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ԾԱՅՐԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՈԻՄ ՍՊԵկՏՐԱԼ ՊԱՐԱՄԵՏՐԱԼ
ՊԱՐՈԻՆԱկՈՂ ՄԻ ԾԱՅՐԱՅԻՆ ԽՆԴՐԻ ՍՊԵկՏՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ս.կ. ՊԵսւրռսյան
մաթեմատիկայի ամբիոն

Մաթեմատիկական ֆիզիկայում հաճախ են հանդիպում Շսւուրմ-Լիուվիլփ խնդիրներ,
որոնցում սպեկտրսդ պարամետրը մտնում է ոչ միայն դիֆերենցիսդ հավասարման մեջ, սւյւ նաև'
ծայրային պայմաններում: Աշխատսւնբը նվիրված է այդպիսի մի խնդրի դիսկրետ սպեկտրի
հետազոտմանը:
Դիտսւրկենբ ծայրային խնդիր, որն առաջանում է

- У ՛+ q(x)y - Я у = 0,

0 < х <сс

( 1)

դիֆերենցիա| հավասարումով և
y'(Q ) ~ °Я у (0 ) = 0

(2)

ծայրային պայմանով: Այստեղ q (x) իրական ֆունկցիան բավարարում է (1 + x)|</(x)| € ե ,(0 , օօ)
պայմանին, իսկ а
ն իրական թիվ է:
Հետևեքով [2]֊ի ն, նշսւնակենբ'
a (x ) =

cr,(jr) = J<r(/)<ft
X

(3)

X

Հայտնի է, որ (տես [1] ) ImA > 0 հարթությանը պսւտկանոդ բոլոր A --ների դեպքում (1)
հավասարումն ունի е(Л , х ) լուծում, որը ներկայացվում է
е (Я ,х )- е а ‘ + °\k (x j)e a ՝d t

(4)

տեսրով, որտեղ k (x ,t) կորիզը բավարարում է
!* ( *• 0 | < 4 o f ■
exp j ° ՜ ւ(■»■) ՜
շ Լ շ յ
լ
անհավասարությանը: Բացի դրանից

/ ^ -Ц
\ շ

k (x , x ) = ^ - jq (t)c b :

(5)

(б)

е(х,Л ) լուծումը Я ի նկատմամբ անալիտիկ ֆունկցիա է ImA> 0 վէկփն
կիսահարթության մեջ և անընդհատ Է ImA = 0 իրական աոսւնցրի վրա: Im A > 0 Փակ
կիսահարթության վրա տեղի ունեն հետևյալ գնահատականները'
\e(x, A )| < exp{- Im A x +
Iе(Л ,

ծ

,(*)},

S ^ c r jW - c r ^ J f + i^ i j • exp{- Im A x + <т ,(дг)}

|e’(A, х )-!Л е ,1х I < <т (x){—Im A x + a , ( *) }
A ֊ի ցրոյից տարբեր իրական արժեքների դեպքում е(Л , х) և е (-Л , х ) ֆունկցիաները
կացմում են (1) հավասարման լուծումների ֆունդամենտալ համակարգ ե նրանց վրոնսկիանը
հավասար Է 2/А ֊ի :
Ներկայացվող աշխատանքում ապացուցված են հետևյալ թեորեմները:
Թեորեմ 1: А ֊ի բոլոր արժեքների դեպբում (1)-(2) ծայրային խնդիրն ունի (р{Л, х ) լուծում,
որը X -> 0 դեպքում բավարարում Է ф {Л , х) * 1 + 0(х), (р'х (А, х) ֊ tfА + 0(1) պայմաններին:
Այդ լուծումը А ֊ի նկատմամբ ամբողջ ֆունկցիա Է ե ImA Й0 դեպքում բավարարում Է

անհավասարությանը:
Թեորեմ 2: Я ֊ի զրոյից տարբեր բոլոր իրական արժեքների դեպքում տեղի ունի
------------<р(Л,х) = е(-Я , х)-.у(Я )е(Я , х )
е '{Л ,0 )-а Л е (Л ,0 У

(7)
К

հավասարությունը, որաեդ

г)

е '(֊Л , 0 )- а Л е (- Л ,0 ) .
е'(Л ,0)-аЛ е(Л ,0)

Ակնհայտ է, որ (7) հավասարության ձախ մասը 1 тЯ > 0 փակ կիսահարթության մեջ
մերոմորֆ ֆունկցիա է, որի բևեռները Ц/(Л) = е\Л , 0) - а Л е(Л , 0) ֆունկցիայի զրոներն են:
Թեորեմ 3: у/(Л) = е\Л , 0) - аЛ е(Я , 0) ֆունկցիան 1 т Я > 0 կիսահարթության մեջ
Я
կարայ է ունննալ միայն կնրջաՓտ թվով զրոնէտ ե ------- ֆունկցիանսահմանաՓակ Է 0 կնտի
մի որոշ շրջակայքում:
Թեորեմ 4: A - 5(Я) ֆունկցիան հանդիսանում Է մի որոշ F տ(х ) ֆունկցիայի Ֆուրյեյի
ձեավախությանը, որտեղ F ։ (х) -ը ներկայացվում Է F j (x) = O s(x) + vFj (a:) տեսքով, ընդ որում'
Ф Д * ) e Լ,(-օօ, օօ), Ч'Длг) e L 2(-oo, օօ)

ե s u p ^ ( x ) | < օօ:

Այստեղ А —ով նշանակված Է

M i = ..հա £(Я )ճ
a —i

л~*°°

թիվը:

Ամփոփում
Դիտարկվում Է Շսաւրմ-Լիավիլի (1)-(2) խնդիրը ոչ տեղային ծայրային պայմանով:
Հետազոտված Է տրված խնդրի սպեկտրը և լուծման որոշ հատկություններ:

Резюме
Рассматривается задача Штурма-Лиувшшя (1)-(2) с нелокальным граничным условием.
Исследованы некоторые свойства решений и спектр указанной задачи.

Գրականություն
1. Марченко В. А., Операторы Штурма-Лиувиля и их приложения, Изд. “Наукова Думка”,
Киев, 1977.
2. Агранович З.С., Марченко В.А., Овратаая задача теории рассеяния, Харьков, 1960.
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О РЕШЕНИЯХ ОДНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ
Г.Г.Саакян
кафедра математики

Рассматривается следующая краевая периодическая задача для канонической системы
Дирака (см., например [1]-[3]):
dv _
S — + G (x)y = Ay,
dx

( 1)

(2)

^о Г
Р(х) q{x) '
где Տ = I
,G (x ) =
у у(х) =
, функции р(х), q{х) - гладкие,
1-1 0;
М х) -р (х ),
V bW /
непрерывные, периодические с периодом £:
р (х + £) = р ( х \ q(х + £) = q(x)
для любого действительного х.
Теорема. Если одна из функций р(х) или q(x) или их алгебраическая сумма
знакопостоянна на интервале [0 ,f] , то задача (1)-(2) при Я = 0 не имеет нетривиальных решений.
Доказательство. Примем в (1) Я = 0 и запишем систему (1) в развернутом виде

уշ+р(х)У\ +q(*)y2=0
[ - У\ + Я{*)У\ ~ Р {х)у2 = 0

(3)

Умножив первое уравнение системы на у ,, а второе на у 2, найдем

| УУг + Р{Х)У2\ +4(x)yty2 = 0
{ ֊ у\у2 + Я{х)У\У2 - Р{х )Уг = 0
Вычитывая из первого равенства второе, получим следующее равенство
(У1У2) = ~Р (х){у2х + у \ ) .
Проинтегрируем полученное соотношение от 0 до £. Так как согласно условиям (2)
(Ух (х)у2(х)) о = у х{£)у2(£) - у х(0)у2(0) = 0,

(4)

(5)

(6)

то в результате получим, что
е

\р (х )(у ] (х) + у \ {x))dx = 0.

(7)

Вновь рассмотрим систему (3). Умножив первое уравнение на у 2 , а второе на у х, затем
сложив, найдем

d(yl -V,2) = -2q(x)(y] +у\).

