելիք-Շահնագարյանը չի թերա
տասնյակ մնայուն եւ արդիական հնչեղու ցել այս յուրահատուկ հնչյունների վերթյուն ունեցող ֆելիետոններ գտնի նրա գրա արտաղրմամբ բռնել մի այնպիսի ճանա
կան ստեղծագործություններում, որոնք հա պարհ, որ գոհացներ թե գիտական ճշտու
ճույքով կարդացվում են եւ այսօր Էլ ծիծաղ թյուն ընտրող բարբառագետին եւ թե չխըրտառաջացնում: Բայց այդ քչերի մեջ Էլ այն նեցներ հասարակ ընթերցողին» (4-256):
Չնայած իր այս գնահատականին'
քան տաղանդ կա, որ կ. Մելիք ֊Շահնազար
յանը իրավամբ արժանի Է մեր գրականու բազմավաստակ հայագետ Հրաչյա Աճաո
յանը իր' «Քննության Ղարաբաղի բարբա
թյան պատմության մեջ իր տեղն ունենալու:
«Նրա ստեղծագործությունների մեջ ռի» ուսումնասիրության մեջ նշել է Ղարա
նկատվում Է հայ գրողների ազդեցությունը բաղի որոշ խոսվածքային տարբերություն
ըստ բովանդակության եւ ձեւի: Աբովյանի ներ: «Զուռնա-Տմբլայում» զետեղված ֆելիե
պես գործ Է ածում նմանահնչյուն բառերի տոնների ւեգուն, հեղինակի խոստովանութ
կուտակումներ,համեմատությունները' Պատ- յամբ «ոչ թե Ղարաբաղի այս կամ այն գա
կանյանի հակադրություններն են, շուշեցու վառի, օրինակ' Վարանդայի, Խաչենի,
մոդայասիրությունը քննադատում Է Րաֆ Տիգակի կամ Սիսիանի լեզուն է, այլ այդ
ֆու' թիֆլիսցոց բարբառով գրած ոտանա գավառաբարբառների հղկվածն ու կոկվածը,
վորների երգիծանքով: Ւսկ երբ հարստու որ 70-80-ակսւն թթ. գործադրվում էր Շուշի
թյուն եւ աղքատություն Է համեմատում, քաղաքում» (1-2):
կամ բարոյական արատներն Է մատնա
կ. Մելիք-Շահնազարյանը առաջին
նշում, Ֆրիկի կամ հարենացու ոճն Է հրա հայ գրողն էր, որ իր ֆելիետոնների համար
պարակ բերում» (3-254):
ընտրեց Ղարաբաղի ճոխ, կենդանի ու
Շատ լավ գիտակցելով, որ յուրաքանչ պատկերավոր բարբառը, սկսած 1878թ., երբ
յուր ւեգվի բառապաշարի զարգացման հիմ առաջին անգամ սկսեց գրել «Ղըւըցե կնաքը բարբառներն են, որ նրանք են գրական նոց պընըփեշակը», հետո' «Տնգլբագ», եւ
լեզվին շունչ ու կենդանություն մատակա ապա' «Զուռնա-Տմբլայի» շարքը, որոնք
րարում, գրական հայերենի, գրաբարի պարբերաբար լույս են տեսել «Նոր դա
հմուտ գիտակը, ռուսերենին, ֆրանսերենին րում», ապա արտատպվել առանձին գրքով:
Վարպետ գրողը իր գրքի մեջ որպես
հիանալի տիրապետող գրողը ընտրեց Ղա
րաբաղի բարբառը եւ այնպես ստեղծա- գրական կերպար է ընտրել հասարակ մի
գործբար օգտագործեց ժողովրդական խոսքի գյուղացու, որը Ղարաբաղի հայ գյուղերից
այղ անսպառ շտեմարանը, որ, թերթելով մեկից եկել է Շուշի (հիշենք, որ Խ. ԱբոՍահակ վարդապետ Ամատունու «Հայոց վյանից հետո մեր գրականության մեջ ըն
բառ ա բան» (1912թ.) եւ ականավոր լեզ դունված էր հասարակ գյուղացուն գրական
վաբան Հրաչյա Աճաոյանի «Հայերեն գավա հերոս դարձնելը) եւ Տմբւաչի Խաչան անու
ռական բառարանները» (1913թ.), նկատում նով (որի հետ նույնանում է հեղինակը)
ենք, որ Ղարաբաղի հարուստ բառագանձից դարձել է թմբկահար, զուռնաչի, մտել տուն
առ տուն, ուր կար ուրախություն, նշանդրեք

սուր աչքը տեսնում է հասարակության
կյանքում տեղի ունեցող պախարակելի երեւույթները եւ այդ ամենը երգիծելով ու
հումորով մատուցում է որոշակի ձեւով' զուոնա, տմբլա, պարովակիր, աբլաւլենի, թըլդրամ, դրամաֆոն, տիլիփոն, որոնց միջոցով
իր ժողովրդի «ահւալաթն» է հասցնում աշ
խարհին' այդ ընթացքում ծալ-ծալ բացելով
մայրենի լեզվի հարուստ շերտերը:
կ.Մելիք-Շահնազարյանի
ստեղծա
գործությունների լեզվի ուսումնասիրությունը
պետք է սկսել գրողի օգտագործած բաոա
պաշարի քննությունից, որովհետեւ բաոա
պաշարի ոլորտում հեղինակն իր մտքերի
հաղորդման կամ ստեղծագործական նպա
տակադրմանը համապատասխան լեզվա
կան միջոցների ընտրության ու գործա
ծության լայն հնարավորություններ ունի:
Գրողի լեզվի բաոապաշարը ուսումնասի
րելու համար անհրաժեշտ է նախ կատարել
բաոապաշարի դասակարգումը, իսկ բառա
պաշարի դասակարգման համար կարեւոր
նշնակություն ունի նրա օգտագործած բա
ռերի բառարանը կազմելը (որին էւ ձեռնա
մուխ ենք եղեւ): Նմա ն բառարանը ցույց
կտա գրողի օգտագործած ընղհանուր բառաքանակը, նրա վերաբերմունքը ւեգվի բա
ռապաշարի շերտերի նկատմամբ: Մ. Շահ
նազարյանը «Զուռնա-Տմբլայի»
վերջում
տվել է Ղարաբաղի բարբառի դժվարիմաց
թառերի համառոտ բառարան, որը նրա
օգտագործած բառապաշարի դժվարիմաց
բառերի մոտ 5%-ն է կազմում:
Մելիք-Շահնազարյանի բառապաշա
րի զգալի մասը հայերեն ընղհանուր բառա
ֆոնդի բառեր են, որոնք կան նաեւ ուրիշ
բարբառներում: « Հացար օթ հարխր օխնասուն &մհն ա ?ունօւա մին թօխալ հւոհահւն.
Շօշւա Ղալին բիւչէքը մարթաւ լիգն ար, վըէրը բզարսւն ար կեամ, վըէրն էլ ղիւգերան,
վըերը թոփխանան, վըերը ժաման, եաւաշ
ման կեալը ղըլըցէք գիդալ չըն»4 ,- այսպես է
սկսում իր պատումը Մելիք-Շահնազարյսւնը
«Ղըլըցե կնանոց պընըփեշսւկը» պատկերում
( 1- 1):

կ.Մելիք-Շահնագարյանի
ստեղծա
գործությունների մյուս շերտը Ղարաբաղի
բարբառի յուրահատուկ բառեր են' գիւգիւոն,
զռզարդար (Ցունվարի վեցին բլըբանիս թխե
ցի, ռհահւոնո եր իլաւ, թա Ղալին լուսաւհրուած շկօլին ըխճըկորանցը մհար ցոցաոռաո ըն սարքալ...) (1-59), եդօնիգ (Հրէս մին
իծծուն տրեկան ջահիլ թաշախոստին կեցուած Աոօնհց կտրած, ս՜ին քանէ դամերի ու
ըխճըկորանց նհետ մարաքայ ա սարքալ,
ասըմ ըն ամէն տարի էտ ջահիլ-պառաւը
ճրերն ա կեամ...) (2-83), սւնփեշ-անփթրոկ39, իրիսկըհատ, շիմշատ, քթօւ, ալակուշկուշ, քհըթանթռուշ, կիշըկիրող, շմբալութ,
լոլակ, օնգատնը, շտեդ, խլըշկոտել, խնչը102

տոն, ծուլուլ, լխլըխալի (2-/Ս), աւրաթը լ ւ 79), դռդոռանչ (1-78), ինչպես նաեւ հարա
դրական բայեր' արշա ընգնել, մտքին դօնը
ընգնել, բիշտի-բիշտի անել, նի մննել եւ
այլն:
Սրանք այն բառերն են,որ չեն մտնում
գրական ւեգվի բառային կազմի մեջ եւ ինչ
պես իրենց հնչյ ունակ ան-ձեւաթանական
առանձնահատկություններով, այնպես էլ
գործածության
սահմանափակությամբ
հանդիպադրվում են ընդհանուր գործածու
թյուն ունեցող գրական թառերին:
Բերված օրինակներից քննության առ
նենք մի քանի բառերի իմաստային նշանա
կությունը.
Զոցաոոաո բառը հանդիպում է եւ ծըոզարդար ձեւով. ակադ. հրատարակության
բացատրական բառարանում 3-րդ իմաստի
տակ բացատրվում է' զա ակ ի նախորդ շա
բաթվա տոնը, երբ նոր բողբոջած ծառաճյ ու դերը օրհնում են, ծառզարդար, տոն:
Աճաոյանի գավառական բառարա
նում բացատրվում է' ծաղկազարդ, իսկ
Մելիք-Շահնազարյանը մեկնաբանում է'
ծաղկազարդ, տօնածառ: Վերջին իմաստը
համապատասխանում է տեքստում բերված
մտքին' աղջիկների համար տոնածառ են
սարքել:
ԾնոռԿէմառ բառը բարբառում հանդի
պում է եւ ծըմըթկէվաթ ձեւով: Բացատրա
կան բառարանում տրված է ծննդագաթա
թառը:
Հր.Աճաոյանի գավառական բառարա
նում ծննդգաւաթ թառի դիմաց
բա
ցատրվում է' մեղրով շինված ձվածեղ,
խափծ կամ ուրիշ համով ուտելիք, որ իբրեւ
նվեր ուղարկվում է ծննդկանին' նորածին
մանկան
մկրտության
օրը:
Իմա'
Ղարաբադում ընդունված է նորածնի 40 օրը
լրանաւուց հետո այցելել շնորհավորելու,
աչքալուսանք տալու' նորածնի եւ մոր
համար տարվող նվերներով, որին էլ
«ծըմըթկեվաթ քինալ» են ասում:
Մելիք-Շահնազարյանի ստեղծագոր
ծություններում հանդիպում ենք Ղարաբադի բարբառում գործածվող այնպիսի
բառերի, որոնց արմատը գիտակցվում է,
բայց իմաստը պարզ չէ, հանդիպում Ծն եւ
այնպիսի բառեր, որոնց արմատները չեն
գիտակցվում.
ahinrm ?na - էնա կարլքուրջին հալալ
կեսը ընցալի, տեսնամ անդունդքան մին
գխոըբչոց ա եր ինըմ, մին ծվվոց ծկլթոց
կեամ, մին ուրոտըմ կծակին անըմ, վէր
մարթու օշ օզոմա թա տանի (2-17):
Գավառական
բառարանում
գոոռուբչոց բառի տակ բացատրվում է' գոռում,
գոչում, աղմուկ, աղաղակ: Բացատրվում է
առաջին արմատի իմաստով' գոռ - իսկ
երկրորդ արմատի իմաստը պարզ չէ:

օռոաոոոս - Սեղսւնըմը մին խալիչայ
քցած, Էրկու գբլթորոս մսւրթէք ծլըպատակ
երան նստած իրեսնեն ժըղովուրթին, հարի
երդսւյ սեւ ու սպիտակ փող ին թուփ սւնըմ...
Բացատրական բառարանում տրված է
գբնել բառը - զրկել, կողոպտել, հարստա
հարել իմաստով.
<անեէ - գավառական բառարանում
նույն իմաստով չստուգաբանված թառ Է
համարվում եւ նույնիսկ Ղարաբաղի բար
բառի անունը չի նշվում: Իսկ թորոս արմատը
հակված եմ կարծելու որ ինչ-որ ժամանակ
եղել Է Թորոս անունով կողոպտիչ, հարստա
հարող մարդ,որն Էլ որպես հասարակ
ղոյական գործածվելով, գբնեւ արմատի հետ
դարձել Է ածական' գբլթորոս մարդիկ:
աո7տ ոնցնԾէ - Բա իտի պէնը արշա
ընգնելան ետը, էլ մէր հեամբեարըմը իեալ
կմնա՜9), մնըմա եա քինի ճիւրն ընգնի, եա
իլած չիլածը տայ ղրսւմաֆոնու (2-163):
Բացատրական բառարանում արշա
բարբառային բառի տակ բացատրվում է' մի
այն ընկնել բայի հետ է գործածվում' կազ
մելով հարադրություն' լույս ընկնել-հայտնվել, ծնվել, մեծանալ, աճել իմաստներով:
Աճաոյանի գավառական բառարա
նում եա բացատրվում է' մեծնալ (տարիքով
կամ դրամով), նշանավոր դառնալ, ւույս
ընկնել, հայտնվել, ինքզինքը հայտնել, թե
ինքը ով է, սակայն արշա թառի ծագումը չս
տուգաբանված բառերի մեջ է դասվում:
Ղարաբաղի, Գորիսի, Երեւանի բար
բառներում գործաածվում են նաեւ արշա
գսղ, արշա գցեւ, արշա բերել հարադրու
թյունները: Ահա այս արշա ՚կ եալ, արշա քիցէլ, արշա ինգնէւ հարադրավոր բայերը հա
մարժեք են գրական լեզվում գործածվող
աշխարհ գալ, աշխարհ գցել, աշխարհ ընկ
նել հարադրական բարդություններին եւ
իրենց
նշանակությամբ
համապատաս
խանում են դրանց (Հախ միայն Տերը քանդի
ըտրա աշխարհ քցողին տօնը հա՜- 2-163):
աո?ա-ն աշխառհ(օ) բառի բարբառային յու
րահատկություն է եւ առաջ է եկել հնչյուն
ների անկման եւ դրաՓոխության հետե
ւանքով.
աշխարհ(ք)-աշխարք-աշարք-արշաք-արշա:
Մելիք-Շսւհնագարյանի բառապաշարի
բառային կազմում գործածված են բավա
կանաչափ փոխառություններ պարսկերենից
կամ պարսկերենի միջնորդությամբ արա
բերենից, նաեւ թուրքերենից, ռուսերենից:
Դա, բացի հայ բարբառների համար
ընդհանուր օրինաչափություն լինելուց, բա
ցատրվում է եւ այն հանգամանքով, որ XIX
դարի վերջին Շուշիի բնակչության զգալի
մասը մահմեդականներ էին: Չնայած, ըստ
Մակար Բարխուդարյանի «Արցախ» աշխա
տությունից բերված վկայության, հայերն ու
թուրքերը ապրում էին քաղաքի տարբեր
մասերում, այնուամենայնիվ, թուրքերի խո