(8)

Вновь проинтегрировав полученное соотношение в пределах от 0 до I , и, учитывая то, что с
учетом условий (2)

ft jiifll
получим
5

о)
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ТЕРНАРНЫЕ СВЕРХТО Ж ДЕСТВА АССОЦИАТИВНОСТИ
ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО РАВЕНСТВУ ((л, у, z), и, v )= (.х, (у, z, м), v).
Л.Р.Лврамян
кафедра математики

Классификация Бинарных нетривиальных сверхгождеств ассоциагавносш в нетривиальных
Бинарных овратамых алгеврах (т.е. в алгеврах с Бинарными квазигрупповыми операциями) содержится в
равоге В.Д. Белоусова. В монографии [2] (смлакже [з]) эти результаты усиливаются в двух направлениях:
для q -алгевр и в -алгевр.

1. Предварительные понятия и результаты.
Условимся, наперед, обозначать последовательность х„, х,1+ь ..., Хщ через xnm. Символ х„т имеет
смысл, если n<m. Если п>ш, то под XnmБудем понимать пустую последовательность.
Определение. Пусть п е N . Множество Q с одной ո-арной операцией А называется п-группоидом и
обозначается через Q(А). Алгебра Q (е ) с п-арными операциями назьшается ո-арной алгеврой. При п=1,2,3
tv-арная алгевра, соответственно, называется унарной, Бинарной и тернарной алгеврой.
Определение, п-группоид (ХА) называется п-полугруппой, если в Q вьшолняегся тождество
= (х,>'(х^ V
)
для л ю б ы х i, j , i Ф j и 1 <
1 < j < п, п > 2 (для простоты, знак операции А в тождестве
спускается).
Определение, ո-группоид Q(A) называется ո-квазигруппой или ռ-арной квазигруппой, если в
равенстве А (Х |П) = x^i всякие п элементы из Xi,1+1 однозначно определяют ո + 1 -й. Иными словами, Q(A)
назьшается п- квазигруппой, если уравнение
A(ai''l,x ,3 +1n)= b
однозначно разрешимо для л ю б ы х a*, b е Q и для л ю б о г о i= 1,2,.. . д
При п=2 получаем 2-квазигруппу или овычную (Бинарную) квазигруппу , а при п = 3—3-квазигруппу или
тернарнуюквазигруппу.
Если Q(A) — п -арная квазигруппа, то А называется квазигрупповой операцией арности IА\ = п ,
п -квазигруппа с единицей называется п -лупой.
Определение. Если п-квазигруппа Q одновременно является и ո-полугруппой, то она называется п-группой

(я > 2) .
Определение. Алгевра Q(E) с тернарными операциями называется тернарной оврзтимой алгеврой,
если0(А)-тернарная квазигруппа для л ю б о й операции АеЕ. Алгевра Q(S) называется овратимой, если для
любой операции АеЕ, Q(A) является ո-квазигруппой для некоторого пе N .
Определение, ո-квазигруппа Q {B) называется изотопом п -квазигруппы Q U ) , если существует
последовательность Т = (сг,"+1) подстановок множества Q такая, что в { х " ) = ОГ^, A\^Xi

}" J для всех

xleQ.
Лювая п -квазигруппа изотопна п -лупе.
Теорема Алверта. Если п -лупа изотопна п -группе с единицей, то они изоморфны.
Более общий результат в Бинарных алгеврах доказывается в монографии [2].
Алгевра Q(E) называется овратимой, если для любой операции А е Е
Q(A) является п квазигруппой для некоторого п е N .
2. Характеризация тернарных ассоциативных сверхтождеств.
Тернарная алгевра 0 (E ) называется нетривиальной, если |Е| >-1.
Из определения тернарной квазигруппы вытекает следующий результат.
Предложение 1. Если в нетривиальной тернарной овратимой алгебре вьшолняегся нетривиальное
сверхгождество, определенное по равенству
((х, у , z), и, v) = (х, (у, z, м), v),
тогда в нем каждая функциональная переменная повторяется хотя вы два раза, Следовательно, каждое
такое сверхгождество может вьпъ только функционального ранга 2 и одного из следующих видов:

7

У Ж 512\
{?(*)(. у\ Щ + Щ 4 )№ = 0 •

(10)

0

Из равенств (7) и (10) следуют и следующие равенства

1

|(р (*) + q (x )\y ] (х) + у \ (x))dx = 0,
о

(Па)

JG>0 ) -

(llb)

( * ) + у I (*))<** = 0 •

о
Из соотношений (7), (10), (11а) и (11в) вытекает, что если функция р(х) или q(x) или их
алгевраическая сумма знакопостоянна на интервале [0, £], то у х(х) = у 2(я) = 0почти всюду.
Теорема доказана.

Ամվավաւմ
Աշխատանքում դիտարկվում է պարբերական եզրային խնդիր Դիրակի կանոնի
համակարգի համար
5 — + в(х )у = Лу,
dx
№ = .У1 (0)> >>շ M =

д>2(0 ) .

Ապացուցվում է, որ եթե р{х) կամ q(x) ֆունկցիաները կամ նրանց հանրահաշվական
գումարը ունի հաստատուն նշան [0,f] հատվածի վրա, ապա այդ դեպքում դիտարկվող խնդիրը
չունի ոչ տրիվիալ լուծումներ:

Резюме
В равоте рассматривается периодическая краевая задача для канонической системы Дирака
Տ — + G(x)y = Лу,
dx
У\ W = У\ (°)>У2М = У2( ° ) >
Доказывается, что в случае знакопостоянства функций
р(х) или q(x) или их
алгевраической суммы на отрезке [0, £], рассматриваемая задача не имеет нетривиальных решений.

Литература
1. 1.Б.М.Левитан,
И.С.Саргсян,
Операторы
Штурма-Лиувилля
и
Дирака,
М., Наука, 1988 г.
2. 2.В. А. Якувович, В. М. Старжинский, Линейные дифференциальные уравнения с
периодическими коэффициентами, М., Наука, 1972 г.
3. А. Г. Костюченко, И. С. Саргсян, Распределение собственных значений, М., Наука, 1979 г.
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X { y {x , у , z), и, v ) = У(х3X {y , z, u \ v),
X ( x ( x , _y, z), u, v) = Y(X, Y(y, z, и), v ),
X (y(x, y, z), w, v) = X (x, Y(y, z, w), v )
Теорема 1. В тернарной оврагамой алгебре Q\Y) вьшолняегся сверхгождество
X (Y (x,y,z),u,v) = Y (x,X(y,z,u),v)
тогда итолько тогда, когда каждая операция Д. е Е определяется по правилу:
Д (^, у, z) =
Ш

(#Х о ^ о f/dy о & ),

= Щ

y /2 \ z ) — -У,՜* ° z ° s ,4

где 0 ( ° ) - Бинарная группа, у/ е AutQ{°), q,S - произвольные подстановки множества 0 , a sitt е Q .
Теорема 2. В тернарной оврагамой алгевре 6 (E ) вьшолняегся сверхгождество
Х(х(х, у , z), м, v) = У(х, У(у, z, и), v)
тогда итолько тогда, когда каждая операция Д е Z определяется по правилу:
Д. (л, .у, z) = զ ՜ճ(qx ° ® qy о <p(®qz) ° 4 ),
(р 1 ( х ) = X ,

05 у

О

^

= (© е ) о s f ,

где б (° ) ~ Бинарнаягруппа, © -ее квазиавгоморфизм,(р g AutQ{y\

st е Z (^(°)), е- единилагруппы Q\°).

Теорема 3. В тернарной оврагамой алгевре £)(е ) вьшолняегся сверхгождество
д>, z), и, v) =
У(у, z, и), и, v)
тогда и только тогда, когда каждая операция Д е Е определяется по правилу:
Д

z) = ?~1f e * ° ©«У ° 0>(©?z) ° %\

(рг (х) =

է, о х

оէ՜ ' ,

©/,. = 0 е о tt ,
где е ( ° ) - группа, © -ее квазиавгоморфизм, (р е AutQyо),

tt e Q ,

е- единица группы е ( ° ) .