սակցական լեզվից շատ թառեր ու արտա
հայտություններ գործածում էին հայերը, եւ
երեւի թե այդ է պատճառը, որ Տմբլաչի 1սաչանի' հասարակության տարբեր խավերի
հանդեպ իր վերաբերմունքն ու երգիծանքը
ղրսեւորելիս բազմաթիվ թուրքերեն բառեր,
արտահայտություններ, դարձվածներ ու
համեմատություններ օգտագործել:
Ահա թուրքերէն բառերի մի շարք, որը
շատ հաճախ է գործածվում նրա խոսքում'
անգլամագ-հիմար, անհավատացոդ, այագառավոտվա չոր քամի, ահւալաթ - վիճակ,
ահմեաղի-պարեղանակ,
աթաբաբանախնի, պապ, բէյթամուգ-անմաքուր, բողմիշ
լինել-նեղվել, խեղդվել, բաթմիշ անել կորցնել, ախմիշ անել- խոսել (հայերեն թայ
երի հետ հարադրություններ են կազմել),
թեաքչա-յմիայն թե, խօրագ-կերակուր եւ
այլն:
« ՀԾաօհմ սհաթն էլ տ եսնըմա , վէր
ղորթ ա օա ոո շա տ թիւնդ ա , Չուռա ն մին խի
լա հեաբա հա նըմ,տ եղնուտ եղը կոլ տ ա լ
տ ա մ ...»:

«Թոփխանան նի մտի բիւշէբր. ռես Էր.
հի՜՞նչ բհսէռ. հեալած եղը վէր վեր ածիս
էւլաւը կըհւաքուի, էնքան թեամուգ ար, քիւչէքը լօխ էլ ըրկաթած ըն գէր տարին մին
փեասպանդա շօսե չի շինին, ւհոոռաաէռո
մէչին օղտէր կոլ տան, եա չէ ցեխը, լէլը
կոխի վէչ, վէր ըրըւլիւսաւ եա ճրըքլիսաւ
մարթ ճոխտ վէննուք մեչին հանց ռաթմիշ
ինհ. վեր կարի վէչ թա տիւս կեաց, հունց վէր
մեր շհա րնԾոինօհսէբռւմա (2-25):
Փոխառյալ թառերի մի մասը գործած
ված է երկրորդական կամ այլ իմաստնե
րով: Օրինակ' արաբերենից պարսկերենի
միջնորդությամբ մաթթահ- m attab սքան
չելի, հազվագյուտ, նշանակությունը գրողն
օգտագործում է հեգնական իմաստով
(Վա՜յ, ընտրանց խնճլոգն էլ վէր քինի, էտ
ար պակաս, եանի ախճիգյը հինչ մաթԹահա' լղար, հանց ա լհա ալակուշկուշ ինի
-2 63):
Փոխառյալ բառերի գործածությունը
պետք է վերագրել ոչ թե գրոդ-հեղինակին,
այլ, որ այգ թառերը բարբառն ինքն է վերց
րել ժամանակի ընթացքում եւ ոչ միայն օգ
տագործում է, այլեւ ենթարկել եւ ենթար
կում է բառակազմական եւ քերականական
իր ներքին ձեւափոխություննեբին:
Փոխառյալ բառերի որոշ մասը այնպես
է ձուլվել հիմնական բառապաշարին, որ
դադարել է փոխառյալ լինելուց, դարձել է
բարբառի հարագատ ու կենսունակ մասը եւ
ենթարկվում է բարբառի քերականական
օրինաչափություններին ու կանոններին:
Բազմաթիվ են բարբառում տեղ գտած
ռուսերեն փոխառությունները:
Արժե նշել նաեւ, որ Մելիք-Շահնագարյանի ստեղծագործություններում հա
ճախ հանդիպում ենք գրաբարյան բառերի
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եւ արտահայտությունների' ձեւսւբանական
կա-դապարներով: Ահա գրաբարյան թառերի
եւ արտահայտությունների ավելորդ ծանրա
բեռնում' «Վեր ունիցի ականջըս լսելու, լու
իցե -1-66», «Զոր ինչ փըրթեսցես եւ գայն
կերիցես» 1-130:
Մելիբ-Շահնազսւրյանը
երբեմն
հրա
պուրվում է ֆրանսերեն բառերով, որոշ ար
տահայտություններով «մեսմիս, բատոնո, մեսմիս», «քոման տտա» եւ այլն: Սրանք խճողում են
խոսքը, ծանրաբեռնում ասելիքը: Այս հանգամանքը
ժամանակին նկատել է Լեոն եւ արժեքավոր
դիտողություններ արել:
Հետաքրքիր ու պատկերավոր են հաչանի
աֆորիզմները,
որոնք
նրա
ստեղ
ծագործություններին համ ու հոտ են տսղիս եւ
նպաստում, որ նրանք չհնանան: կենցաղը
փոխվում է, հնանում եւ մոռացվումԱյսօր չկա
Շուշիի Թոփխանսւն, բայց Տմբլաչի հաչանի մոտ
այն կենդանի է իր «էշերի յարմուկայով»,
«էլհա
էրգսւն
անգաճներին
իրանց
պըպական տեղը կըդնըցընին, թա չէ
Թուիխանան շնորքա ընգալա, հանցա մին
զատ կուրցրած ինի - 1-75»:
Տմբլաչի հաւչսւնի երգիծանքի հնարա
վորությունները բազմազան են: Նրա ասելիքը հրամցվում է առակի, առած-ասացվածքի, հանելուկի, դարձվածի, հաճախ էլ
հարցուփորձի ձեւով.
«Հի°բ պեդմա Թիֆլիսի Հայոց թիատըրը մին կարգին ընգնի:
-Հիբ վէր օդտին հյաքուն տավւին նի
կյա -1- 204»:
Շարադրանքին բնորոշ է հարադիր եւ
կրկնավոր բառերի գործածությունը ' «դեաստա-դեաստա», «ջուռա-ջուռա», «աւլան-աւլան», «ծիրտի-պիրտի, հադի-բուդի, հեաճիճմեսւճիճ, սաղ- սալամաթ, թակ ու մհակ» եւ
այլն :
Ժողովրդական բառ ու բանը, դիպուկ
արտահայտությունները,
ասացվածքները,
պատկերավորման միջոցները նպաստում են
երկի գաղափարական հագեցվածությանը
«Ւրըսըհան հիլի, տըկըռհան ծիլի», «Հինչ
պեն օնիմ կսւրմունջամը, վեր պտատվիմ յափընջումը», «Սեասը փորն ընգավ» ասաց
վածքները հարիր են ժողովրդական մտածո
ղությանը եւ երանգ են հաղորդում ամբողջ
պատումին:
Շատ դեպքերում Մելիք-Շահնազարյանը խոսքի ընդհանուր երանգը պահպա
նելու համար չի խախտում պատումի լեզվի
ներդաշնակությունը' չհրաժարվելով թարթա
ռում նման բառի համարժեքը չգտած բառի'
այլ լեզվով օգտագործելուց:

Ամվտվտւմ

Ուսումնասիրության է ներկայացված Տըմբրսչի հաչանի ստեղծագործություններից «Զուռ֊
նա-Տմբւպյի» բառապաշարի մի բանի շերտերի

քննությունը: Բերված են չեղվի հիմնական բառա
ֆոնդին վերաբերող բառեր օրինակներով, բարբա
ռային որոշ բառերի մեկնություններ' իրենց օրի
նակներով թարթառում հանդիպող գրաբարյան
արտահայտություններ վտխառյսղ բառեր թուրքե
րենից, պարսկերենից, ռուսերենից, որոնք մեծ քա
նակությամբ գործածվում են ինչպես Ղարաբաղի
բարբառում ընդհանրապես, այնպես կ ՄեյիքՇահնազարյանի ստեղծագործություններում:

Резюме
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ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Գ. Շերմազանյսւն, Ասրի Բեգ եւ Գիքի, կռունկ հսւյոց
աշխարհիԹիիփս, 1862թ.:
կ.կ. Սե|1տՀՆ±նազստ)ան (Տմբլաչի հաչան), ԶտնաՏմբլսւ, Ա եւ Բ գրքեր, Վաղարշապաւո, 1907, 1908,
Ֆելիետոններիժողովածու:
ՈԻստա Գ. Բարխադարյան, Արսւզը տարին կտարի,
Շուշի, 1883թ.:
Մ. Բարխադարյան,Պցը-Պուղի,1ժիֆլիս, 1883թ.:
Տ Նազարյան, ճլսյատըտքոլատկտրի, Բիֆլիս, 1889թ.:
Տ. Դադյսւն, Ջանգյուլումներ Սգգազրական Իանդես,
1908,hi:
2 ՀրԱճառյսճւըայս պիեսըդասել է <Ղարաբաղի մայր
բարբառով» գրված աշխատությունների շարքը: Բար
բառագետ կարո Դավթյանը իր «Լեատյին Ղարաршф բարբառային քարտեզը» աշխատության մեջ
նշում է, որ այս պիեսի ոչ բացատրությունները և ոչ էլ
լեզուն Ղարաբաղի բարբառով չեն, որովհետև պիեսի
լեզունկիսագրական է, եղած բարբառայինն կ Զյուղայի
բարբառովէ: 1966,Երևսւնէջ8:
ՅՒբ ֆեփետոնները ն գյուղատնտեսական հոդվածները
ՄեփքՇահնազարյսւնը տպագրել Է «Նոր-դւսր»
յՅերթում: Ընթերցողնեյւը անհամբերությամբ Էին
սպասումՏմբլաչիհաչս&իզրույցներին:
4. <^արաբաղի լեզուի հնչիւննէզփց մի քանիսը մենք
երկու-երեքտառերովնշանակեցինք շատ տեղփմկակսւն
նշանագիրը չունենալու համար ինչպես' ոչ - վըեչ,
որկըերտեստիՅս»,- գրումԷհեղինակը

Գրականության

1կ.Մե|ի]Շահնազաըյան^ւսսաՏմբլա,Սհւստպ՜ւ,1907թ.
2.կ. Սե|]$^նազարյսս^ա£ւաՏմբլաք^ւաւոր1908թ.:
Յ.ԳԱԹ, Ս^իքՇէսհննազայցանի ֆւնդ գ.254, Արսեն
Տեբտեըյան:
4.ԳԱԹ, ՍեյիքՇահնազպրյանի ֆոնդ, գ. 256, Հւ
Աճառյսս:
5.ժամանակակից հայոց լեզՓ բացատրական բա
ռարան,ակադեմ.հրատ, 1969,Երևան:
б.Чр.Սճառյւմև,Գավառականբաաւրան, 1913,1ծիֆլիս:
7.Ս. Ամատունի, Հայոցբառուբան,1912,Վաղայ^ապատ
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ՓՈԽԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ Հ. ՊԱՐՈՆՅԱՆԻ ԵՐԿԵՐՈՒՄ
Ն • Գ.Խաչատրյան
Հա յոց [եղվի ն նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն
Քննում Ենք երգիծաբան Հ՜.Պարոնյսւնի ինքնատիպ ոճը պայմանավորոդ
պատկերավորման միջոցներից մեկը'վտխաբերոէթյունը: Ցույց ենք տափս,
հր երգիծաբանը այս հնարը ամբողջությամբ ծաոայեցրեյ Է երգիծանքին:
Բառերը խոսքի մեջ հաճախ գործածվում
են ոչ ուղղակի, այլ փոխաբերական իմաստով:
Փոխաբերական գործածությունը ընդարձակում է
բառերի իմաստային կոդմը: Փոխաբերությունը
պատկերավորման այնպիսի միջոց է, որի
դեպքում երկու առարկաների կամ երեւույթների
ներքին կամ արտաքին նմանության հիման վրա
մի թառի ւիոխարեն գործածվում է մի այլ թառ:
Բառի բառարանային իմաստը, ստանալով զա
նազան հուգական նրբերանգներ, ուժեղացնում է
ասվածի գերը, երեւույթի, առարկայի այս կամ
այն հատկանիշի ներգործությունը, խոսքը
դարձնում պատկերավոր ու արտահայտիչ: էդ.
Զրբաշյանը փոխաբերությունը համարում է
այլաբերության մի տեսակը. «Այն այլաբերական
բառերը, որոնք հենվում են երկու երեւույթների
նմանության վրա, կոչվում են վտխաբերություն»
(1.234): Փոխաբերությունը տարողունակ պատ
կեր է' հիմնված վառ զուգորդությունների վրա:
Նրա հիմքում կարոդ են ընկած լինել առարկայի
ամենատարբեր հատկանիշներ:
Փոխաբերությունը ստեղծվում է համեմա
տության հիմքի վրա: Շ.Բալլին գրում է.
«Փոխաբերությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ համեմա
տություն, որի մեջ գիտակցությունը ավանդույթի
ազդեցության վերացական հասկացությունը
մերձեցնում է կոնկրետ առարկային' դրանք
զուգադրելով մի թառի մեջ» (2.225): Հ.Պսւրոնյանը ստեղծել է ինքնատիպ վախաբերություններ: Այն միտքը, որ ազգային երեսփոխանները
կատարածուներ են, անողնաշար, չունեն սեփա
կան կարծիք,հեղինակը սեղմ ներկայացնում է
այսպիսի վտխաբերությամթ. «...ինչպես կապրի
ուրեմն մեր Ազգային երեսփոխանական ժողովն,
որուն մեկ քառորդը մարդ եւ երեք քառորդը
թութակ Է» (3, 437): Փոխաբերությունները
արտահայտվում են բառերով, երբեմն բառակա
պակցություններով: էդ֊Աղայանը բառական
վտխաբեբությունը համարում է մակերեսային,

իսկ կապակցականը' խորքային(3.341): Այս տեր
մինները, կարծում ենք, հաջող չեն:
Բառային Փոխաբերությունները հիմնված
են փոխաբերվող եւ վտխաբերյալ բառերի ցույց
տված առարկայի որեւէ հատկանիշի նմանության
վրա: Օրինակ. Հ.Պարոնյսւնը «Պտույտի» մեջ
գրում է. «Քում Քաբոփ ներքինն օձ է, իսկ
արտաքինն' աղավնի» (4, 209): Փոխաբերվող
թառի' օձի նենգությունը, չարությունը վերագրվում
է Քում Քաբոփ բնակչին. նույնացվում են մարդու
նենգությունն ու չարությունը օձի նույն հատկա
նիշների հետ: Երկրորդ եզրում վտխաթերության
հիմք են դառնում աղավնու այնպիսի հատկա
նիշները, ինչպիսիք են' մաքրությունը, ազնվու
թյունը, գեղեցկությունը, որով էլ ներկայանում է
քում քաբուցին:
կապակցական
փոխաբերությունները
պայմանավորված են տվյալ բառակապակցու
թյամբ: Այդ կապակցությունը երկու կամ ավելի
բառերի զուգակցումն է, որի փոխաբերական
իմաստը ըմբռնվում է միայն համապատասխան
բառային միջավայրում: Բառերից որեւէ մեկը
առանձին գործածվելու դեպքում կարող է եւ
վտխաթերական իմաստ չունենալ: Փոխաբերա
կան իմաստ է ստանում կապակցվող բառի մաս
նակցությամբ: Օրինակ. Հ.Պսւրոնյսւնը դրական
հատկանիշներով է պատկերել իր ուսուցչին'
Ներսես Վարժապետյանին, որը նշանակալից
դեր է խաղացել իր ժողովրդի կյանքում, ծառայել է
նրան անմնացորդ եւ ձեռք բերել ժողովրդա
կանություն: Հեղինակը նրան նվիրված դիմա
նկարում գրում է. «Աշակերտիդ սիրույն համար,
երգիծաբանության հառաջադիմության սիրույն
համար քանի որ փոքր թերություններ ունեցեք, որ
իմ գրիչիս ալ սիրտը չկոտրի» (5,273):
Փոխաբերությունները փնում են [Աղվա
կան եւ անհատական: Լեզվական փոխաբերու
թյունները ընդհանրական
բնույթ
ունեն:
Անհսւտական-հեդինակային վտխաբերությունները ստեղծվում են առանձին հեղինակների

կողմից: Փոխաբէտսւկան նշանակություններով
ավելի հաճախ հանդես են գալիս կենդանիների
անվանումներ,
թանկագին
քարեր,
նյութ
նշանակող մի շարք րաոեր:
Գեղարվեստական գրականության մեջ
հատկապես երգիծական տպավորություն ստեղ
ծելու նպատակով գործածվում են անհատական
փոխաբերությունները: Դրանց միջոցով Պարոնյանը արտահայտում է իր հեգնական, ծաղրա
կան վերաբերմունքը այս կամ այն երեւույթի
նկատմամբ:
Առարկաների նկատմամբ տարբեր վե
րաբերմունք արտահայտելու մեծ հնարավորու
թյուններ
ունի
բաոը
իր
բազմազան
նրբիմաստային երանգներով: Հ.Պսւբոնյանը
ծաղրում է ազգային ջոջ Տոթքոր Ռուսինյանի'
աշխարհաբար լեզվի զարգացման հարցում
ցուցաբերած
ծայրահեղությունները,
սխալ
ըմբռնումները. «Գլուխը ամուր ու անաոակ բերդ
մըն է, բնավ չի համոզվիր» (5, 276): Ազգային ջոջ
Գէնֆիեճյսւնի վարդապետությունը հեգնում ու
ծաղրում է հետեւյալ փոխաբերությամբ. «Սեւ
հագուստներու մեջ փաթըտվելեն մեկ երկու
տարի ետքը' Եվդոկիսւ կուղեւորվի, ուր շատ
ընդունելություն չգտներ» (5, 181): Ընդգծված
բառերը իրենց բառարանային արժեքով դրական
կամ բացասական իմաստ չեն բովանդակում:
Բայց այդպիսիք կարոդ են ստանալ համա
պատասխան համատեքստում: Մտնելով տար
բեր կապակցությունների մեջ' այդ բառերը ձեռք
են բերում տարբեր իմաստներ' տվյալ դեպքոււՐ
բացասական: Եվ ընդգծվում, ընկալվում է տվյալ
կոնտեքստում ձեռք բերած իմաստը: Երգիծա
բանին հատուկ է բառակապակցության կամ
նախադասության անդամների իմաստային
անհամատեղելիությունից բխող իրավիճակների
ստեղծումը: Այդ իրավիճակի ստեղծման հար
ցում դեր են կատարում տարբեր բառերի կամ
թառերի տարբեր իմաստների անսպասեփ
զուգորդումները: «Խտղտումի» մեջ անգլիական
հյուպատոս Թբոթրի շահախնդրությունը մերկա-.
ցնում ու ծաղրում է հետեւյալ փոխաբերությամբ.
«Եթե հիշյալ հյուպատոսն յուր ստամոքսին վրա
կը հիմնե յուր քաղաքականությանը' գործերնիս
բուրդ է» (3, 319): կոմիկականը հիմնված է
հյուպատոս, ստամոքս եւ քաղաքականություն
բառերի զուգակցման վրա, որի անտրամաբանա
կան փնելը շատ ակնհայտ է: Եվ երթ ակնհայտ
անտրամաբանականությունը ներկայացվում է
լրջորեն, կռմիկանն ավելի ակնհայտ է դառնում:
Ինչպես նշեցինք, փոխաբերական իմաստը ձեւա-

վորվում է առարկաների ինչ-որ նմանության,
ընդհանրության դիտարկման հիման վրա: Մի
շարք փոխաբերություններում հաճախ դա չի
ըմբռնվում, օրինաչավտւթյունը խախտվում է
հատկապես հեգնական բնույթի օրինակներում:
Այսպես, հեղինակը քննադատել ու ծաղրել է
գրաբարամոլներին. «Ւ՜՞նչ ըսեմ ես այդ սրամիտ
եւ կատակասեր Շահնուրին, որ «Ազգանվեր
հայուհյաց» ընկերության ատենապետուհվույն
(խոսքը բանաստեղծուհի Սիպիլի մասին Է-Ն.Խ.)
գրաբար նամակին վրա գնդասեղի ծայրովն
դպավ: Մեծ վերք մը բացավ գրաբարին վրա' որ
ւսզով եւ ողբալով գնաց գեղեցիկ սեռին գիրկն
ընկավ» (3,488):
Հսւկոթ Պարոնյանը ստեղծել է բարդ ու
բազմաբնույթ
փոխաբերություններ:
Դրանք
համապատասխանում են ստեղծագործության
բովանդակությանը եւ ոճական տեսակետից
ներդաշնակում են իրար: Պարոնյանական
փոխաբերություններում անձի հատկանիշը վերա
գրվում է բնության երեաւյթներին, կենդանիներին
ն հակառակը, շնչավոր առարկաների հատկա
նիշը վերագրվում է անշունչ առարկաներին,
վերացական հասկացութւուններին ե ընդհա
կառակը:
Անդրադառնանք Հ.Պարոնյանի վւոխսւբերություններին' ըստ տարբեր խոսքի մասերի,
վտխաբերական իմաստով հանդես են գալիս
հատկապես գոյականները, ածականները, թայ
երը: Շատ են հատկապես գոյականով արտա
հայտված վւոխաթերությունները: Օրինակ. «Ո՛վ,
կլանք, ինչ անտանելի բեռ մ՜ես դու մարդուս
վրա» (3, 332): Բեռ բառի վտխաբերությամբ
շեշտում է մարդկանց ծանր, անտանելի կյանքը,
թշվառությունը:
Պարոնյանը վտխաբերաբար գործածել է
դիցաբանական, պատմական մի շարք հերոս
ների անունները: Հեղինակը մերկացրել է ազգա
յին ջոջ Ստեփան Ասլանյանի երկերեսանիու
թյունը, կարծիքների հարափոխությունը: Նրան
ներկայացնում է այսպես. «Մովսեսի հետեւող...
օրենքներու գործադրության մասին, եւ կենդանի
Պրոտեոս... գույն վախելու տեսակներով» (5, 37):
Պրոտեոսը ըստ դիցաբանության ծովի նման
վախում էր իր կերպարանքը:
Փոխաբերական կիրառությամբ հանդես
են գալիս նաեւ ածականները: «Մեծապատիվ
մուրացկաններ» վիպակում բանաստեղծը խոսում
է վերամբարձ ոճով: Դրանով հեղինակը հեգնում է
պոռոտախոս բանաստեղծին եւ ընթերցողին
պատկերացում տափս նրա էության, բնության
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մասին. «Բանաստեղծի մը սիրտը շատ փափուկ
է, ամենսւթեթեւ խոսքե մը կը վիրավորվի» (3, 34):
Փոխաբերական իմաստով ավելի հաճախ
գործածվում են բայեր՝. Ինչպես. Հ.Պսւրոնյանը
խստորեն րննադատել է Հովհաննես Տերոյենցի
հասարակական արատավոր գործունեությունը,
«Պատվելիին» խմբագրական աշխատանքը: Հե
ղինակը Տերոյենցի ատելությունը դեմոկրատա
կան մամուլի նկատմամբ ցույց է տվել հետեւյալ
փոխաբերությամբ. «Երթ հայ թերթ մը փափաքեր
բիչ մը չա յս վառեր Պատվելին կուգար, կը փչեր
գայն» (5,47):
Մեծ երգիծաբանը ստեղծել է դիպվածա
յին բառակապակցություններ, որոնբ դարձվածք
ների արժեք ունեն: Դիպվածային կապակցու
թյունները ինքնատիպ են, եւ դրանց դիպուկ
գործածումով հեղինակը կատարում է երգիծա
կան մեծ ընդհանրացումններ: Այսպես. «Մեծա
պատիվ մուրացկանները» վիպակում այսպես է
բնորոշում
ուսուցիչների,
մանկավարժների
ծայրահեղ ծանր սոցիալական վիճակը. «Թե ինչ
կը քաշեն Պոլսո դասատուները, խեղճության
զենիթը բարձրացած են» (3, 378):
Բերենք
բառակապակցություններ, որոնբ դիպվածային
դարձվածքների արժեք ունեն. «Բարկության
հուր, թշվառության վիհը, ծախու ապրանք
(աղջիկներ-ՆԽ.), խեչքի խանութ, սիրո շղթա,
մահվան կտրոն (քունը-Ն.Խ.), համբույրներու
արտ, սիրո կրկնատոմաչт»: Այս դիպվածային
արտահատությունների ստեղծումը եւս մեկ ան
գամ ապացուցում է Պարոնյան երգիծաբանի
ինքնատիպությունն ու անզուգականությռւնը:
Հ.Պարոնյանի լեգվում հաճախ ենք հանդիպում
ժողովրդական եւ գրական ծագում ունեցող,
երգիծական շեշտվածություն ունեցող դարձված
ների,
արտահայտությունների:
Լեզվական,
ժողովրդական արտահայտությունները խոսքը
դարձնում են կենդանի ու աշխույժ:
Խոսենք գրական ծագում ունեցող
դարձվածների մասին, որոնց ճիշտ ու տեղին
գործածությունը ունի յուրահատուկ ոճական դեր
եւ արժեք: Հեղինակը «Պտույտ մը...» երկում
Քասըմ փաշայի գյուղացիների մասին գրում է.
«...երբ իրենց գավակներուն դաստիարակության
վրա խոսք բացվի' այն ատեն անդամաւույծ կը
կտրին եւ պրոպսւտիկյա ավազանին մեջ
նետվելու փափագ ալ չեն գգար» (5, 124): Ըստ
ավանդության,
պրոպսւտիկյա ավագանում
լողացող անդամալույծները բուժվում էին:
Հեղինակը սրանով հեգնում ու պարսավում է
գյուղացիների անգործությունը, անտարբերու

թյունը վարժարանների բարեկարգման, իրենց
երեխաների կրթության ու դաստիարակության
նկատմամբ: Անդամաւույծ կկտրին անհատա
կան դարձված է, որը նշանակում է անտարբերու
թյան, անգործության կմատնվեն: Հ. Պարոնյանն
անխնա է ապազգային բնույթ ունեցող բարոյա
կան, հոգևոր արատների նկատմամբ, որոնք նա
«անդամսղույծ» թառով համարում է հոգևոր
հաշմանդամություն և ցավ է զգում, որ այդպիսի
հիվանդը չի էլ մտածում բուժվելու մասին:
Հ.Պարոնյանի ստեղծագործություններում հան
դիպում ենք ամբողջական նախադասություն
ներով տրված փոխաբերությունների: Նույն նա
խադասության մեջ հանդես են գափս տարբեր
խոսքի մասերով արտահայտված փոխաբերու
թյուններ. «Օղին, ուրախ սրտներուն առջեւ
դրախտ կը բանա, տխուրներուն ա յ դիմացը
դժոխքը կը հանե» (6, 179): «Սովն քաբերե
դյուրամարս կերակուր կըշինե» (5, 173): Հաճախ
փոխաբերությունը գործածվում է մի շարք դարձույթների հետ զուգակցված: «Հատկապես
գեղարվեստական ոճում վտխաբերությ ունները
որոշակի հարաբերության մեջ են մտնում
ոճական այլ միջոցների հետ, եւ հաճախ այդ
հարաբերակցությունը դառնում է փոխաբերու
թյան ձեւավորման միջոց»(7.56): Հակոբ Պարոնյանի ստեղծագործությունները հարուստ են հատ
կապես չափազանցությունների հետ զուգակցված
փոխաբերություններով: «Ատամնաբույժն արևել
յան» կատակերգության կերպարներից Թովմասն
իր սիրեկանի' Մարթայի անբարոյականությանը
ծաղրում է հետեւյալ փոխաբերությամբ. «Աղեկ կը
ճանչեմ այն Մարթան, իր երեսը համբույրներու
արտ մ’էր> որուն վրա եթե համրելու ըլլամ,
հագարի չափ սերմանած եմ» (6,172):
Հակոբ Պարոնյանի ստեղծագործություն
ներում հանդիպում ենք հակադրության հիմքի
վրա ստեղծված վտխաբերությունների: Սատի
րայի փայլուն օրինակ է Փանոսյանին նվիրված
դիմանկարում պատկերված «Մանգումե» եւ
«Օրագիր» թերթերի դատավարության նախա
պատրաստությունը, «ճակատամարտը»: Հեղի
նակը մերկացնում է բովանդակազուրկ մամուլը,
որը զբաղված էր ավելի շատ ճամարտակու
թյուններով, սնամեջ ու անհեթեթ վեճերով,
դատարկ վիճաբանություններով. «...Սագի փե
տուրով զինված, վեց ամիս իրարու դեմ կատաղա
բար պսաւերագմեցան եւ դաշտի վրա հազարա
վոր ընթերցողներ վիրավորելեն ետքը' արյունով
ներկեցին համեստ դեմքերը» (5,88): Այս փոխա
բերությունը զուգորդված է հակադրության ու
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չափազանցության հետ, որն էլ ավելի է սաստ
կացնում մերկացման ուժը:
Փոխաբերությանը, որպես պատկերավոր
ման միջոցի, բնորոշ է անձնավորումը: Առար
կաներին, երետւյթներին, գործողություններին
վերագրվում է մարդկային այս կամ այն հատկա
նիշը: «Խտղտումի» մեջ տենդի ահավորության
մասին գրել է. «Այս տենդ ըսվածը բավական
ռազմագետ է. կարծես թե Ալբանյայի բանակեն
ելած է, որ բաշվիլ կը ձեւացունե եւ մեկ երկու
շաբաթեն նորեն կը հարձակի» (3,299): Հմուտ
երգիծաբանը նախադասությունն այնպես է
կառուցել, որ թվում է' խոսքի հիմնական նյութը
տենդն է, բայց իրականում խարազանում է
Եվրոպայի քաղաքականությունը, մասնավորա
պես Ալբանիայի բանակի քաղաքական «խաղէՏրը»:
Փոխաբերության շնորհիվ մեր լեզվում
առաջացել են առանձնահատուկ արտահայ
տություններ ու ասացվածքներ: Հ.Պարոնյսւնը
այս ոճական դարձույթի հիմքի վրա ստեդծեւ Է
մի շարք թելավոր խոսքեր, որոնք իմաստալից
են եւ պատկերավոր: Սրանք նպաստում են
խոսքի սեղմությանը, պատկերավորությանը:
Այսպես. «Պարը սիրո տոնավաճառն Է: Սիրո
դաշնադրություններն հոն կը կնքվին նախ»
(3,469), «Թատրոնն այսօր անդամազննության
դպրոց մ'Է» (3,469), «Սպասողին համար
ժամերը դանդաղ կը քալեն», «Բամբասանքը
հով մ'Է, որ կուգա, կ անցնի, վա՜յ անոնց, որ
ամեն հովե կը շարժին» (5,39): Նշենք, որ Հ.
Պարոնյանը
կնոջ
մասին
իր
պատկերացումները ներկայացրել է այնպիսի
արտահայտություններով, որոնցից երևում է
նրա
վերաբերմունքը
կին
արարածի
նկատմամբ, «կինն շինականներու մեջ միայն
օգնական է յուր էրիկին, միջակ մարդերու մեջ
բեռ եւ ազնվականներու մեջ' պատիժ» (3,469):
«կինդ բնավորությանդ չհսւրմարեցա՞վ, ամեն
օր դժոխքի մեջ ես» (4,62): Նա ատելությամբ է
լցված քաղքենի կանանց նկատմամբ, «կին մը
իր ամուսնույն գլխույն փորձանք մէ» (6,78):
կամ' «Այս նախանձը չէ ՞ որ կանանց գեղեցկու
թյունը կոչնչացնե» (6,103):
Մեծ երգիծաբանը ստեղծել է փոխա
բերության վառ օրինակներ, որոնք խոսում են