Ամվավաւմ
Սովորական քվագիխմբերից կազմված հանրսւհաշիվներում գերնույնությունների դասակարգումը
արվել Է վ.Դ.Բելոուսովի կողմից: Մասնավորապես նրա կողմից դասակարգվել Mr սովորական
զուգորդական գերնույնությունները:
Ներկա աշխատանքում դասակարգվում են 3-տեզանի զուգորդական գերնայնաթյունները:
Հիմնական արդյունքները ներկայացված են թեորեմ 1, թեորեմ 2, թեորեմ 3 պնդումներում ե
ձևակերպված են խմբերի ավսամորֆիզմների ե քվազիավտոմորֆիզմների 'լեզվով':

Резюме
Классификация сверхтождесш в алгеврах с о б ы ч н ы м и квазигруппами дана В. Д. Белоусовым. В
частности, им вьиш классифицированы овычные сверхтождества ассоциативности.
В настоящей равоте классифицируются тернарные сверхтождества ассоциативности. Основные
результаты представлены в утверждениях теоремы 1, теоремы 2 и теоремы 3 и сформулированы на “языке”
автоморфизмов и квазиавтоморфизмов.

Литература
1. Белоусов В .Д., УМЫ, 1965, t.XX,N1, с.75 -145.
2. Мовсисян Ю.М., Введение в теорию алгебры со сверхтождествами, Ер., Изд-во ЕГУ,1986.
3. Мовсисян Ю.М., УМЫ, 1998, t.53.N1(319), с.61 -114.
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ВАРИАЦИИ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТИЦ ПО
РАЗМЕРАМ В СМОГОВОЙ СИТУЦИИ
Г.М.Багунц
кафедра физики

В современных условиях быстрого развития промышленности и роста городов усиливается
воздействие на окружающую среду, проявляющееся в резком возрастании вредных выбросов,
поступающих в атмосферу от антропогенных источников.
Около 10% общей массы загрязнителей атмосферы представлено аэрозольными частица
ми. Приблизительно половина их обусловлена работой промышленности, четверть - автотранс
портом, восьмая часть - электростанциями, десятая - сжиганием мусора [1].
Хотя частицы составляют лишь около 10% общей массы антропогенных загрязнителей,
ущерб от этого типа загрязнителей существенно больше.
Согласно современным представлениям глобальную структуру атмосферного аэрозоля
можно представить в виде двух основных фракций частиц: грубодисперсных частиц, которые об
разуются диспергированием твердых или жидких веществ, и субмикронных частиц, значитель
ная часть которых образуется в результате внутриатмосферного синтеза частиц из газовой фазы
[2 ].
Механизмы дробления, реализующиеся в природных условиях, ограничивают размеры час
тиц грубодисперсного аэрозоля снизу примерно в районе 1 мкм по диаметру. В свою очередь,
механизмы роста мелких частиц становятся малоэффективными в области 1 мкм, ограничивая
распределение этих частиц сверху. Таким образом, между этими двумя классами частиц в районе
около 0,5 мкм, по радиусу формируется граница их раздела.
Для описания распределения частиц по размерам используется функция распределения
частиц по размерам. Существует большое количество функций распределения (распределение
Юнга или обратностепенное распределение, различные формы гамма-распределений). В послед
нее время все чаще используется логарифмически нормальное распределение [3]
V

In2
F (ln r) = — р==гехр<

, где г -среднегеометрический радиус,

2у 2

у^2л

(1)

1пги = lnr , /-стандартное отклонение). Эта функция задается двумя параметрами - гт и / , ко
торые в случае известной jp(lnr) определяются следующим образом.
lnrm = Jin rf{r)dr

(2)

о

у 1 = J ( ln r - ln r OT) 2F (ln r)^ r

(3)

о

На основе обратной задачи светорассеяния, сводящейся к решению системы интеграль
ных уравнений
\ K J ( r ) d r = Dtt,
(4)
где ядра Kik рассчитаны в приближении теории М и, f ( r ) - распределение частиц по разме
рам, Dlk - компоненты матрицы рассеяния, по данным комплексных измерений оптических ха
рактеристик можно определить микроструктуру аэрозоля.
Разработанный в АН Литвы фотоэлектрический счетчик АЗ-5 является одной из самых
портативных и надежных моделей счетчиков.
Одной из задач настоящей работы была проверка выполнимости логнормального распреде
ления концентраций.

9

Задача исследования вариаций функции распределения частиц по размерам сводится к по
иску взаимосвязей между концентрациями частиц разных размеров. Она решается с помощью
феноменологического и статистического анализа данных наблюдений. Весьма плодотворным яв
ляется подход к исследованию вариаций, основанный на параметризации функции распределе
ния частиц по размерам. Такой анализ был проведен автором на основе результатов измерений,
проведенных в Москве, Алма-Ате, Ереване и Кисловодске.
Несмотря на существенный суточный ход объемного распределения частиц по размерам
для субмикронного аэрозоля, (рис.1), удалось выявить ряд важных закономерностей.

Рис. 1. Суточнойход функции объемногораспределения частицпоразмерам. Ереван, зима: 1, օ-0-Յ
часов; 2, -3-6; 3, + - 6-9; 4, 9-12; 5, -12-15; 6, -15-18; 7, -18-21; 8, -21-24.
Важнейшей особенностью вариаций микроструктуры городского аэрозоля является изменчи
вость общего уровня концентрации частиц для всего рассматриваемого диапазона размеров (рис.2).

Рис. 2. Примерыраспределений овъемов частицпоразмерам:
1-Алма-Ата, зима; 2-Ереван, зима; 3- Ереван, лею ;. 4-Кисловодск, зима, 5-М осква, лето.
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В большинстве случаев распределение частиц по размерам отчетливо разделяется на две
фракции, что согласуется с современными представлениями об атмосферном аэрозоле. Эти фрак
ции или моды (субмикронная или грубодисперсная) имеют отчетливо выраженные максимумы.
На полученных распределениях максимума объемного распределения частиц по размерам
и (г ) обычно не наблюдается, поскольку он расположен как правило, за пределами охвачен
ной измерениями области размеров частиц (0,2-5мкм). Однако, в условиях замутненной атмосфе
ры (особенно для Еревана) этот максимум перемещается в интервал размеров г = 0,2 + 0,3 мкм.
Положение второго максимума наблюдается в широком диапазоне размеров г > 1 мкм,
причем случай с положением максимума в области размеров 2мкм < г <5мкм наблюдаются, как
правило, в зимних условиях.
Минимум распределения лежит, как правило, в области размеров г = 0,5 ч- 0,75 мкм. В от
дельных реализациях он может перемещаться как влево до значений г » 0.4 мкм, так и вправо
до г «1 мкм.
Наряду с общими вариациями концентрации частиц для всех диапазонов размеров, отчет
ливо выявляются вариации формы распределения, связанные с изменением соотношения кон
центраций субмикронного и грубодисперсного аэрозоля. Оценить роль вариаций этого типа
можно, если рассчитать коэффициент корреляции между концентрациями частиц субмикронного
и грубодисперсного аэрозоля.
Расчеты показали, что все значения коэффициентов корреляции сравнительно невелики.
Некоррелированность вариации концентраций субмикронного и грубодисперсного аэрозоля иг
рает заметную роль в формировании функции распределения частиц городского аэрозоля по раз
мерам.
Особое внимание в контроле и исследовании загрязнения атмосферы уделяется случаям
повышенного загрязнения, наблюдающимся в Ереване. В целом за весь массив подобных ситуа
ций превышение над средними концентрациями достигает 3-4 раз, а для отдельных фракций до
10 раз.
Исходя из двухмодальности распределения частиц по размерам, обусловленного наличием
двух типов источников аэрозоля, имеет смысл рассматривать 2 типа опасных уровней загрязне
ния атмосферы: первый тип - когда концентрации отдельных фракций субмикронного аэрозоля в
5-10 раз превышают отдельные значения. При этом концентрации грубодисперсного аэрозоля
ненамного превышают средние значения, что исключает фактор влияния метеоусловий. Второй
тип - когда наблюдаются повышенные концентрации только грубодисперсного аэрозоля.
Наибольший интерес представляют ситуации с развитием смоговой ситуации в Ереване (рис. 3).