երգիծաբան գրողի լեգվաոճական չգերւսզանված վարպետության մասին:

Ամփոփում
Ս ույն հոդվա ծում ներկա յա ցնում ենք
փոխաբերության օգտա գործմա ն վարպետու
թյունը մեծ երգիծաբա ն Տ- Պարոնյանի կոդմից:
Քննում ենք փոխաբերությունը, նրա դրսևո
րումները, տեսակները հեդինակի երկերում և
ցույց տափս, որ Հ.Պա րոնյա նը փոխաբերու
թ յա ն երգիծական հնա րա վորությունները գոր
ծա ծում է շա տ ւա յն ընդգրկումով' համազգա
յի ն , քաղաքական պորտներից սկսած, վեր
ջա ցրա ծ կենցաղին, քա ղաքավարությանը վե
րաբերող հա րցերով:

Резюме
В данной статье представлено мастерство
Пароняна при использовании переносного
значения. П роводится исследования, типов в
произведениях писателя. А втор показы вает, что
Пароияи осовенио широко применяет сатири
ческие возможности переноса, начиная со
сферы политической овщенациональной и
кончая вопросами, касающимися этики и выта.
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В К У РС Е “Л И Н ГВИ СТИ ЧЕСКИ Й А Н А Л И З ХУ Д О Ж ЕСТВЕН Н О ГО ТЕКСТА ” У ФИЛОЛОГОВРУ СИ СТО В А рГУ .

Осипян Р. В., АнастасянЖ . Аж.
Кафедра русского языка
Как известно, лексико-семантический
анализ художественного текста играет о с о 
б у ю роль в преподавании русского языка и
литературы на продвинутом этапе обуче
ния. Ценность лингвистического анализа в
том, что он позволяет совершенствовать
конкретные формы и методы “ введения”
русской художественной культуры слова в
процесс овучения русскому языку нерус
ских, дает возможность Будущему учителюсловеснику научить учащихся чтению худо
жественной литературы, методически пра
вильно организовать равоту по развитию и
совершенствованию русской устной и пись
менной речи, воспитать их чуткими к кра
соте, г и б к о с т и и выразительности русского
литературного языка, прививать им стилис
тическое и эстетическое чутье, расширять
филологичсеский кругозор.
Лингвистический анализ выступает в
качестве исходной позиции, первой сту
пеньки подлинного познания изучаемого
литературного произведения как опреде
ленной информации и ОБразной системы.
Он позволяет видеть картину эстетического
целого в ее истинном свете, такой, какой ее
создавал тот или иной писатель и поэт. На
лингвистическом анализе основан такой
широко распространенный методический
прием овучения языку, как лингвис
тическое комментирование. Именно к это
му приему прибегаем мы при изучении цик
ла В. Брюсова “В Армении” , включаемого
нами в курс “Лексико-семантический ана
лиз художественного текста” у филилоговрусистов АрГУ. Использование данного
приема дает, на наш взгляд, в руки препо
давателя действенное средство, связанное с
разъяснением “темных мест” в стихотворе
ниях В. Брюсова, входящих в анализиру
емый цикл (это стихотворения: “ К Армя
нам” , “ К Армении” , “Баку” , “ В Тиф-лисе” ,
“ К Арарату” , “ В Баку” , “Тигран Вели

кий”). Эти “темные места” (термин Н.
М.Шанского), несомненно, мешают студен
там правильно понять и воспринять тексты
стихотворения как определенную инфор
мацию и овразную систему. Лингвистичес
кое комментирование используется нами на
занятиях как первый этап лингвисти
ческого анализа цикла В. Брюсова “ В
Армении” . Поскольку мы имеем дело со
студентами, окончившими школу с армян
ским языком овучения и имеющими в силу
этого недостаточную практическую подго
товку на русском языке, мы вынужденно
включаем в занятия не полное лингвис
тическое комментирование, а выворочное,
разъясняя лишь некоторые в стихотворных
текстах факты. Что касается чтения стихотворениий, то исходя опять из степени
речевой подготовленности нашего контин
гента, мы, следуя традиционной методике,
практикуем два вида чтения: замедленное,
или чтение “под лингвистическим мик
роскопом” (термин Н. М. Шанского), и
повторное. Такое двухступенчатое чтение
стихотворений В. Брюсова из цикла “ В
Армении” позволяет поставить перед сту
дентами также и разного рода эвристичес
кие задачи и вопросы, учит видеть, на пер
вый взгляд, незаметное и малозначимоет. е.
сливается уже с лингвистическим анализом
изучаемых стихотворных текстов. С замед
ленного чтения, как правило, начинается
научный поиск студентов. Оно выявляет
непонятные и трудные места текстов, на
иболее “ горячие” их коммуникативные точ
ки (термин Н. М. Шанского), имеет как об
разовательный, так и обучающий и
развивающий характер. Такое чтение воспи
тывает и лингвистически,и методически,т.к.
вырабатывает у студентов умения и навыки
лингвистического комментирования и дает
необходимые знания для самостоятельного
проведения
лингвистического
анализа.

Применение Беглого чтения, как показы
вает практика, отучает студентов читать,
делает их Безразличными к стихотворе
ниям, глухими к красоте и выразительности
их языка. Для того ч т о б ы правильно вос
принять
стихотворения
В.
Брюсова,
входящие в цикл “ В Армении” , надо их
прежде всего правильно понять. Нельзя не
согласиться с мнением исследователя Н. М.
Шанского, который отмечает, что “вез вер
ного, однозначного, адекватно-непроти
воречивого
понимания
литературного
текста не может идти речь ни о его анализе
с идейной точки зрения, ни о его
филологической оценке в ряду иных” 1.
Анализ стихотворений В. Брюсова Будет,
естественно, зависеть от многих фактов: от
времени их написания, индивидуальных ху
дожественных осовенностей речевой прак
тики поэта, его литературной школы (при
надлежность к симвблизму), стилисти
ческих пристрастий поэта, его идейной по
зиции, жизненного опыта, Биографии и т. д.
На это в свое время овращал внимание В.
В. Виноградов: “ Изучение художест
венного произведения, его языка, содер
жания должно опираться на глувокое пони
мание овщественной жизни соответству
ющего периода развития народа, на разно
стороннее знание культуры, литературы и
искусства этой эпохи, на ясное пред
ставление о состоянии общенародного раз
говорного и литературного языка и его сти
лей в то время, на глувокое проникновение
в творческий метод автора и своеобразие
его индивидуального словесно-художес
твенного мастерства.” 2 Следовательно, по
нимание текста, которое возможно Благо
даря лексико-семантическому анализу,
имеет Большое практическое значение в
процессе изучения как литературы, так и
языка.
При равоте над циклом В. Брюсова “ В Ар
мении” совершенно обязательным, на наш
взгляд, является уяснение семантических и
стилистических свойств устаревших язы
ковых явлений и индивидуально-авторских
новообразований. Это составляет, как нам
кажется, львиную долю лингвистического
анализа стихотворений В. Брюсова.
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Анализируя языковой материал сти
хотворных текстов В. Брюсова, мы придер
живаемся схемы1, предложенной Н. М.
Шанским, т. е. в первую очередь опре
деляем следующее:
1. устаревшие слова и овороты, т. е.
лекси чески е и ф р азе о л о ги ч е с к и е архаизм ы
и историзм ы , особен н о сем ан ти ч еск и е ар х а
измы: стан , т в е р д ь , свя ты н и , о в е ты , где
опочил к о в ч е г, во сл а в у Б лагостной при
роды , тщ етн о, сонм гр о м ад , под челом гор
деливы м , ср ед ь зы вей , р я д ки п ари сн ы х куп,
этал аж и , к р о тк о , и гр е зы , к а к п е стр ая риза,
п раотец , длан ь, ср етен ье, денницы , цев
ницы, лик, ч р есл а, м астод о н т;

2 .непонятные факты поэтической сим
волики: Б ож ествен н ая у с л а д а , истлевш ие
плиты, смирит то ск у с е д а я д р е в н о сть, увогие д еревн и , ты сяч елетн и х с т р о ф нап ев
ность, излечит недуги д уш и , н орд налетов,
неизъясним ое п ророчащ ий , пленители мол
вы , о веян ласк овы м зак а то м и сизы м овлаком повит, увоги е д еревн и , пом ы слом к р ы 
латы м , властелин вселен ной ;

Ъ.устаревшие и окказиональные пери
фразы. усталый старик, старик-исполин
(Каспий); охранитель ковчега, властелин
окрестных гор (Масис), ... тот мир, где
опочил ковчег (Арарат); короной венчанная
дева (Алагяз); праотец мира (Иран);
властелин вселенной (Рим);
4 .различные тропы, фигуры.
а) сравнения՝.
н ер ед к о в а с клонили
Бури, к ак вихри - неж ный ц вет весн ы ; г р а 
нился он, как грань ал м а за; ... прош лое
тяж ел о й медью гуди т; ... зв е зд о й ты
вы йдеш ь из тум ан а; и древний мир, к ак зо в
единый; ... твой древний голос , к ак свеж ий
ветер в летний зной; и, к ак д о ж д е м омытый
к о л о с; с Ч ерны м , к ак с Братом , сли вал ся
он с м орем ; ... к ак д али , сн еж н ую ; ...
свер к аю т сер ебр о м ; к а к властели н о к р е с т 
ны х гор ...; ... длинный п о с о х п о х о ж на
А вр аам о в ж е зл ; ... и гр е зы о прош лом Блис
таю т в у м е, к ак п естр ая р и за ; ... подовен о г
ненной к о м ете; ... к ак гром , сп ад авш и й на
вр аго в;
в) эпитеты, метафоры: дрогнули
долины ; мне грян ул гр о зн о е ...; д р яхл ы е
воды ; с в я т ая тиш ь; п р ед ан ья п естр ы е; л а с 
ковы й за к а т ; го р я ч е е п р ед го р ь е; сгорв-

ленный уступ; стальные скорлупы; крыла
тый помысел; седая древность; мертвый
голос б ы л и н ы ; живое приветствие л ю б в и ; в
степях нагих; Белый конус;
в ) олицетворения. Каспий ворчит,
хму-рится, греет свой б о к , помнит, спит под
челом горделивым; Масис дремлет; суда
трепещут; вода стыдливо стучится о
пристань; спорящие миры; муки земли; Рим
отвечал; КовАег опочил;
г ) антитезы : мысль Запада и мысль
Вос-тока; ... прошлое тяжелой медью гудит
над каж-дым новым днем; но там. где я
искал гровницы, я целый мир живой оврел;
... не мертвым голосом б ы л и н ы - живым
приветствием л ю б в и ; т ы видел в нем не
мертвый идол - свою заветную мечту; ты
помнил влаго лишь народа, не честь свою,
не гордость рода;
д ) риторические овращ еиия: народ
Тиграна! Армения! Масис! священный
Хронос! старый Арарат! дальний и дивный
Иран;
5. индивидуально-авторские новообра
зования в сфере семантики, словооб
разования и сочетаемости: гранился, коро
ной венчанная дева, по простору пучин,
чтить гармонию и чару, к светлым годинам,
изменой угнетенный, вкруг него, взнесся,
съединит, отшедших, невзгода, толпа мно
гоодежная, следить чадру, длань отяготил
и др.
6. сведения о различны х историколите-ратурны х ф актах, именах՝, походы
Кира, ... и Александра Бранный гром, ...
при Каррах, ... за мечом Юстиниана,
Чингисхан, Ленгтимур, ... краски нежных
роз Ш ираза, ... влеск Гомерова огня,
Агурамазда, Эллада, царица Тамара, свя
щенный Хронос, Мономах, Авраамов жезл,
сад Шах-Наме, газели Гафиза, знамя Кира,
Ефрат, ... в союзе с Митридатом, парф над
менный, ... и овраз Мудрости-Пал лады,
Олимп, Помпей, ... с Нанэ;
7. устаревшие или ненормативные
факты в области фонетики, морфологии
и синтаксиса: низили, гневность, извуду,
окрестно, разлетался, узорим, охранитель,
у зоря,отожествить, Божеская,трепещут су
да, преданья пестрые и др.

Таким овразом, лексико-семантичес
кий анализ цикла “ В Армении” имеет б о л ь
шое воспитательное значение, поскольку
позволяет, как показывают наблюдения,
глувоко и правильно понять замысел В.
Брюсова.

Резюме
В н астоящ ей статье авторам и предпринята
попы тка н а кон кретн ом м атери але дать
о вр азец л екси ко-сем ан ти ч еского анали за
худож ествен н ого тек ста. О собо вы д ел яется
такой м етоди чески й прием при проведен ии
анализу те к ста,к ак ли н гви сти ческое ком 
м ен ти рован и е,в частн ости ,вы вороч н ое ком 
м ентирование. Э то
О БЪ ясняется уровн ем
п одготовки ф и лологов-руси стов А рГУ .

С татья содерж ит достаточно Богатый
язы ковы й материал,отраж аю щ ий стилис
тику врю совских стихотворны х текстов ОБ
Армении.

Ա մփ ոփ ում
Ս ույն հոդվա ծում կոնկրետ նյութի վրա
կա տ ա րվում է գռղարվԾստական Երկի
բա ռիմաստ աբանա կան
վերԼուծռւթյա ն:
Տեքստի վերյուծությա ն ընթա ցբում հատ
կապես ա ռա նձնա ցվում է Լեզվաբանական
բա ցա տ րությա ն մեթոդը, մասնավորապես
ընտրովի բա ցա տ րությունը: Դ ա մեկնա
բա նվում է ԱրՊՀ, ռուսական բա նա սիրու
թ յա ն ուսա նողների պատրաստվածության
նվիրվա ծ բա նա ստ եղծությունների ոճական
ա ռա նձնա հա տ կություններն
արտացեչող
բավակա նաչափ հարուստ Լեզվական նյութ :
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УДК 301
МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ В СЕМЬЕ

Саркисян Е Л .
Кафедра педагогикии психологии
Провлема конфликта всегда выла в
той или иной степени актуальна для л ю б о г о
оБщества. Воцна, Борьва за власть, ворьва за
собственность, межличностные и межгрупповые конфликты в организациях, убийства,
Бытовые конфликты, самоубийства (суицид)
как с п о с о б ы разрешения внутриличностных
конфликгов-основные причины гивели людей
в нашей реснувлике. Конфликт б ы л , есть и в
овозримом Будущем Будет решающим факто
ром, влияющим на Безопасность Арцаха и ее
граждан.
- Ж и зн ь д о к а зы в а е т , что к о н ф л и к т не
о т н о с и т с я к те м я в л е н и я м , к о т о р ы м и м о ж н о
э ф ф е к т и в н о у п р а в л я т ь н а о с н о в е ж и зн е н н о г о
оп ы та. К о н ф л и к т н аи во л ее остр ы й с п о с о б
р азр еш ен и я зн ач и м ы х п р оти вор еч и й , в о з 
н и каю щ и х в п р о ц е с с е в з а и м о д е й с т в и я , з а н и 
м аю щ и й ся в п р о т и в о д е й с т в и и с у в ъ е к т о в к о н 
ф ли кта и о б ы ч н о со п р о во ж д аю щ и й ся н ега
ти вн ы м и эм о ц и я м и . В с в о е й н ау ч н о й с т а т ь е я
хочу рассм отреть конф ли кты . Н еск о л ьк о че
л о в е к т е сн ы м о в р а з о м в з а и м о д е й с т в у ю т д е 
с я т к и л е т , т .е . н а п р о т я ж е н и и Б о л ьш ей ч а с т и
ч е л о в е ч е с к о й ж и зн и . В т а к о й с и с т е м е в з а и м о 
д е й с т в и я , н е м о г у т не в о з н и к н у т ь с с о р ы , к о н 
ф л и к т ы , к р и зи с ы .
Р евен ок р асте т в сем ье. Н авлю дает в
сем ье не то л ь к о те о тн о ш ен и я , н еп о ср ед ст
вен н ы м у ч а с т н и к о м к о т о р ы х я в л я е т с я о н с а м ,
н о и о т н о ш е н и я м е ж д у в зр о с л ы м и . О н у с в а 
и в а е т и м ен н о т о т с т и л ь о т н о ш е н и я , к о т о р ы й
с у щ е с т в у е т м е ж д у в зр о с л ы м и . И е с л и э т о т
сти л ь о т л и ч а е т с я к о н ф л и к т н о с т ь ю , н е п р е 
ры вны м и сты ч кам и , ск ан д ал ам и н а п о ч ве в з а 
и м н ого э г о ц е н т р и з м а , т о р е в е н о к у с в а и в а е т
и м ен н о э т о т с т и л ь , и н и к а к о й д р у г о й . О н у с 
ваи вает его н а у р о вн е эм оц и он альн ой п ам яти ,
на уровн е авто м ати зи р о ван н ы х эм оци он аль
н ы х р еак ц и й . П у с т ь , п о д р а с т а я , он н а ч и т а е т с я
п о то м
м ассы
п ед агоги ч еско й , пси хологи 

Очень часто ссоры становятся прак
тически основным содержанием семейной
жизни. Хотя люди изматывают друг друга
этими ссорами, хотя они страдают и Болеют
от них (сердцем, вессоницами, потерей
аппетита, сексуальными нарушениями, язва
ми желудка и т.д.) ссоры все же повторяются
вновь и вновь. Для Большинства нормальных
людей, которые заняты профессиональными
завотами, завотами о детях, о доме, ссоры
очень тягостны, и вовсе не желательны, ни на
сознательном, ни на Бессознательном уров
нях.
О сад о к о т ссо р ы не и сч езает. С с о р ы растут
из м елки х сты ч ек , п р евр ащ аю тся в круп ны е,
затя ж н ы е кон ф ли кты . П о и ск зач и н щ и к ов д о 
м а ш н и х с с о р ч а щ е в с е г о о к а з ы в а ю т с я не
т о л ь к о Б е сп л о д н ы м и . Э т и п о и с к и с а м и п о
с е в е разру ш и тел ьн о д е й ств у ю т на в за и м о 
п о н и м ан и е. К а к п р а в и л о , к а ж д ы й с ч и т а е т з а 
чинщ иком ссо р ы д р у го го .
П очем у т а к п р о и сход и т?
К о н ф л и к т с т а н о в и т с я н еп р и м и р и м ы м :
если вы сок ой о стан ется сам о о ц ен к а од н о го
ч е л о в е к а , то Б удет у н и ж ен о д о с т о и н ст в о д р у 
го го и н ао вор от. Э т о п о р оч н ы й к р у г. В ы й ти
и з н е г о ни о д н а и з с т о р о н н е м о ж е т и не
ж е л а е т в е з у щ е р в а д л я д р у го й . Е сл и один
ч е л о в е к д о к а ж е т сво ю п р а в о ту , т о это автом оти ч ески Б удет о зн а ч а т ь , ч то д р у г а я с т о 
р о н а Б у д ет н е п р а в о й . П о п о в о д у х р о н и ч е с к и х
и н еп рекращ аю ш и хся ссо р встаю т д в а п рак
ти чески х воп роса: к а к
и зб еж ать
н ач ала
с с о р ы и к а к в ы х о д и ть и з у ж е возн и к ш ей
с с о р ы ? М ы о с м е л и в а е м с я п о с о в е т о в а т ь н ач и 
н ать

р а с п у т ы в а т ь к л у в о к с с о р ы с к о н ц а.
о б езоп аси ть с е в я о т н о в ы х с с о р , н у ж 
н о п р е ж д е в с е г о п р а -в и л ь н о в ы й ти и з п р е ж 
н их.
Ч т о зн а ч и т п р а в и л ь н о в ы й т и и з с с о 
ры ?
Ч тобы

И м ею тся

ческой ли тературы о ку льтур е поведен и я в
вы ту - в с е р а в н о и с п р а в и т ь т о , ч т о з а л о ж е н о с
д етства на эм оц и он альн ом у р о вн е, очень
трудно.
Д авай те
р азб ер ем ся
в
м е х а н и зм е
д о м а ш н и х с с о р , п о и щ е м в о з м о ж н ы е п ути
п роф и лакти ки с с о р ы .

два

вари ан та

вы хода

из

с с о р : л и б о ты сам п р и зн аеш ь с е в я ви н овны м ,
л и б о виновны м с е в я п р и зн ает д р у го й - тво й
партн ер.
П ервы й вари ан т ֊
мир устан авли вается
ценой у сту п о к в п о л ьзу д р у г о го . В то р о й в а
риант - д л я у стан овл ен и я м и р а ты ж д еш ь
у с т у п о к с о с т о р о н ы д р у г о г о в с в о ю п о л ь зу .

♦
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Спасательная формула для выхода из ссоры
такова: “Мы ссоримся - значит, мы не пра
вы!” Что же плохого в том, что осознающий
свою неправоту Благоразумно признает севя
неправым? Разумеется, в этом ничего плохого
нет, когда односторонняя неправота очевид
на. Одностороннее признание своей вины
только тем, кто начал первым, дает лишь
временные выгоды союз, но в перспективе
наносит ему вред. Если такая ситуация пов
торяется, может возникнуть опасный перенос,
делающий семейный союз неустойчивым. Тот
человек, который систематически уступает,
накапливает в севе недовольство и от
чуждение, которое рано или поздно начинает
проявляться л и б о в форме открытого взрыва
- протеста, л и б о в форме тихого ухода из
семьи, т.е. отстраняется от семьи мыслями и
чувствами.
Типичные причины супружеских: конф
ликтов.Ключевую роль в
семейных
отношениях играют супружеские конфликты.
Они чаще всего возникают из-за неудов
летворения потребностей супругов. Исходя из
этого выделим основные причи-ны супру
жеских конфликтов:
1.Конфликты, размолвки, скрытые психи
ческие напряжения на вазе неудовлетво
ренности сексуальных потребностей одного
из супругов.
2.Неуважение чувства достоинства со сто
роны партнера.
3.Психические напряжения, депрессии,
конфликты, ссоры, имеющие своим источ
ником неудовлетворенности потребности од
ного из супругов в положительных эмоциях:
отсутствие ласки, нежности, завоты, внимания
и понимания. Психологическое отчуждение
супругов друг от друга.
4.Конфликты, споры на почве прист
растия одного из супругов к спиртным на
питкам, азартным играм, финансовым рас
ходам только для севя.
5.Конфликты на почве потребности во
взаимопомощи, взаимоподдержке, связанные
с разделением труда в семье, ведением
домашнего хозяйства, уходом за детьми.
6.Конфликты на почве различных увле
чений, разных потребностей и интересов в
поведении отдыха и досуга.
Лучший с п о с о б выйти из конфликта —это
лучше не доводить до него, вовремя заметить
угрозу ссоры и погасить ее шуткой, или инте
ресной информацией для другого супруга, но
самое главное-эмоциональная поддержка.

Если же возник конфликт, прежде всего посторайтесь уйти от него. Уходить нужно от
конфликта мягко, терпеливо и умело. Лучше
всего вначале выслушать другого, за тем не
вступая в спор, переключить внимание,
попросить сходить к соседям или в магазин.
Если супруг ваш совсем не прав, уход может
выть демонстративным, но когда это уже
вудет волее похоже на конфронтацию (соз
нательное обострение конфликта с после
дующим открытым овменом мнений по его
поводу).Использование п о д о б н о г о метода
возможно, но применять его необходимо ред
ко и осторожно. Еще Более осторожно сле
дует пользоваться следующим методом вы
хода из конфликта, получившим, к сожа
лению, неоправданно широкое распростра
нение у супругов, - принуждение другого вы
полнять желательные вам действия. Осто
рожно, потому что лювое принуждение ос
корбляет достоинство.
Что еще можно сказать о конф
ликтах?
Интересно узнать, что на семейную
конфликтность влияют личностные особен
ности супругов: Более конфликтными явля
ются мягкие, утонченные, “женственные”
мужчины, а меньшая конфликтность свой
ственна женщинам с Богатым воображением,
творческим складом ума, не делающим ак
цента на повседневных делах. Известно так
же, что у супругов, ориентированных на
внешнюю семейную активность, низкая кон
фликтность в семейно-вытовой сфере. Л ю б о й
из нас может честно признаться, что кон
фликт может возникнуть из-за плохого наст
роения, т.е. истинной причиной конфликта
является человек сам.
Не заладилось что-то на работе, на
чальник сделал замечания, но ему ничего не
скажешь и всю эту злость срываешь на суп
руга.
Что же нужно сделать в подобные ми
нуты душевной невзгоды? Прежде всего
снять психическое напряжение. Немного от
влечься, расславиться и переключиться. Уб
рать квартиру, пойти к людям, если вы тя
жело переживаете одиночество.
Что конкретно надо делать в минуту
душевной слабости? Прежде всего научитесь,
если не исключать полностью, то по крайней
мере сводить на нет все так называемые
стрессогенные факторы излишних напряже
ний, правильно организуйте свою жизнь ос
новательно познав самого севя. Не овяза-
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тельно углувиться в книги по психологии. Од
нако честно отвечайте севе на несколько воп
росов: Что тяготит меня? Что я делаю не
правильно? Какая провлема для меня самая
главная? Какова моя основная цель сейчас?
Что для этого надо делать? Надо разовраться
в севе и начать действовать. И остерегайтесь
огорчений, копите радости-пусть в течение
дня овязательно найдется повод для радости.
И еще следите за качеством собственных кон
тактов с другими людьми.
Далее учитесь встречать возможные
невзгоды. Тоску и тревогу можно эффектино
снять сильным мышечным напряжением,
спортом. Известно, что душа не поет, когда
волит тело. Строго поддерживайте режим
дня, достаточной дозой физкультуры, превывание на свежем воздухе, и предоставление
необходимого времени на сон.
Самое главное-надо заняться воспи
танием собственных чувств. Нужно д о б и т ь с я
появления положительных эмоций, убеждая
севя в том, что ни делается все к лучшему. И
еше очень важно научиться получать удо
вольствие не только от результата достижения
цели, но и из процесса этого достижения.
Недаром на Востоке желают, ч т о б ы желаемое
осуществилось, но осуществленное осталось
желаемым.
Эффктивно используйте элементарные
методы аутотренинга. Например, один из са
мых простых его приемов. Перед сном и
сразу после пробуждения монотонно повто
ряйте рекомендованную В.Л.Леви формулу:
“Здоров. Спокоен. Люблю жизнь. Готов ко
всему”. И последнее. При все незапланиро
ванных или не вами спровоцированных кон
фликтах, прежде всего старайтесь не вступать
в пререкания, отключитесь, думайте о прият
ном и попросту молчите или слегка под
дакивайте. Например, представьте, что ваш
оппонент ֊ это попросту б о л ь ш о й младенец. И
начинайте мысленно, медленно и нежно его
пеленать. Или вообразите севе на вершине го
ры, а скандалиста-далеко внизу. Тогда его
крики не должны доходить до вас.
Значительные влияния на вероятность
возникновения супружеских конфликтов а
Арцахе оказывают внешние факторы: ухуд
шение материального положения многих се
мей, невозможность нормального трудоуст
ройства одного из супругов; длительного от
сутствия своего жилья, отсутствия возмож
ности устроить детей в детские учреждения и
др.Анкетирование показало, что 60-65% се
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мей имеют конфликты. По статистическим
данным в Арцахе за последние 3 года (20002001-2002гг.) число враков составляло 2113,
число разводов от овщего врака 301(14,2%).
За последний год из 100 вновь организо
ванных врачных пар ֊1 5 разводов.
В каких возрастных группах Больше разводов?Оказывается
Больше
разводов
охватывает в группах от 31-40 лет (52,1%) и
до 30 лет (30,9%) и.т.д.
В зависимости от частоты, глувины и
остроты конфликтов выделяют кризисы, кон
фликтные, проблемные и невротические
семьи. (В.Торохтий)
1. Кризисная семья. Противостояние
интересов и потревностей супругов носит
острый характер. Супруги занимают враждевные позиции по отношению друг к другу,
не соглашаясь ни на какие уступки. Кризис
ным можно отнести все те семьи, которые
распадаются или находятся на грани распада.
2. Конфликтная семья. Между супру
гами имеются постоянные ссоры, где их ин
тересы сталкиваются, порождая отрица
тельные состояния. Однако врак может сох
раниться Благодаря уступкам и компромис
сным решениям конфликтов.
3. Провлемная семья. Для нее харак
терно длительное существование трудностей,
с п о с о б н ы х нанести ощутимый удар стабиль
ности врака. Например, отсутствие жилья,
продолжительная Болезнь одного из супру
гов, отсутствие средств на содеожание семьи,
осуждение на длительный срок и ряд других
провлем. В таких семьях появляются психи
ческие расстройства у одного из супругов.
4 Невротическая семья. Здесь основ
ную роль играют не наследственные наруше
ния в психике, а накопление воздействия
психологических трудностей, с которыми
встречается семья на своем жизненном пути.
У супругов отмечается повышенная тревож
ность; расстройство сна, эмоции по лювому
поводу, повышенная агрессивность.
Семейное Благополучие во многом за
висит от Бюджета и экономической
жизни
*