1-10:00; 2-12:30; 3-15:00; 4-17:30.
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В утренние часы (1) концентрации отдельных фракций субмикронного аэрозоля ненамного 1
отличались от средних за цикл концентраций. Далее (2) на фоне общего роста концентраций от-1
дельных фракций субмикронного аэрозоля выделяется более быстрое увеличение концентраций j
наиболее мелких частиц. Дальнейшее развитие ситуации (3,4) приводит к опасному уровню кон-1
центраций. Основная масса субмикронного аэрозоля сосредотачивается в интервале 0,2-0,3 мкм.
При этом концентрации грубодисперсного аэрозоля растут относительно слабо.
Наиболее вероятной причиной роста аэрозольной массы в первой моде, является конденса- !
ция на продуктах фотохимической реакции на первоначально очень малых частиц (нуклидах с
г -< 0,1 мкм) и их коагуляционного роста. В результате этих процессов г увеличивается до деся
тых долей микрометра.
Дальнейшее изучение этой проблемы позволит выявить механизмы и стадии развития смоговой ситуации.

Ամվավաւմ
Աէրոզռլ
մասնիկների
ըստ
չափսերի
բաշխման
տվյալների
տեսական
հետազոտությունների ն էբսպերեմենտալ տվյալների արդյունքների վերլուծության հիման վրա
հաջողվեց
առանձնացնել
երկու
չափամաս'
ենթամիկրոնային
( г -< 0,5 մկմ)
ե
կոպտադիսպերսային (г >-0,5 մկմ): Բացահատվել են մասնիկների ըստ չափսերի բաշխման
ֆունկցիայի վարիացիաների որոշ օրինաչավտւթյուններ:
Ուսումնասիրվել են ծխամշուշային իրավիճակի զարգացման մեխանիզմները:

Резю ме
На основе анализа результатов теоретических исследований и экспериментальных данных
распределения аэрозольных частиц по размерам удалось выделить две фракции: субмикронную
( г -Հ 0,5 мкм) и грубодисперсную (гУ 0,5мкм). Выявлены некоторые закономерности вариаций
функции распределения частиц по размерам. Изучены механизмы развития смоговой ситуации.

Л и тература
1. К.Уорк, С.Уорнер, Загрязнение воздуха, Источники и контроль. Изд-во «Мир», Москва,
1980г.
2. Лактионов А.Г.,Богомолов Ю.Г., Микроструктура атмосферного аэрозоля, Изв. АН
СССР, ФАО, 7, N3 1971г.
3. Колмагоров А.Н., О логарифмически нормальном распределении частиц при дроблении,
Доклады АН СССР, 31, N2, 1941г.
4. Дейрменджан Д., Рассеяние электромагнитного излучения сферическими полидисперсными частицами, Москва, Мир, 1971, 165с
5. Багунц Г.М., Дианов-Клоков В.И., Фокеева Е.В., Сопоставление вертикальных распреде
лений окиси углерода и аэрозоля над Москвой, Известия АН СССР, Москва, ФАО, т.23,
N11, 1987г.
6. Багунц Г.М., Статистический анализ функции распределения частиц аэрозоля по разме
рам, ученые записи АрГУ, N1(10), 2005, стр.63-67.
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ
НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ И ЧЕРЧЕНИЯ В ВУЗЕ
А.А.Погосян
кафедра инженерии

В жизни и деятельности человека большое значение имеют графические изображения
предметов окружающего мира. В современном производстве чертеж является конкретным
выразителем технической мысли. Изготовлению задуманного изделия всегда предшествует
тщательное выполнение серии чертежей, включая чертежи каждой детали этого изделия.
Технический чертеж не только отображает внешнюю форму и размеры изделия, но
посредством некоторых графических условностей дает сведения о форме скрытой от глаз
поверхности этого изделия, о материале, о шероховатости, покрытии и видах обработки,
допусках формы и расположения поверхностей образующих деталь и пр. Способы
изображений и условности оформления технических чертежей в различных областях
техники неодинаковы, например имеют различия чертежи машиностроительные,
инженерно-строительные, топографические, электротехнические и др.
В связи с увеличением объема строительства в НКР растет потребность в грамотных
инженерах, а грамотный инженер в первую очередь должен иметь глубокие знания по
начертательной геометрии и черчению.
Цель изучения курса начертательной геометрии и черчения состоит в том, чтобы
овладеть теоретическими основами построения изображений предметов и практическими
навыками выполнения чертежей.
Исходя из этой цели, программа ставит следующие задачи:
1. дать студентам знания о прямоугольном проецировании на одну, две и три взаимно
перпендикулярные плоскости и построении аксонометрических проекций;
2. научить читать чертежи, то есть привить навыки мысленного представления формы и
размеров изделий по их изображениям на чертеже;
3. решать геометрические задачи графическим способом;
4. способствовать развитию у студентов технического и пространственного мышления,
без которого немыслимо инженерное творчество;
5. ознакомить студентов с важнейшими правилами, условными изображениями и
обозначениями, указанными государственными стандартами ЕСКД, раскрыть роль и
значение графических изображений во всех областях народного хозяйства;
6. способствовать привитию у студентов навыков культуры труда: правильной
организации рабочего места, рациональных приемов работы чертежными и
измерительными инструментами, аккуратности и точности в выполнении чертежей;
7. учитывая широкое внедрение ЭВМ, машинной и компьютерной графики, дать
студентам ряд новых возможностей выполнения чертежа.
Чертеж - это своеобразный язык, с помощью которого, используя всего лишь точки,
линии и ограниченное число геометрических знаков, букв и цифр, человек имеет
возможность изобразить на плоскости геометрические фигуры или их сочетания. Причем
этот графический язык понимает любой технически грамотный человек, не зависимо от того,
на каком языке он говорит.
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Методы обучения начертательной геометрии и черчению во многом отличаются от
общих методов обучения.
Многолетний опыт работы в вузе показал, что курс начертательной геометрии и
черчения трудно усваивается студентами. В связи с этим возникла необходимость
пересмотреть традиционные методы преподавания этой дисциплины.
Устное изложение материала необходимо применять в сочетании с демонстрацией
наглядных пособий, технических средств, моделей и приемов работы чертежными
инструментами.
Чтение чертежа представляет собой процесс образования пронстранственного
представления формы изображаемого изделия и определения всех других данных,
необходимых для его изготовления и контроля. При чтении чертежа необходимо предмет
мысленно расчленить на части, рассматривать форму каждой из них и установоть
метрическое соотношение элементов предмета.
Очень хороший результат дает лепка предмета по чертежу из пластилина. В процессе
лепки студент воспринимает форму предмета не только с помощью зрения, но и осязания.
Вместе с тем практическое преобразование формы заготовки помогает формированию
соответствующего умственного действия и является условием формирования мысленного
анализа и синтеза формы предметов.
Моделирование —эффективный способ развития пространственного воображения и
мышления, воспитания у студентов способности представить предмет по чертежу, что
составляет основу умения читать чертеж. При моделировании в качестве материала
используются пластилин, картон, мягкая проволока и т.д.
В последние годы большое внимание уделяется развитию творческих способностей
студентов. В связи с этим необходимо ввести элементы конструирования или различного
рода преобразования исходных графических данных. Условия заданий на конструирование
должны быть доступными для студентов, и главным требованием к ним должна быть
направленность на сообразительность, находчивость и творческий поиск при максимальной
простоте графического оформления конечного результата.
Одним из важных элементов является контроль знаний, полученных в процессе
обучения. Для контроля знаний можно ввести использование карт программированного
контроля. В картах помещены вопросы и ответы. Студент выбирает правильный ответ.
Для решения графических задач по начертательной геометрии также широко
используются компьютеры. Современные компьютерные технологии предоставляют
специалистам широкие возможности по моделированию всевозможных технических
объектов и их различному графическому представлению (трехмерные твердотельные и
проволочные модели, фотореалистичные изображения). Безусловно, для формирования
представления моделей на экране компьютера используются методы начертательной и
вычислительной геометрии. При выполнении графических работ необходмо программное
обеспечение автоматизированного выполнения графических изображений и хорошо
развитые пространственные представления студента.
В наших условиях нет необходимости полностью переходить на систему
компьютерного изучения курса, так как это затрудняет контроль знаний и не развивает
пространственное мышление у студентов. Достаточно дать определенные представления о
выполнении чертежей на компьютерах.
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Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении начертательной геометриии и
черчения, необходимы для изучения общеинженерных и специальных технических
дисциплин, а также в последующей педагогической и инженерной деятельности.
Умение мысленно представить форму предметов и их взаимное расположение в
пространстве особенно важно для эффективного использования современных технических
средств на базе вычислительной техники для машинного проектирования технических
устройств и технологии их изготовления.