семьи.Бытовая неустроенность не способст
вует поддержанию “теплого домашнего
очага” 1.
В каждой семье имеются постоянные
статьи расходов. Контроль и учет в разной
мере и разных формах существует практи
чески во всех семьях.
Они помогают в ведении домашнего
хозяйства, придавая уверенность, что деньги

“ пошли по назначению” . Бели при планиро
вании затрат о б о и м супругам вместе удается
выравотать единую, из этого следует, что
уменьшится количество внутрисемейных кон
фликтов.
Совместимые партнеры имеют подо
бие одних качеств (уровни интеллекта, воспи
тания и т.д.), и в то же время могут иметь
контраст других, связанных с особенностями
темперамента. В повседневной жизни надо
настраиваться на поиски совместимого чело
века. Но идеалов не Бывает, и необходимо
понимать друг друга, соразмерять собствен
ные желания и потребности с устремлениями
другого человека.
Семейное счастье не подарок судьвы,
это дело рук супругов, их ума, доброты,
человечности и л ю б в и . Б ы т ь хорошим супру
гом безусловно, сложное дело, умение прояв
лять свои чувства и в тоже время не реаги
ровать на мелочи; улавливать настроения
л ю б и м о г о человека; стремление принять на
севя ответственность за решение сложных
вопросов;
наконец
умение
создать
Благоприятный климат в своей семье.
В одной из притч рассказывается,
как некий мальчик, решив посрамить
мудреца, спрятал у севя в руке маленькую
птичку и спросил: “ Что у меня в рукеживое или мертвое?” Про севя он подумал,
что если мудрец скажет живое, он сожмет
кулак и птичка умрет, если скажет мертвое,
то разожмет руку и птичка улетит. “Как ты
захочешь”- спокойно ответил мудрец.
Почему я вспомнила эту притчу? Да ваше
отношение к этой проблеме вполне можно
определить словами мудреца. Как вы сами
хотите к ней относиться?

Ամփոփում
Գիտական հոդվածի մեջ վերւտծվտմ
են ներանձ նային ամուսնական վեճերը, ցույց
են տրվում հիմնական դրդապատճառները,
ինչպես նաև'ինչպես վերացնեչ ամուսնական
կոնֆչիկտները, արտաքին ինչպիսի գոր
ծոններ են ազդում միջամռւսնական կոնֆՓկտների առաջացմանը Արցախում:
Դրանցից են' ընտանիքի տնտեսական
անապահավվածությունը, ամուսիններից մե
կի աշխատանքով անապահովվածության

անհնարինությունը, սեփական կացարան
չունենա/ու
հանգամանքը,
երեխաներին
մանկական հիմնարկներում տեդավորեչտ
հնարավորության բացակայությունը և ա րն:

Резюме
В научной статье анализируются типичные
межличностные конфликты у супругов, указы
ваются основные причины супружеских конф
ликтов и с п о с о б ы предупреждения суп
ружеских конфликтов. Какие внешние фак
торы влияют на возникновение супружеских
конфликтов в А рцахе: ухудшение мате
риального положения многих семей, невозможиреть трудоустройства одного из супругов,
длительного отсутствия своего жилья, от
сутствия возможности устроить своих детей в
детские учреждения и т.д.
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ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՄԱՆՐԱՊԱՏՈՒՄ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԵՐԸ
ԿՐՏՍԵՐ ԳՊՐՈ9ԱԿԱՆՆԵՐԻ ԲԱՆԱՎՈՐ ԽՈՍՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Ա Ս-Զա քա ր յա ն
Հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն
Մայրենիի դպրոցական դասընթացի ուսուցման համակարգում թմրես ամենակարևորը
աշակերտների խոսքի զարգացումն է, պատկերավոր մտածողությունը, ւեգվական զգացողություն
դաստիարակումը,
որին
հասնելու
ճանապարհին
ժողովրդական
մանրապատում
ստեղծագործությունների դերըչի կարեւի անտեսեր
ժողովրդական մանրապատում ստեղ մեծապես նպաստում են երեխաների ոչ միայն
ծագործություններ են համարվում առածները, լեզվի մշակմանը, այլև տրամաբանական ու
ասացվածքները,հանելուկները, շուտասելուկնե պատկերավոր մտածողության զարգացմանը,
րը, սուրասելուկները, սուտսաելուկները: Դրանք ուստի դրանք պետք է պատշաճ լրջությամբ ու
տարրական դասարանների մայրենիի դասագ խորությամբ ուսումնասիրվեն:
Ասացվածքները դիպուկ մտքեր ու դա
րքերում հաճախ հանդիպող ժողովրդական պարդ,
խիստ հակիրճ, բայց և շատ բովանդակալից տողություններ են, որոնք արտահայտում են ժո
ստեղծագործություններ են: ժողովրդական ման ղովրդի կենսահայեցողությունն ու կենսափիրապատում այս ստեղծագործությունները սեղմ լիսոփայությունը և ունեն խրատական-դսւստիձևակերպված, գեղեցիկ արտահայտված իմաս արակչական բովանդակություն: Օրինակ' «Ինչ
տալից մտքեր ու դատողություններ են, բարոյա քան ծառը պտղակալի, շիվերն այնքան ցած կպախրատական սկզբունքներ: Դրանցից յուրաքանչ հի»(5,էջ 28),«Արհեստը կաթ-կսւթ աղբյուր է, եթե
յուրը մեր մտավոր հայացքի առաջ բացում է չվսւրսւրի, չի էլ պակասի» (5,էջ 143):
կյանքի մի ճշմարտություն, պարունակում աշխար
Առածներն ունեն այլաբանական նշա
հի երևույթների մասին խոր ընդհանրացումներ նակություն, խոսքին տալիս են պատկերա
և իր ձևով ու բովանդակությամբ հայոց լեգվի և վորության, այն դարձնում հետաքրքրական:
հայերեն մտածողության գեղեցիկ օրինակներ Ունենալով երկու կողմ' արտաքին' գրակսւնտալիս երեխաներին:
գեղարվեստական ն ներքին' բարոյախրա
ճիշտ է նկատել Ուշինսկին, որ «Առածը տական, առածն ունի երկու իմաստ' ուղղակի և
կամ ասացվածքը ձևի տեսակետից մայրենի անուղղակի կամ այլաբանական, որը պահան
հարազատ բարբառի կենսաթրթիռ դրսևորում է, ջում է լուծում ե վերծանում, և առանց լրացու
որն ուղղակի դուրս է թռչում նրա կենդանի ցիչ բացատրությունների այն պետք է միան
ակունքից' ժողովրդի հավերժ ջահել ու հավերժ գամայն համապատասխանի երեխայի ուժե
կենդսւնի սրտից» (1, -143): Մտածելու և խոսելու րին: Օրինակ' «Լիքը հասկը գլուխը կախ կպա
ընթացքում, մտքեր արտահայտելու համար մենք հի» (2, էջ 283) առածի ուղղակի իմաստը հենց
ոչ միայն բառեր ենք կապակցում, այլև անհրա այն է, ինչ ասված է, այսինքն' լիքը հասկը,
ժեշտաբար մեր խոսքը համեմում առածներով ու հատիկների ծանրությունից, գլուխը կախում է, իսկ
ասացվածքներով, որոնք խոսքը դարձնում են այլաբանական իմաստն այն է, որ շատ
դիպուկ, հետաքրքրական և արտասովոր, նրան գիտելիքներ ունեցող մարդը իրեն համեստ է
պահում, որը նույնպես մարդկանց դարավոր
տալիս ժողովրդական իմաստության փայլ:
«Այբբենարանում» և «Մայրենիի» դա փորձից եգրսւհանգված բարոյական կանոն է,
սագրքերում տեղ գտած շուրջ ութսուն առած կյանքի օրինաչավտւթյուն:
Երեխաները հաճույքով են սովորում
ներն ու ասացվածքները մեծապես նպաստում
են աշակերտի խոսքի զարգացմանը: ժոդո- առածներն ու ասացվածքները, թեև մի փոքր դժվար
վըրդական առածներն ու ասացվածքներն աչքի են ընկալում ու ըմբռնում վտխաբերսւկան իմաստ
են ընկնում իրենց բանաստեղծական ւեգվի ու ները, սակայն դրանք ամբողջացնում ու լրացնում
արվեստի բարձր արժանիքներով: Քիչ խոսքով են նյութը, այն դարձնում մատչելի ու տպավորիչ:
շատ բան ասելու բացառիկ ուժը, պարզությունը, Ուսուցիչը պետբ է հետևի, որ դաս պատմող
կոնկրետությունը, պատկերավորությունը, բնու յուրաքանչյուր աշակերտ իր խոսքը համեմի
թագրումների դիպուկությունը ն գունագե- օրվա նյութին համապատասխանող առածով ու
ղութունը առածների ե ասացվածքների մեջ ասացվածքով:
գ
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Երկրորդ դասարանում առածներ չկան,
իսկ ասացվածքները թվով քսանն են: Ուսուցիչդ
պետք է հասնի նրան, որ աշակերտները վտքրիկ
ստեղծագործական շարադրությունների միջոցով
կարողանան բացահայաել այս կամ այն սաածի
կամ ասացվածքի միտքը:
Դասագրքիյուրաքանչյուր նյութ էլ կարելի է
ամրապնդել առածներով ու ասացվածքներով:
Այսպես, օրինակ. «Ձոն հարազատ դպրոցին»' (2, էջ
4) դպրոցը(փտության դարբնոցն է, «Արջի խրատը»'
(2, էջ 15) ով մենակ է ուտում, մենակ էլ կխեղդվի
«ճնճղուկը»'(2, էջ 28) մայրական սերն ու անձնա
զոհությունը սահմաններ չի ճանաչում, «Հացը»' (2,
էջ 40) հաց արարելը սուրբ գործ է, «Երջանիկ
խրճիթը»' (2, էջ 64) ընտանիքից ե հայրենիքից
դուրս չկա երջանկություն, «վաղը ուշ կլինի»'
(2, էջ 66) այսօրվա գործը վադվան մի թողիր
կամ' էգուցվան մնաց, իմացիր' կորավ գնաց,
«Բաղդադի խալիֆը ն իմաստուն ծերունին»' (2,
էջ 83) երջանկությունը գափս է նրա մոտ, ով
շատ է աշխատում կաս գիտուն մարդը անոթ է,
իմաստունը' աղբյուր, «Եղևնի»' (2, էջ 101)
միայն ձմոանն ենք հիշում, որ եղևնին
մշտադալար է, «Լեզուներ»' (2, էջ 110) աշխար
հի շինողն ու քանդողը լեզուն է կամ' թրի կտրածը
կլավանա, լեզվի կտրածը չի լավանա, «Ազգային
երգը»'(2,էջ 135) ճշտությունը մշտապես պետք է
կրկնել, «Սեծ վարդանը»' (2, էջ 170) պսւտվով
մեռնողը փառքով է ապրում, «Ամենափրկիչը»' (2,
էջ 184) մարդը իր գործով է անմահ, «Ոսկի
ձկնիկը»' (2, էջ 241) եթե չափի զգացում չունես,
ուրեմն' ոչինչ էլ չունես կամ' ում քիչը չի բավա
րարում, նրան ոչինչ չի բավարարում: Այս և
նման այլ առածներն ու ասացվածքները օգ
նում են մարդկանց կյանքում գեղեցիկը
հաստատելու համար:
Մայրենիի դասագրքերի հանելուկները
թերևս երեխաների ամենասիրելի մանրապատում
ստեղծագործություններից են: Եթե ստածներն ու
ասացվածքները իրենց որոշակի սյուժեներով
արտահայտում են ընղհանուր կարգի գաղա
փարներ' հետսւպնդելով գլխավորապես խրատա
կան, բարոյակրթական նպատակներ, ապա հա
նելուկը արտահայտում է ոչ թե ընդհանուր բնույթի
որևէ գաղափար, այլ կոնկրետ որևէ առարկա կամ
երևույթ:
Հանելուկների ծագումը շատ հին է և փովին
չի բացսւհայտված: Դրանք ավանդական բանա
հյուսության տարրերից են: Այդ ժանրը բնու
թագրում է ավարտուն ու պարզ բանաձևեր, կոտ,
հակիրճ շարադրանք, վւոքր ծավալ և սեղմ ձևա
կերպումներով ներկայացնում է ժողովրդի զար
գացման ընթացքը, նրա կացութաձևը, աշ
խարհայացքը, բարոյահոգեթանական առանձ
նահատկությունները: Հանելուկը մտավոր
ունակությունները զարգացնող, բանականու
թյունը մարզող մտախաղ է, որի ամենապարզ
ու նախնական ձևը հարցն է կամ հարց
հանելուկը: Օրինակ'

Այն ի՞նչն է, ի՞նչը.
Դեռ չծագած շողն արևի,
Նա արցունքն է ծաղիկների: (3, էջ 31)
Պատահական չէ, որ առաջին դասարանի
«Մայրենի» դասագրքում հանելուկները ամ
փոփված են«Այն ի՞նչն է,ի՞նչը» խորագրի տակ:
Երեխաների մեջ հանելուկների նկատ
մամբ հետաքրքրություն առաջացնելու նպա
տակով հարկավոր է պատմել, որ հնագույն ժա
մանակներում հանելուկները ծառայել են որ
պես երկու անձնավորությունների միջև մղվող
մրցախաղ, մտավոր մի յուրօրինակ մենա
մարտ, երբ պարտվողը դիմսւցինին հանձնում
էր ամենանվիրական բանը, նույնիսկ' կյանքը:
Երեխաներին ծանոթ են շատ հրաշա
պատում հեքիաթներ, որտեղ ամուսնացող աղջ
կա ծնողները հերոսին հանելուներ են առաջա
դրում, որի լուծման դեպքում հեքիաթի հերոսը,
որպես պարգև, կարող է ստանալ աղջկա ձեռքը
և նյութական ժառանգություն:
Դրա վերապրուկներից է, օրինակ, մինչև
վերջերս մեր ժողովրդի մեջ պահպանված այն
սովորույթը, երբ ամուսնությունից առաջ հարս
նացուն և փեսացուն հանելուկներով վարձում էին
միմյանց մտավոր ունակությունները: Ղարաբաղի
որոշ գյուղերում մինչև 20-րդ դարի կեսերը
հարսնացոփն հրավիրում էին փեսացոփ տուն,
որտեղ փեսայի ծնողները խորամանկ հանելուկ՝
հարցերով ստուգում էին հարսնացոփ մտավոր
ունակությունները:
Հանելուկները միշտ ծառայել են մարդ
կանց խեւքն ու հնարամտությունը փորձելու
նպատակին: Առաջին դասարանցիների հնա
րամտությունը կոփելու նպատակով այսպիսի
հարց-հանելուկներ են առաջադրված «Այբբե
նարանում».
Բուի վերջումն է,
կամ Ի՞նչն է, ինչը.
Ուղտի սկզբում,
Հեքիաթի սկզբումն է,
Ուլիկը ունի,
ճանապարհի վերջում:
Իսկ այծըչունի:
(Հ տառը)
(Ու տառը)
Տարրական դասարանների «Մայրենի»
դասագրքերում զետեղված հանելուկները դա
սակարգված են ոիմք ընդունելով դասակարգ
ման առարկայական եղանակը. «Մայրենի 2»
դասագրքի 57-58 էջերում տրված են աշնան
բարիքներին վերաբեյտղ հանելուկներ, նոցն
դասագրքի 135-136 էջերում' ձմռանը և ձյունին
վերաբերող, որոնք ոչ միայն զարգացնում են
աշակերտի միտքը, այլն' խոսքը և հարստաց
նում բառապաշարը: Մայրենիի դասագրքերում
զետեղված հանելուկների կապը բնագրերի ոետ
շատ պարզ ու անմիջական է, և նրանց գու
շակումը դժվարություն չի առաջացնում երե՜ խաների մոտ: Մի խումբ հանելուկների պա
տասխաններն էլ կարելի է գտնել հանելուկ
ներիս կից նկարներից (3, էջ 9, 90, 166, 167, 187
և 4, էջ 209, 219, 220):
Քանի որ երեխաների հետաքրքրութ
յունները բավականին մեծ են հանելուկների
նկատմամբ, նպատակահարմար է ուսումնա
կան գործընթացի ժամանցներում ոչ միայն
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բավարար ուշադրություն դարձնել ծրագրային
հանելուկներին, այլև ծանոթ առարկաների,
ծաղիկների, կենդանիների վերաբերյալ նոր ե
ինքնուրույն հանելուկներ հորիսել:
Հանելուկներն ունեն ճանաչողական
մեծ նշանակություն. Օրինակ' 2-րդ դասարանի
մայրենիի դասագրքի 209-210 էջերում զետեղ
ված հանելուկները գաղափար են սւալիս ոչ
միայն արջի, նապաստակի, ընձուղտի, ագեվա
զի, կատվի արտաքին նկարագրության ու բնավորություններխայլե տարվա եղանակների հետ
կապված նրանց մորթու գույնի փոփոխութ
յունների մասին:
Դպրոց նոր ընդունված երեխայի խոսքը
հղկված չէ,որոշ երեխաներ կամ շատ արագ են
խոսում կաս էլ'շսաւ դանդաղ :Շուտասելուկները նպաստում են տարբեր տեմպերով խոսել սո
վորեցնելուն և հետապնդում են երկու
նպատակ.
ա)ճշտել ե ամրապնդել բաղաձայնների
արտաբերումը.
բ)տիրապետել տեմպի դանդաղ, միջին,
արագ ե շատ արագ ձևերին:
Յուրաքանչյուր շուտասելուկ պետք է
արտասանել աոաջին անգամ դանդաղ, հետո'
միջին արագությամբ, երրորդ անգամ' արագ ե
չորրորդ անգամ' շատ արագ' հատուկ ուշա
դրություն դարձնելով շուտասելուկի մեջ մշակ
վող այս կամ այն բաղաձայնի արտաբերման
մաքրությանը, հստակությանը ե բաոերի լիահն
չունությանը: Մեկ տեմպից մյուսին անցնելու
համար պետք է շուտասելուկների վարժութ
յուններ կատարել:Օրինակ' ո հնչյունը վատ ար
տաբերող աշակերտներին կարելի է արտասա
նել տալ հետևյալ շուտասելուկները. «Ուլը ելավ
ոտի ծառը, ուլ տեղովը ուռ ոլորեց, ուռ վեր
բերեց», «Արտին մոտիկ մոռ ու մորի, Հռռան
կատուն կտրորի ե այլն»:
Բաղաձայնների արտաբերման վար
ժություններին պետք է ավելի շատ ժամանակ
նվիրել ե հիշել, որ բաղաձայնների ճիշտ ու
հստակ արտասանությոաը կապված է ուղղա
խոսության հետ:
Շուտասելուկներից տարբերվում են սուոասելուկները, որոնք երեխաներին հասցնում
են մեր լեզվի դիպուկությունն ու սրությունը ե
ունեն ոճական մեծ փցքավորում. Օրինակ' մանըր է, բայց գինը ծանր է:
ժողովրդական մանրապատումների մի
առանձին տեսակ են կագմում սոաաաելուկները: Դրանք, ցավոք, մայրենիի դասագրքերում
շատ չեն, բայց կարդալու նյութ են համարվում
՛կրտսեր դպրոցականների համար. Օրինակ'
Քարերի մեջ ցանսցի
Մի քիչ գսաի ու կորեկ,
Ուշ աշնանը քաղեցի
Ձմերուկի առատ բերք:
կատուս սայլին լծեցի
Ու բերքս տուն բերեցբ: (3, էջ 52)
Երեխաները վտքրիւՅլհորինողներ են, ե
ամեն մի առիթ հմտորեն պետք է օգտագործել
նրանց ստեղծագործական ընդունակություն
ները և խոսքը զարգացնելու, «լեզուն բանալու»
ե սուտասելուկներ հորինելու համար' անպայ
մանորեն ունենալով չափի զգացողություն:

ժողովրդական մանրապատում ստեղ
ծագործությունների նկատմամբ հետսւքըրքրություններ առաջ սերելու նպատակով հար
կավոր է տարրական դասարանների աշակե
րտների միջև անցկացնել մրցություններ, երև
ան հանել մանրապատումսսրի իմացության
նրանց մակարդակը և, ինչու չէ, պարգևատրել
հաղթող աշակերտին, դասարանին: Երեխա
ներին պետք է հասկացնել, որ ժողովրդական
մանրապատում
ստեղծագործություններից,
ճաշակով ու բանիմացությամբ օգտվելու դեպ
քում, խոսքը դառնում է զարդարուն ու նրբագեղ,
այն միաժամանակ առաջ է բերում համա
կրանք օգտագործողի նկատմամբ:

Ամփովտւմ

Ժողովրդական մանրապատում ստեղ
ծագործությունները հանրակրթական դպրոցի
տարրական դասարանների մայրենիի դա
սագրքերում հաճախ հանդիպող ժողովրդական
պարզ, խիստ հակիրճ, բա յց և շատ բո
վանդակալից գեղարվեստական ա յն ստեղ
ծագործություններն են, որոնք նպաստում են
աշակերտների բանավոր խոսքի զարգացմանը,
պատկերավոր մտածողությանը, աշակերտի
խոսքը դարձնում արտահայտիչ, տրամադրող'
միաժամանակ դաոնաթվ աշակերտի ձեռք
բերա ծ գիտեւիքների գնահատման ձև:

Резюме
Произведения устного народного творчес
тва,наиболе часто встречающиеся в учебниках род
ного языка по-народному простые, слишком сокра
щенные, однако содержательиые-зто те художест
венные произведения, которые способствуют р аз
витию устной речи учащихся, воображения и де
лают их речь выразительной, одновременно стано
вясь способом оценки приобретенных ими знаний.
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2004 թ. հոկտեմբերին լրանում է բազմավաս րիչ' երբեմն համատեղելով հայոց լեզվի և գրակա
տակ մանկավարժ, բարբառագետ կարո Ատեվւսւնի նության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնը: Նույն տա
Դավթյանի ծննդյան 100-ամյակը, մի անեաաա֊ րիներին պարբերաբար դասավանդում Է նաև Ադրկանություն, որն իր ոդջ Փտակցական կյանբը նվիրել Է բեջսւնի հեռակա մանկավարժական ինստիտուտի
Արցախումկրթաթյան և Փտության զարգացման սուրբ ամառային դասընթացներում:
1948 թ. Երևանի պետական համալսարանում
գործին:
կ.Ս.Դավթյանը ծնվել Է 1904 թ. հոկտեմբերին պաշտպանում Է թեկնածուական ատենախոսություն'
Արևմտյան Հայաստանի վանի նահսւնՓՌշտունյանց «Լեմնային Ղարաբաղի Ավտոնոմ Մարգի բարբառային
գավառի Տափ-Սոսկուն գյուղում չքավոր գյոպացու քարտեզը» թեմայով, և ստանում բանասիրական
ընտանիքում: 1915 թ. դժնդակ օրերին, կորցնելով բազ Փտությունների թեկնածուի Փսաւկան աստիճան: 1950
մանդամ ընտանիքի բոլոր անդամներին, թուրքական թ. նրան շնորհվում Է դոցենտի, 1956 թ.' հանրապետու
յաթաղանից մազապուրծ, մեծ դժվարությամբ հասնում թյան վաստակավորուսուցչիկոչում:
Է Արևելյան Հայաստան, հանգրվանում Էջմիածնի,
1953 թվականից հմուտ մանկավարժն ու фшԴիլիջսւնի, Իջևանի, Թբիլիսիի, Դարսի, Լենինականի նսւկանը աշխատում Է ԼՂԱՄ մարզժողկրթբաժնում
որբանոցներում:
որպես մեթոդկաբինետի վարիչ և դպրոցական տեսուչ,
1924 թ. ավարտում Է Լենինականի սթլիգոնի իսկ 1969 թ. հրավիրվում և դոցենտի տարակարգով աշ
մանկատներին կից դպրոցի տասնամյա դասընթացը' խատանքի Է անցնում Ստեվւանակերտի մանկա
մանկավարժական թեքումով՜ բարձր դասարաններում վարժական ինստիտուտի հայոց լեզվի ն գրականության
ուսանելուն զուգընթաց դասավանդելով տեղի տարրա ամբիոնում, որտեղ աշխատում Է մինչև իր կյանքի վերջը'
կանդպրոցում:
1985 թվականը' դասավանդելով գրաբար, հայ բարբա1925 թ. կ.Դավթյանը գործուղվում Է Լեռնային ռաՓտություն, լեզվաբանության հիմունքներ, ընդհա
Ղարաբաղի Մարտակերտի շըրջսւն, տարբեր տարի նուրլեզվաբանություն առարկաները:
ների աշխատում Լյուլասազ, Մեծ շեն, Մարտսւկերտ
2001թ. վաստակաշատ մանկավարժը ճանաչ
գյոպերի տալտական և միջնակարգ դպրոցներում վել Է XX դարի արցախի հարյուր լավագույն մանկա
որպես ուսուցիչ և վարիչ, ուսմասվար և ղիրեկտոր: Ուս վարժներից մեկը:
ման ծարավ երիտասարդ մանկավարժը միաժա
Մեծ Է կարո Դավթյան մարդու և մանկա
մանակ 1933 թ. ավարտում Է Երևանի մանկավար վարժի ավանդը: Այսօր Արցախի և Հայաստանի Հան
ժական ինստիտուտի հեռակա բաժնի մանկավար րապետության բազմաթիվ բուհերում ե հանրսւկըրժության, իսկ 1936 թ' հայոց լեզվի և գրականության թակսւն դպրոցներում աշխատում են նրա հարյուրավոր
ֆակուլտետը: 1937թ. նա տեղավախվում Է Շուշու ման սաները, որոնց նա դաստիարակել Է հայրենասիրության
կավարժական ուսումնարան' որպես ուսուցիչ և և հայերենասիրության, մարդասիրության և համեստու
ուսմասվար, իսկ 1939-1953 թթ շարունակում մանկա թյան, սկզբունքայնության և ընտրած մսւսնաՓտուվարժական գործունեությունըՇուշու (1944թ. օգոստոսից թյան հանդեպ ունեցած մեծ սիրո իր անձնական օրի
վերանվսւծԱտեփանակերսփ) պետականուսուցչական նակով: Եվ այսօր շատերն են երախտաՓտությսւմբ
երկամյա ինստիտուտում որպես մանկավարժության, հիշում իրենց մեծ ուսուցչի անունը, վարձում ամեն կերպ
այնուհետև հայոց լեզվիև գրականության ամբիոնի վա նմանվելնրան, շարունակել նրա ազնիվ ավանդույթները
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կարո Դաւյթյսւնը հեղինակ է 60-ից ավԾ{ի գիտամւսնկավարժական ե մեթոդականբնույթիհոդված
ների, որտեղ արժեքավոր դիտողություններ ունի քերա
կանության, ուղղագրության, կետադրության, հայերենի
նորմաների պահպանման և գարգացման, ւեգվի
դասավանդման մեթոդների, տնային աշխատանքների
հանձնարարման, եզրափակիչ կրկնությունների,
ատւգողակսւն շարադրությունների ն բաղում կարևոր
այլ հարցերիվերաբերյալ:
Որոշ հոդվածներում նա քննության է առել և
սւրժեվորել Սայաթ-Նովայի, Միքայել Նայբանդյանի,
Գրիգոր Ձոհրապի, Հավհսւննես Թումանյանի, Սկսել
Բակունցի, ԵՓշեՉարենցիստեղծագործությունները:
Առավել մեծ է կ. Դավթյանի ներդրումը՜
բարբառագիտության բնագավառում: 1966թ. հրատա
րակվում է նրա «Լեռնային Ղարաբաղի բարբառային
քարտեզը» ստվարածավալ աշխատությունը' յուրա
հատուկ մի կոթող, որ անմահացնում է տարածա
շրջանիբոլորբարբառները իրենցենթաբարբսւռներովև
խոսվածքներով հանդերձ: Պատահական չէ, որ այն
բարձրեն գնահատել հայ լեզվաբանության մեծ երախ
տավորներ Գ. Ջահուկյանը, ԱՂարիբյանը, էդ
Ադայսւնըե ուրիշներ:
Ւ տարբերություն իր նախորդների' հեղինակը
ինտրել է ուսումնասիրության ուրույն մեթոդ ելնելով
լեզվաբանական աշխարհագրության արդիական պա
հանջներից:
Աշխատությանը բաղկացած է ներածությու
նիցե հինգբաժիններից: Ներածական մասումներկայ
ացվում են աշխատության ստեղծման նախա
դրյալները, նպատակը, կառուցվածքը, Ղարաբաղի տա
րածքի բարբառների վերաբերյալ ե այդ բարբառներով
տպագրված աշխատանքների ցանկը: «Բնակավայ
րերի անունները» ենթաբաժնում համարակալված են
բոլոր գյուղերը: 'հետագայում լեզվական յուրաքանչյուր
երևույթքննելիսհղումներըկատարվումենայդ համար
ները, ինչը հնարավորություն է տափս վերլուծության
ենթարկել բորտ գյուղերի խոսվածքները վեր հանելով
ղրանց առանձնահատկություններն ու ընդհանրու
թյունները: «Հնչյունաբանություն» բաժնում ներկայ
ացվում են Ղարաբաղի խոսվածքների հնչյունների
տառադարձությունը, արտասանության վայրը, հմչյունսււիոխության դեպքերը: Հարուստ փաստական նյու
թով ե գիտական խոր վերլուծություններով է կազմված
«Ձևաբանություն» բաժինը:Հեղինակըմեկսւռմեկքննել է
բոլոր խոսքի մասերըիրենց քէտականական կարգերով,
երևանհանելյուրաքանչյուր գյուղիխոսվածքումդրանց
դրսևորման առանձնահատկությունները, անհրաժեշ- ՚
տությւսն դեպքում կատարել համեմատություններ այլ
բարբառների ն հին հայերենի հետ, բերել սաատ ու
սպառիչ օրինակներ, առանձին ենթաբաժիններով