Ամվավաւմ
Բահում աշխատանքի բազմամյա փորձը ցույց է տվել, գծագրական երկրաչափության
ե գծագրության դասընթացը դժվար է ընկալվում ուսանողների կողմից: Դրա հետ կապված
անհրաժեշտություն է ծագել վերանայել այդ առարկայի ուսուցման ավանդական մեթոդները.
1. Անհրաժեշտ է համատեղել նյութի բանավոր շարադրանքը ցուցադրական
պարագաների, տեխնիկական միջոցների ե այլնի հետ:
2. Լավ արդյունք է տալիս ըստ գծագրի պլաստելինից ծեվաւմը:
3. Անհատական վարժություններում կարելի է մտցնել նախագծման տարրեր:
4. Ցանկալի է տալ համակարգչի վրա գծագրի կատարման մասին գոնե մինիմալ
տեղեկություն:
5. Գիտելիքների քննման ժամանակ կարելի է օգտագործել ծրագրավորված հիմնական
քարտեր:

Резю м е
Многолетний опыт работы в вузе показал, что курс начертательной геометрии и
черчения трудно усваивается студентами. В связи с этим возникла необходимость
пересмотреть традиционные методы преподавания этой дисциплины:
1. необходимо сочетать устное изложение материала с демонстрацией наглядных
пособий, технических средств и т.д.;
- 2. хороший результат дает лепка по чертежу из пластилина;
3. в индивидуальные задания можно ввести элементы конструирования;
4. желательно дать хотя бы минимальные представления о выполнении чертежей на
компьютерах;
5. при контроле знаний можно использовать карты программированного контроля.
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կՐՄՈՂՆԵՐՒ էկՈԼՈԳՒԱՅԻ ԴԱՇՏԱՅԻՆ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ
ՈՐՈՇ ՄԵԹՈԴՆԵՐ
(մնթոդական ցուցումներ)
Վ .Տ. Հա յրա պ եսցա ն
կենսաբանության ամբիոն