ներկայացրել ուսումնասիրության առարկա բարբառ
ների ածանցման, բառաբարդման, շարահյուսական մի
շարք յուրահասկություններ: «Բարբառային ազդեցու
թյունների մասին» բաժնում կ. Դավթյանը ուշադ
րություն է դարձնում բարբառային այլ միջավայրերից
եկած ե Լէենային Ղարաբաղում վերաբնակվածների ու
տեղական «ում» և «ս» ճյուղերի բարբառների
ւիոխազդեցություններին' իրավամբ բացահայտելով, որ
տարածքիմյուս բարբառներըաստիճանաբար ենթարկ
վում են բուն Ղարաբաղի բարբառի ազդեցությանը'
յուրացնելով վերջինիս հնչյունական և քերականական
օրինաչափությունները: Ուսումնասիրության սւմփովտւմն է «Բարբառային խմբավորումներ և նմուշներ»
բաժինդ որտեղ խմբավորվում էն Լեռնային Ղարա
բաղում գոյություն ունեցող բարբառային ձևերը' ըստ
բարբառաճյոսլերի, բարբառների, ենթաբարբաոների,
խոսվածքների:
Հեղինակը առանձնացնում Է
տարածքում առկա վեց բարբառներ, որոնցից երկուսը
Ղարաբաղի ն Մեհտիշենի, «ում» ճյուղի, երեքը
Հադրութի, Շաղախ-1սծաբերդի ն Չայլվի, «ս» ճյուղի,
մեկը' Մարապայի, «լ» ճյոպի: Ղարաբաղի բարբառը
բաժանումԷերկու խմբի' բուն Ղարաբաղի բարբառ/128
խոսվածք/ ե Ղարաբաղի բսւրբափ ենթաբարբառային
խոսվածքներ 19 ենթսւբարբաո20 խոսվածքով/, ՀադրութիբարբառըբաժանումԷերկ) խմբի' բուն բսւրբամՅմ
խոսվածք', Տամախոսվածք, Շուշիքենդիև Քարին տակի
խոսվածքներ, Շաղախ -1սծաբերդի բարբառում ընդգր
կումԷութխոսվածքևԶանյսւթաղիառանձինխոսվածքը,
Չւսյլվի բարբառում4 Ներքին ն Վերին Չայլուների
խոսվածքները, իսկ Մեհտիշենի ն Մարսւղայի խոսված
քները առանձնացնում' որպես առանձին բարբառներ:
Վերջում բերվում են 40 գյուղերի խոսվածքներով
գրառված օրինակներ, որոնց մի մասը բանահյուսական
ե գեղարվեստական գողտրիկ պատմություններ են և
կարդացվում են մեծ հետաքրքրությամբ: Բարեխիղճ և
տնքնաջան աշխատանքի արդյունք Է նան աշխա
տության վերջում տեղադրված համադրական բառա
րանը, որտեղ գրաբարյան շուրջ 3000 բառերի համեմա
տությամբ տրվում են վերոհիշյալ վեց բարբառների հա
մապատասխան բառային համարժեքները շեշտադրու
թյանցուցադրումով: Աշխատությանըկցվածեն նաևութ
բարբառագիտականքարտեզներ:
Ընդհանրացնելովայսամենը' միանշանակկարեփԷասել, որկ. Ա Դավթյանի «Լենային Ղարաբաղի
բարբառային քարտեզը», իրոք, բարձրարժեք ուսում
նասիրություն Է, թերևս ամենակատարյսդը առանձին
բարբառների նվիրված բոլոր ոաումնասիրությունների
մեջ, որըմեծապեսկարողԷնպաստել հայերենիբարբա
ռագիտականատլասիստեղծմանը:

Ա.Յա. Մարգսյան

1938-2004
Արցախի պէԱոսւկան համալսարանը ծանր կորուստ կրեց, կյանքից անժամանակ հեռացավ
ֆիզիկայի
ամբիոնի վարիչ, ֆիզիկա-մաթեմատիկակսւն (փտությունների թեկնածու, դոցենտ, Արցախյան շարժման
առաջամարտիկ, «կռունկ» հասարակական-քսպաքական կազմակերպության խորհրդի անդամ Հսւմլետ Մովսեսի
Մովսիսյսւնը:
Ծնվել Է 1938 թվականին p. Ստեփսւնակերտում: Միջնակարգն ավարտելուց հետո բարձրագույն կրթություն Է
ստացել Մոսկվսւյում' պողպատի և ձուլվածքների ինստիտուտում, ձեռք բերելով ինժեներ-ֆիզիկոսի
մասնագիտություն: 1967 թ. ընդունվել Է Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտուրան, այնուհետև
գործուղվել ԷՄոսկվա' գիտական ատենախոսության վրա աշխատելու նպատակով:
Նրա ատենախոսության ղեկավարն եղել Է սովետական ճանաչված ֆիզիկոս, պրոֆեսոր Պետր Մեմենովիչ
կիրեևը:

Հ.Մովսիսյանի թեզի թեման Էր' «էքսիտոն-ֆոնոնային վտխազդեցության հետազոտությունը կադմիումի
մաքուր և լեգիրացված հսղկոգենիդներում»: Այն կրում Էր վտրձարարակսւն բնույթ: հետազոտությունների համար
ընտրվել Էր Էլեկտրաանդրադարձման և Էլեկտրակլանման դիֆերենցիալ մեթոդիկան, որի առանձնահատկությունը
այն է, որ գրանցվում է ոչ թե սպեկտորը, այլ օպտիկական անցումների վրա ազդեցություն գործող որևէ պարամետրի
ածանցյալ: Արդյունքում սպեկտորի առանձնահատկությունները դառնում են սուր, ընդունելով այլ տեսք: Այդ
պատճառով նշված մեթոդները անվանվում են դիֆերենցիալ մեթոդներ:
Տարբերվում են սպեկտորի դիֆերենցման երկու մեթոդներ.
1. Բյուրեղով անցած, կամ բյուրեղից անդրադարձած լուսային ափքի մոդուլյացիա (արտաքին մոդուլյացիա)
2. Բյուրեղի վրա ազդեցություն գործող որևէ ֆիզիկական մեծության մոդուլյացիա (ջերմաստիճան, էլեկտրական
դաշտ, ճնշում, մագնիսական դաշտ)' պարամետրեր, որոնք ազդում են բյուրեղի էներգիսւկան բնութագրերի վրա:
Այդ տիպի մոդուլյացիան անվանում են ներքին մոդուլյացիա: Ներքին մոդուլյացիայի դեպքում որոշ խոտորումներ
պահպանում են բյուրեղի տրանսլյացիոն սիմետրիան, իսկ որոշ խոտորումներ չեն պահպանում այն: Մագնիսական
դաշտը խախտում է տրանսլյացիոն սիմետրիան նրան ուղղահայաց ուղղությամբ, իսկ ճնշումը և ջերմաստիճանը չեն
խախտում այն:
Նպատակ էր դրվել գիֆերենցխպ մեթոդներով հետազոտել խառնուրդների ազդեցությունը կադմիում սելենի
բյուրեղների վրա, մասնավորապես, խառնուրդների վտխազդեցությունը էքսիտոնների ն ֆոնոնների հետ:
Որպես խառնուրդներ ընտրվեւ էին խոր ակցեպստրային մակարդակներ առաջացնող պղնձի ատոմները, իսկ
համեմատության համար աասմնասիրվեւ էր անցումային մետաղի' երկաթի հատկությունները: Քանի որ
էլեկտրաանդրադարձման և էլեկտրակլանման սպեկտորների մեկնաբանությունը դժվարություն էր առաջացնում,
ապա նախօրոք ուսումնասիրվել էր էքսիտոն-ֆոնոնային վտխազդեցությունը մաքուր բյուրեղներում:
Փորձարարական տեղակայանքի ստեղծումը պահանջեց վտրձարարակսւն բարձր հմտություններ'
էլեկտրոնիկայի, օպտիկայի, տեխնոլոգիայի խոր իմացություն, տարիների լարված աշխատանք:
Հետազոտությունների արդյունքում հաջողվեց ստանալ CdSe մաքուր և պղնձով լեգիրացված բյուրեղների
էլեկտրաանդրադարձման և էլեկտրակլանման բազմաթիվ սպեկտորներ, մեկնաբանել ստացված արդյունքները:
CdSe պղնձով լեգիրացված ծավալային բյուրեղների էլեկտրսաւնդրադարձման սպեկտորներում բարակ թիթեղների
սպեկտորների համեմատ մեծանում էր երկայնական օպտիկական ֆոնոնների կլանումով ն առաքումով
պայմանավորված անոսլիդ անցումներին համապատասխանող էքստրեմումների ինտենսիվությունը:
ԷԱ սպեկտորների ընդհանուր առանձնահատկությունը այն էր, որ ԼՕ ֆոնոնների կւսւնման ժամանակ
էքստրեմումների ւպյնույթները:

Արցախի պետական համալսարան

Գիտական տեղեկագիր
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Արցախի պետհամալսարանի հրատարակչության
Ստեփանակերտ,Մ. Գոշի փ., 5
Издательство Арцахского госуниверситета
Степанакерт, ул. М. Гоша, 5

եԱՆՈՆՆԵՐ ՀԵՂՒՆԱԵՆԵՐՒ ՀԱՄԱՐ
1.
ԱրՊՀ «Գիտական տեղեկագիր» պարբերականում հրատարակվում
են օրիգինալ հոդվածներ ու նամակներ տեսական եւ էքսպերիմենտալ
բնույթի' մաթեմատիկայի, մեխանիկայի, ռադիոֆիզիկայի, քիմիայի,
երկրաբանության, կենսաբանության, աշխարհագրության, տնտեսագիտու
թյան եւ հումանիտար գիտությունների բնագավաոներից:
2.
Ընդունվում են նաեւ ԱրՊՀ-ի մասնակցությամբ կայացած կոնֆե
րանսների, գիտաժոդովների եւ գիտական դպրոցների նյութեր:
3.
Բնագրերը ներկայացվում են երկու օրինակով, մեքենագրված, մեկ
ինտերվալով, հայերեն, ռուսերեն կամ անգւերեն լեզուներով' հայերեն,
ռուսերեն ամփոփումներով: УЛК-ից (վերեփ ձախ անկյունում), հոդվածի
վերնագրի եւ հեղինակի անվանատաոերից ու ազգանունից հետո բերվում Է
կարճ անոտացիա: Հոդվածի ծավալը աղյուսակներով չպետք Է գերազանցի
10 Էջ, հաղորդմանը' 4, նամակինը' 2:
4.
Հոդվածի հետ ներկայացվում Է արձանագրության բսւղվսւծբը այն
ամբիոնից, որտեղ կատարվել եւ քննարկվել Է աշխատանքը:
3.
Թույլատրվում Է 3-ից ոչ ավելի նկար (հստակ լուսանկար կամ
գծագրեր' արված աոանձին սպիտակ թղթի վրա): Յուրաքանչյուր նկարի
հակառակ կողմի վրա գրվում Է կարգային համարը: տեքստի լուսանցքներում
նշվում Էնկարների եւ աղյուսակների տեղերը:
6.
Միեւնույն նյութը աղյուսակի եւ նկարի ձեւով ներկայացնել չի
թույլատրվում:
7.
Բերվող գրականության մասին հոդվածում նշվում Է միայն կարգային
համարը, քառակուսի փակագծերում ([1.Տ-5]). ըստ հանդիպման հերթա
կանությամբ: Հոդվածի վերջում նույն հաջորդականությամբ բերվում են
գրականության ցուցակը, կարգային համարը, հեղինակների ագգա-նուններն
ու անվանատառերը, գրքի կամ հոդվածի վերնադիրը: Պար-բերական
հրատարակությունների համար այնուհետեւ հաջորդում Է ամսագրի
ընդունված կրճատ անվանումը առանց չակերտների, թվականը' հատորի ու
թողարկման համարները, հերթական համարը եւ Էջը: Գրքի դեպքում'
հրատարակման վայրը, հրատարակչությունը, թվականը եւ Էջը:
Չհրատարակված աշխատանքի վերաբերյալ (բացի ատենախոսությունից)
գրականության մեջ նշել չի թույլատրվում: Արտասահմանյան գրա
կանությունը տեքստում նշվում Է հոդվածի լեզվով, իսկ գրականության մեջ'
օրիգինալով:
8.
Հոդվածի տեքստի վերջում ձախ կողմում նշվում Է այն ամբիոնը կամ
լաբորատորիան, որտեղ կատարվել Էաշխատանքը:
9.
Հոդվածը ստորագրվում Է բոլոր հեղինակների կողմից:
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