վերջին տարիներին նկատելի աճել է դաշտային հետազոտությունների մակարդակը ե
նրանց բազմտդանությունը: Սակայն պետք է նկատել, որ յուրաքանչյուր գիտության
փորձարարական մաս, հետազոտությունների մեթոդաբանական կալմը հաճախ մնամ է ցածր
մակարդակի վրա' թույլ են օգտագործվում ժամանակակից տեխնիկական նվաճումները, դաշ
տային ոաումնասիրությունների նոր եդանակների մշակումը կատարվում է դանդադ,
օգտագործվում են հետազոտությունների քիչ շահավետ, պարզագույն եղանակներ, հաճախ էլ չի
պահպանվում դաշտային աշխատանքների կոռեկտության էթիկան:
Հետազոտությունների կազմակերպման մեթոդական կողմերի նկատմամբ պարզեցված
վերաբերմունքը բերում է պարզագույն մեթոդի ընտրման ձգտմանը, որը չի պահանջում ոչ միայն
նյութական ծախսեր, որն առանձնահատուկ կերպով ճնշում է, այլն, մտավոր ե ֆիզիկական ուժ:
Որքան էլ դա անհավանական թվա, դաշտային հետազոտությունների մեթոդիկայի գնահատման
համար որոշիչ է հանդիսանում այն դրույթը, երբ գնահատվում են ոչ թե նպատակին հասնելն ու
շահավետությունը, այլ նրա աշխատարարությունը: Մառացած դրույթը մեծամասամբ
պայմանավորված է լավ մեթոդական ձեռնարկների, համապատասխան աշխատանքային վարձի
բացակայությամբ, մեթոդական գործելաձևի ժամանակակից վիճակի չիմացությամբ:
Գիտատեխնիկական առաջընթացը պայմանավորված է հետազոտման մեթոդների
կատարելագործմամբ: Դրանով իսկ դաշտային հետազոտման մեթոդների իմացությունը կարևոր
նախապայման է դպրոցում կենդանաբանությունից էքսկուրսիաների, իսկ բուհում՜ դաշտային
ուսումնավւորձնական պրակտիկաների անցկացման համար:
կենդանաբանությունից դաշտային աշխատանքներն ունեն իրենց յուրօրինակ բարդու
թյունները և առավել ևս դժվարությունները: Այսպես, շատ դժվար է հայտնաբերել կաթնասուն
ներին, թռչուններին, սողուններին, երկկենցաղներին և ձկներին, որը միաժամանակ
պայմանավորված է նրանց ակտիվ շարժունակությամբ և զգուշությամբ: Սակայն, չնայած, նման
բարդությունների առկայությանը կենդանաբանության դասապրոցեսը անհնար է առանց
դաշտային կամ ֆաունիստական աշխատանքների:
Դաշտային աշխատանքները անհրաժեշտ է կատարել տարվա բոլոր սեզոններին, յուրա
քանչյուր դեպքում՜ 2-3 արշավ: Դա, իհարկե, հնարավորություն է տալիս աշակերտներին կամ
ուսանողներին, ինչպես նաև ուսուցիչներին վարձնականորեն դիտարկել սեզոնային փոփո
խությունները կենդանիների կյանքում, նրանց միգրացիաները և պատճառները, ինչպես նաև
սեռական վարքը, խնամքը ձագուկների նկատմամբ և նման մի շարք այլ երևույթներ, պարզապես
հարկ է նշել նաև օգտակար և վնասակար կենդանատեսակների ճանաչման հարցերի մասին:
էքսկուրսիաների և դաշտային պրակտիկաների ժամանակ դիտվում է նաև կենդանիների և
բույսերի կապը, բների կառուցման առանձնահատկությունները, բնադրման վայրերը, կրծողների
կամ ընդհանրապես այլ կենդանատեսակների գործող և լքված բների հայտնաբերման
առանձնահատկությունները և այլն:
վերը նշվածի իրականացման համար անհրաժեշտ է օգտագործել որոշակի աշխատան
քային մեթոդներ, որի ընտրությունը պայմանավորված է կատարվող աշխատանքի բնույթից,
նպատակից և խնդիրներից: Սակայն ինչպիսին էլ լինեն էկոլոգիական հետազոտության
նպատակը և խնդիրները, այնուամենայնիվ անհրաժեշտ է օգտագործել հետևյւպ մեթոդները.
Դիտարկում: կենսաբանական բոլոր մեթոդներից առավել հարմարավետը և ընդունելին է:
Նա տալիս է ամբողջական և բնական կերպարը, այլ ոչ թե կետերի հավաքագրում:
Հետազոտման առավել ուղղակի ճանապարհը կայանո՜ւմ է նրանում, որ բնական երևույթների
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ուսամնասիրաթյունները վնասված չեն նախապատրաստական գործընթացում ե դիտարկման
գործիքներով աղավաղված չեն: Ակամայից պարզ է, որ ցանկացած վարձարար պետք է միտում
տեսնա ոչ թե հետազոտական աշխատանքներում գործիքների համալրման, այլ չաղավաղված
տվյալների ստացման: Հետևաբար վիզուտլ դիտարկումների արդյունքում ստացվում են
կենդանիների էկոլոգիական առավել ճշգրիտ տվյաւները: Նշված մեթոդով պարզաբանվում են
ցանկացած կենդանու էկպոգիական հաբմարողականության երևույթներ, բազմացման համար
նպաստավոր պայմանների ընտրությանը, ձագերի աճը, սերնդի նկատմամբ խնամքը, տարածքի
համար գոյության պայքարը, բնակլիմայական պայմանների վավախության, սննդի պակաս կամ
աոատլինելու ազդեցությանը տվյալ օրգանիզմի վրա և այլն:
Դիտարկումների արդյունքները զատ նկարագրական բնույթ ունեն, որոնք պահանջում են
հավար պատշաճի մոտեցում և տվյալ երևույթները վերլուծողը պետք է ցուցաբերի մեծ
մասնագիտական կարողություններ (5,6): Նշվածի իրականացման համար անհրաժեշտ է նաև
ծանոթ լինել կենդանիների, մեր պարագայում կրծողների, վարքագծին, որոնց մեծ մասը ձևա
վորվում է անհատական զարգացման ընթացքում' ծնողներից էստաֆետը սերունդներին
հանձնելով: Այսպես, օրինակ, դաշտերում մթերվող հատիկային կերերի շուրջը ոչ գիշատիչ
թռչունների ներկայությամբ դաշտամկները իրենց ազատ են զգում, իսկ երբ հայտնվում են
գիշատիչ թռչունները, կամ մկներով սնվող գիշատիչ կենդանիները նրանք իսկույն ևեթ մտնում են
թաքստոց: Հետնաբար դիտարկումն այն հիմնական մեթոդն է, որը հնարավորության է տալիս
նրանց էկոլոգիական բոլոր առանձնահատկությունների վիզուալ նկարագրություններին:
կենդանիների, մասնավորապես կրծողների, բնակեցման, տարածական կառուցվածքների
նուրբ մեխանիզմների ուսումնասիրման շահավետ եղանակը տեսողական քննարկումներն է:
Հաշվի առնելով մանր կրծողների մեծամասնության գաղտնի կենսակերպը, մեթոդի
օգտագործումը սահմանափակվել էր միայն բաց տարածքներում ապրող, ցերեկային կենսակերպ
վարող կամ վարձարսւրական պայմաններում պահվող կրծողների տեսակի համար: Իհարկե,
տեսողական դիտարկման մեթոդի կիրառումը հիմնականում սահմանափակվում է օրվա
լուսավոր ժամերով, բայց տեղային կամ ընդհանուր թեթև լուսավորումը հնարավորություն է
տալիսգիշերային դիտարկումներին:
Ստացիոնարների ստեղծումը: ժամանակակից դաշտային հետազոտությունները պա
հանջում են համալիր նախնական աշխատանքներ: Հատուկ ընտրված տարածքներում որակյալ
հետազոտությունների անցկացումը ոչ մեկի մոտ կասկած չի առաջացնում: Առանձնապես
պահանջը մեծանում է դասակարգված էկոլոգիական հետազոտությունների կազմակերպման
նկատմամբ: Իհարկե, դա մեծամասամբ կախված է նպատակից և առաջադրված կոնկրետ
խնդիրներից (1): Ստացիոնարների հաստատունությունը դաշտային հետազոտություններում
կանխագուշակում է կրծողների վարքագծի վրա կենսապայմանների ազդեցության
ուսումնասիրությունների աշխատանքների հաջողությունները:
Ստացիոնար
դաշտերը
հնարավորություն են տալիս անցկացնեւ բազմամյա սեզոնային հետազոտություններ,
դիտարկումներ: Ստացիոնարների ընտրման նպատակը հիմնականում կայանում է նրանում, որ
դրսևորվում է որպես ստուգիչ և ուսումնասիրությունների արդյունքները միշտ համեմատության
մևջ են դրվում հարակից գոտիների արդյունքների հետ: Հետնաբար ստացիոնարները պետք է
ընտրել կրծողներով խիտ բնակեցված տարածքները, որտեղ առկա լինի նաև տեսակային
բազմազանությունը: Դա իր հերթին նպաստում է կրծողների այս կամ այն տեսակների վրա որևէ
էկոլոգիական գործոնի ազդեցության առանձնահատկության ուսումնասիրմանը: Սեզոնային
երևույթների վավախաթյունների և կլիմայական գործոնների ազդեցության հստակ
ոաումնասիրությունների համար ստացիոնարները պետք ընտրել տարբեր լանդշաֆտային և
կլիմայական գոտիներում:
կրծողների որսը, նշագրումը և կրկնակի գրանցումը: Ուսումնասիրվող տարածքներում
կրծողների նախնական տեղաբաշխումն որոշում են որսման արդյունքում: Որսման համար
օգտագործում են տարբեր հարմարանքներ, սակայն առավել հարմարավետ հարմարանքներից
են տարբեր տիպի թակարդները, մեր պարագայոււՐ կենդանորսները (2): կենդանորսների
կառուցվածքն այնպիսինն է, որ նա չի վնասում կենդանու առողջությանը: կարելի է օգտագործել
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նաև կապրոնս շշէտը, որի համար անհրաժեշտ Է, վերևից այն կտրել և տեւլադրել փոսում, այնպես
որ վերին ծայրը հավասարվի հոդի շերտին, մեջը տեդադրել գրափանյութը: կենդանուն կենդանի
որսելը մի քանի նպատակ Է հետապնդում4 նշադրման, արյան ստուգման, մռրֆոմետրիկ
չափումների և այլն (3):
կենդանիների, մասնավորապես կրծոդների, նշադրումը միտում ունի կենդանիների
գլխաքանակի մաթեմատիկական մոդելավորման: Ն՜շադրման եղանակները տարբեր են ե
բազմաբնույթ' ներկանյութեր, համարներ, օղակներ և այլն:
Սակայն նշադրումը պետք Է լինի այնպիսին, որ որոշակի հեռավորության վրա
տարբերակվի, թեկուզ հեռադիտակներով:
Տարիներ շարունակ, մոտ 70 տարի, օգտագործվում և զարգանամ Էր անհատական նշված
կենդանիների երկրորգնային որսի մեթոդիկան (Burt, 1940; Наупе,1949; Наумов, 1951; Кучерук,
1964; Reich, Tamarin, 1980): Այսօր դա կաթնասունների տարածական բաշխվածությունը
ուսումնասիրողների համար առավել ընդունելին Է: Տարածքային տեսության հիմնական
սկզբունքային մասը վերամշակվել Է նշագրված անհատների կրկնակի որսի փաստացի
վերլուծությունների հիման վրա: Նրա հիմնական արժեքները հանդիսանում են մատչելիությունը,
արդյունքների համեմատումը, զանգվածային նշադրումը, համեմատաբար մեծ մակերեսների
վրա աշխատումը: Այս մեթոդը կրծողների թվաքանակի հաճախականության բազմամյա և
սեզոնային հսկողության անցկացման համար հանդիսանում Է միակ հնարավոր եղանակը:
Ստացիոնարներում կամ ընդհանուր առմամբ ուսումնասիրվող տարածքներում կրծոդ
ների կարելի Է հաշվարկել կրծողներին կերակրելով ներկված գրավչանյութերով: Դա մեծ
հաջողությամբ կարելի Է օգտագործել կենսաերկրացենոգային ուսումնասիրություններում: Այս
մեթոդով աշխատելիս որոշակի տարածության վրա առանձնացնում են շրջանակներ, իսկ
շրջանակներում ակոսում են ցանցեր: Ցանցերը տեղադրում են մեկը մյուսից որոշակի
հեռավորության վրա: Գծերի հատման կետերում տեղադրում են գունավոր գրավչանյութեր:
Հրապարակը շրջապատում են նրա սահմաններից մեծ ու փոքր հեռավորությունների վրա
գունավոր գրավչանյութեր տեղադրված երկու գոտիներով: Ներքին և արտաքին գոտիների բոլոր
չորս կողմերը բաժանում են գրավչանյութերի կետերի, ներքինը քիչ, արտաքինը' համեմատաբար
շատ: Գունավոր գրավչանյութերն իրենցից ներկայացնում են ալյուրից և ճարպից պատրաստված
1:1 հարաբերությամբ խառնուրդ, որոնք փաթաթվում են 1- 2- 2,5 մմ երկարությամբ բրդյա
գունավոր թե{երով: Չորս տարբեր գույների թելերը օգտագործում են 1. հրապարակի կենտրոնում,
2.հրապարակը շրջապատոդ մնացած մասերում, 3. ներքին և 4. արտաքին գոտիներում
գունավոր գրավչանյութերի տեղադրման համար: Երեք օրվա ընթացքում վերանայվում Է
գրավչանյութերի վիճակը և թարմացվում: Չորրորդ օրը հրապարակից հավաքվում են բոլոր մնա
ցած գրավչանյութերը և փոխարենը տեղադրվում են թակարդներ, որսված կենդանիների
հավաքում են երեկոյան և առավոտյան: Որսած կենդանիներին հերձում են և նրանց մարսո
ղական տրակտում հայտնաբերած թելերի գույներով պարզում են կենդանիների կերահրապարակների տեղերը: կենդանիների ստամոքսում կամ աղիքներում բրդյա գունավոր թելերը
մնում են 5- 6 օր: Որսը կատարում են երեք օրում, որից հետո հաշվարկային հրապարակից
թակարդները հանում և տեղադրում են նրա չորս հատվող գծերում:
Այսպիսով' համեմատելով այդ գծերի և փորձնական հրապարակը հատող գծերի վրա
կատարած որսի արդյունքները կարելի Է եզրակացնել նաև գտզանիկների շարժի մասին:
կենդանիների բնակեցման խտությանը հաշվում են հետևյսդ բանաձևով.
N, = Nc. I, / Լ (1), որտեղ' N, - որսվող տարածքներում բնակվող գազանիկների ընդհանուր
քանակն Է, Nc- կենդանիների քանակն Է ընտրված կերահրապարակներում, Լ - ընտրված
տարածքի մեծությունն Է, հա, 1է-ամբողջ ւիորձնական տարածքի մեծությունն Է, հա: Ունենալով
կենդանիների քանակը տվյալ տարածքում և այն համեմատելով նախորդ տարիների քանակի
հետ' կենդանիների աճը կարելի Է պարգել հետևյալ բանաձևով.
N, = Nc. erl (2), որտեղ Nt- է պահին պոպու|յացիայի քանակն Է, No - to պահին պոպուլյտցիայի
սկզբնական բանակն Է, e- ն բնական ւոգարիթմի հիմքը (2,7182), r-ը տվյալ պոպուլյացիայամ
առանձնյակների տեմպը բնութագրող ցուցիչն Է:
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Ցուցիչային աճը հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ r-ը ունի հաստատուն թվային
արժեք, այնպես որ պոպուլյացիայի աճի արագությունը համեմատական է հենց թվաբսւնակին.
AN / At =rN, իսկ г = const (3):
Որպեսզի լրիվ պատկերացում կազմվի պոպուլյացիայի թվաբանակի դինամիկայի մասին,
ինչպես նան հաշվարկել նրա աճը, անհրաժեշտ է իմանալ այսպես կոչված վերարտադրության
մաբուր արագության մեծությունը (Ro), որը ցույց է տալիս թե մեկ սերնդում, նրա կյանբի T
ժամանակում, բանի անգամ է ավելացել պոպուլյացիայի թվաբանակը.
Ro = NT /N0 (4), որտեղ NT- ն նոր սերնդի թվաբանակն է, No-ն նախորդ սերնդում
առանձնյակների թվաբանակը, Ro-ն վերարտադրության մաբուր արագությունը, որը ցույց է
տալիս թե նոր ծնված առանձնյակներից բանիսն են բաժին ընկնում ծնողական սերնդի մեկ
առանձնյակին (4): Եթե R0 = 1, ապա պոպուլյացիան կայուն է, թվաբանակը' հաստատուն:
Աճի արագությունը հակադարձ համեմատական է սերնդի կյանբի տևողությանը,
r = InR0/ T (5): Այսպիսով, г- ի արժեբը տեղագրելով (2) բանաձևում, կստանանք
Nt=N„.(Ro/T)'(6):

Ամվավաւմ
Դաշտային հետազոտման մեթոդների իմացությունը կարևոր նախապայման է դպրոցում
«կենդանաբանություն»
առարկայից
էքսկուրսիաների,
իսկ
բուհում4
դաշտային
ուաւմնավարձնական պրակտիկաների անցկացման համար: Այս առումով աշխատանքում
քննարկվում է դաշտային հետազոտման մի բանի մեթոդներ և առաջարկվում է ընտրված
տարածքում կենդանիների խտության, դինամիկայի ն աճի արագության
հաշվարկման
թանտձեեր:

Резюме
Знание методов полевых исследованний - важное условие
для
проведения
зоологических экскурсий в школе и учебно - методической практики в вузе. В этой связи
в. работе рассматриваются несколько методов полевых исследований и прилагается ряд
формул для расчета в выбранной территории плотности животных, их динамики и скорости
роста популяций.
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ՆՇՏԱՐԻ կՒ ԿԵՆՍԱԿԵՐՊԸ Ե վ կԱԶՄՈՒԹՅՈԻՆԸ
(մեթոդական ցուցումննր)
Ա.Բ. Աղասյան, Ս.U. Աղասյան
կենսաբանության ամբիոն

Տիպ
Ենթատիպ
Դաս
կարգ
Ընտանիք
Տեսակ

թիկնալարավորներ
անգանգներ
գ լխսւքորդավորներ
նշտարիկանմաններ
նշտարիկներ
նշտարիկ

Chordata
Acrania
Cephalochordata
Branchiostomiformes,Amphioxiformes
Branchiostomidae, Amphioxidae
BRANCHIOSTOMA LANCEOLATUM

Ա^Խատտնօհ նատտահն Ե
1- ցույց տալ նշտարիկի կարգաբանական տեգը
թիկնալարսււխրների տիպի անգանգների ենթակարգում, 2- ուսումնասիրել նրա կենսակերպը,
արտաքին ե ներքին կազմությունը:
Ա?1սսւտտնռհն անհոտժե?տ է* 1- նշտարիկի արտաքին տեսքի, մարմնի միջաձիգ
կտրվածքի, ներքին օրգանների կազմության և արյան շրջանաոությսւն նկարներ, 2- նշտարիկի
ներկված ե զմռսված պատրաստուկներ (յուրաքանչյուր երկու ուսանուլի մեկ հատ), 3- նշտարիկի
խռիկների և վարի միջաձիք կտրվածքի միկրոպատրաստուկներ (յուրաքանչյուր երկու ուսանողի
մեկ հատ), 4- մանրադիտակներ (յուրաքանչյուր երկու ուսանողին մեկ հատ):
Աշխատանքի ոնթսւցօո
1- դասախոսը կամ ուսուցիչը նկարներում, մակրո ե միկրո
պրեպարատներում ցույց է տալիս նշտարիկը, նրա օրգաններն ու մասերը, 2- ուսանողները
իրենց պատրաստուկներում ինքնուրույն գտնում են նշտարիկի ցույց տված մասերն ու օրգանները
ե դրանք նկարում են տետրերում, 3֊դասախոսը կամ ուսուցիչը ստուգում է աշխատանքները,
կատարում է ամւիաիամ և տալիս է առաջադրանք տանը կատարելու համար (թեմաանգանգներ):
կենդանու նկարագրությունը: Նշտարիկները աղահամ ջրային կենսակերպ վարող
կենդանիներ են: Հայտնի է նրանց շուրջ 30-35 տեսակ: Նրանք ապրում են գերազանցապես
Ատլանտյան, Խաղաղ և Հնդկական օվկիանոսի բարեխառն կամ տաք ծովերում, այդ թվում Սև
ծովում: Նրանցից շատերը, այդ թվում եվրոպական նշտարիկը, իր կյանքի մեծ մասը անց է
կացնում նշտարաձև կամ նիզակաձև պոչով և իրանով հատակի (բենթոս) ավազի կամ տիղմի մեջ
խրված, գրեթե լրիվ անշարժ վիճակում, որի ժամանակ ջրի մեջ է լինում նրա միայն գլխային
ծայրը' նախաթերանային բացվածքը և դրա շուրջը դասավորված շոշավտւկները: Տիղմի մեջ
ապրող նշտարիկներն ընդունակ են նաև դանդաղորեն տեղաշարժել իրանը և պոչը այս կամ այն
կողմի վրա ծռմռելով, իսկ սակավ դեպքերում նրանք կարող են ինքնուրույն կամ ջրի
ալեկոծումների հետևանքով դարս գալ հատակի տիղմից կամ ավազից և կարճ ժամանակով
դանդաղորեն լողալ մերձհատակային ջրում ու նորից անցնել անշարժ կենսակերպին:
Օվկիանոսում կամ ծովում նրանք մեծ մասսամբ ապրում են առափնյա շրջանում* 10-30մ մինչև
1000մ խորությունում, որտեղ ջերմաստիճանը հաճախ կազմում է 17-30° , աղիությունը' 17-30%,,
(1/1000), իսկ պլանկտոնային տեսակներն ապրում են մինչև ՅՕՕՕմ խորությունում:
Հայտնի է նշտարիկների կամ ամֆիոքսիդների մեկ ընտանիք
(Branchiostomidae,
Amphioxidae), որում երբեմն տարբերում են 3 ենթաընտանիք' 1)նշտարիկներ (Branchiostoma,
Amphioxsus), 2)էպիգոնիխիտներ (Epigonichthys), 3) ամֆիոքսուսներ (Amphioxus): Որոշները
սրանց դիտում են որպես ընտանիքներ:
Նշտարիկների կամ ամֆիոքսուսների ենթաընտանիքում հայտնի է 20 տեսակ: Նրանց
մարմնի երկարությունը կազմում է 6-8սմ, սեռական գեղձերը մարմնի աջ և ձախ կողմում
բաշխված են համաչափ, ստորին կողմնային ծալքը վերջանում է շուրջխռիկային անցքից
(ատրիալ անցք) հետ: էպիգոնիխիտների մարմնի երկարությունը հասնում է մինչև 5 սմ-ի: Նրանց
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սեոական գեղձերը գտնվում են մարմնի միայն աջ մասոսմ: Աջ ստորին կողմնային ծալրն ավելի
ճրկար է' անցնում է ստորպոչային լողակին, իսկ ձախը վերջանում է աարիալ ծալքի հետին
մասում: Հայտնի է նրանց 6 տեսակ: Նշտարիկ ամֆիոքսուսները ապրում են միայն
պլանկտոնում: Նրանց բերանը գլխային ծայրում գտնվում է փորի կողմում4միջին գծից քիչ դեպի
ձախ: Բերանի շուրջը շոշավաւկներ չկան, չունեն շուրջխռիկային խոռոչ, սեռական գեղձերը
զարգացած չեն: Առանձին տեսակների երկարությունը հասնում է մինչե16մմ:
^ Եվրոպական նշտարիկի մարմնի երկարությունը հասնում է մինչև 8 սմ֊ի : Նա ունի
սպիտակավուն գույն, կողքերից սեղմված, պոչի ծայրում մեջքավւորային ուղղությամբ սրացած
մարմին (նկ.1):

Նկ.1. Նշտարիկի արտաքին տեսքը և ներքին օրգանները
1-նախաբերանային ձագար, 2-շռշափռւկներ, 3-մեջքային լողակ, 4-պոչային լողակ, 5Ծնթապռչայինլողակ, 6- ատրիոպոր, 7-մետապլևրալ ծա լք, 8-եետանցք, 9-միոմեր, 10-միոսեպտ,
11-թիկնալար 12-ներվային վաղ, 13-ՀԾսսի աչիկներ, 14-«կենտ ա չք», 15-թերանիխոռոչ, 16առագաստ/17-ըմպան, 18- խռիկային ճեղք, 19-միջխոիկային միջնապատ, 20-աղիք, 21լյարդային Ծլան, 22-սեոական գեղձ
Մարմնի առաջնային (գլխային) ծայրը փոքր ինչ լայնացած է: Այստեղ գտնվող
նախաբերանային խոռոչի շուրջը դասավորված են 10-20 զույգ շոշավաւկներ, որոնց թարթումների
շնորհիվ այդ կազմվածքի մեջ շարունակաբար մդվում է ջուր և սննդային մասնիկներ:
Նշտարիկի համար կեր են ծառայում դիատոմային ջրիմուռները ե այլ օրգանական մասնիկներ:
Նշտարիկի պոչի հետին ծայրը ե լողակը, նշտարաձև կամ նիզակաձև նեղացած է, որից էլ նա
ստացել է իր նշտարիկ անվանումը: Մարմնի թիկնային կողմով ձգված է մեջքի ոչ բարձր
լեղակը, որը պոչի ստորին մասում առաջացնում է ենթապոչային լողակ: Տեղաշարժման (լողալու)
ֆունկցիան իրականացվում է պոչի, իրանի մկանների, մեջքի ու պոչի լողակի միջոցով:
Մաշկը, կմախքը ն մկանները: Նշտարիկի մաշկը (հիպոդերմ) կազմված է 2 շերտից:
Արտաքին շերտում վերնամաշկը (էպիդերմիս) կազմված է միաշերտ էպիթելային հյուսվածքից:
Դրա տակ ընկած է բարակապատ լորձունքաշարակցական հյուսվածքից կազմված բուն մաշկը
(կուտիս, դերմա): Այստեղ տեղադրված լորձ արտադրող գեղձերը արտադրում են արտազատուկ,
որն էլ պատում է ամբողջ մաշկին, կազմելով բարակ թաղանթ' կոււռիկուլա: Վերջինս ունի
պաշտպանական ու սահունություն տալու նշանակություն:
r Նշտարիկի ներքին առանցքային կռճիկային կմախքը' թիկնալարը կամ քորդան,
պարուրված է լինում շարակցահյուսվածքային առանձգական թաղանթի (պատյան) մեջ:
Թիկնալարը գլխի հետին մասից ձգվում է մինչև պոչի ծայրը: Թիկնալարին պատող
շարակցահյուսվածքային պատյանից
գոյացած հենարանային չորսուները և միջնորմները
անցնում են մկանների արանքով ու խոռոչների չորս կողմերը: Այդ պատյանը թիկնալարին
տալիսէ նան անհրաժեշտ ամրություն և առաձգականություն:
Նշտարիկը ունի հատվածավոր (մետամեր) դասավորված մկանային համակարգ, որը
կազմված է բազմաթիվ հատվածներից կամ միոմերներից: վերջիններս իրարից բաժանված են
շարակցահյուսվածքային միջնապատերով' միոսեպտներով: Միոմերները սկզբում մարմնի վերին
մասից ուղղվում են դեպի ցած, մոտավորապես իրանի միջնամասում կազմում են անկյուն,
ապա ուղղվում են դեպի հետ (նկ.1):
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Նկ. 2. Նշտարիկի միջաձիգ կտրվածքը ըմպանի
հատվածից 1-մեջքի խցակ, 2- մետապչևբաւ ծա[ք, 3էպիդերմիս, 4-բռւն մաշկ, 5-քռրդա, 6-նյարդային փող, 7Տեսսի աչիկներ, 8-քորդային /որձային թաղանթ, 9միոսեպտա, 10- միռմեր, 11- ըմպանի խոռոչ, 12խռիկային ճեղք, 13- միջխռիկային միջնապատ, 14էնդռստխ, 15-վեբխռիկային ակոս, 16-յյա րդա յին Ծւուն,17սեռական գեղձեր, 18-ատրիաւ
խռաւչ,19-ւպյնակի
մկաններ:

Նկ. 3. Նշտարիկի միջաձիգ կտրվածքը աղիքի հատվածից
1- մեջքի ւողակ, 2- ենթապոչային {ողակ, 3- էպիդերմիս 4կուտիս, 5-քռրդա, 6- ներվային վաղ /նեվրոցեւ /, 7- Տեսսի
աչիկներ, 8-քորդային պատող թաղանթ 9-միռսեպտ, 10միռմեր, 11֊ա ղիքի պատ, 12-աղիքի խոռոչ,13-ցեւոմային\
խոռոչ:

Մարսողական և շնչառական համակարգը: Մարսողական և շնչառական համակարգերը
սերտորեն կապված են իրար հետ: Զարը և դրա մեջ գտնվող կերը մարսողական աղու
սկզբնամաս նախաբերանային խոռոչի մեջ մղվում է վերջինիս շուրջը դասավորված թարթիչների
թարթումների միջոցով (նկ. 1): Նախաբերանային խոռոչը կլանից բաժանված է շրջանաձև
թաղանթով' առագաստով:Վերջինս բացվելուց այստեղ մղված ջուրը անցնում է կլանի մեջ:
Ընդարձակ ն երկար կլանը հասնում է մինչև կենդանու մարմնի միջնամասը: Դրա պատերին
կա մինչև 150 զույգ խռիկային ճեղքեր:Վերջիններիս պատերին կան արյան բազմաթիվ անոթներ,
որոնց հետ ջուրը շփվելիս արյունից կլանում է թթվածին և տալիս' ածխաթթու(արյունը
օքսիդանում է): կլանից խռիկային ճեղքերով դուրս մդվոդ ջուրն անցնում է նախ նրան
շրջապատոդ շուրջխռիկային խոռոչի' ատրիալ խոռոչի մեջ, ապա վերջինիս վրա գտնվող
պարկերի անցքերի սեղմիչները թուլանալուդ' անցքերը բացվելուց դուրս է մղվում արտաքին
աշխարհ: Մինչ այդ կլանի հատակին գտնվող յուրահատուկ ակոսի (էնդոստիլ) թարթիչավոր
էպիթելի բջիջները ջրից վերցնում են կերային մասնիկները և դեպի հետ թարթման
ճանապարհով գցում են աղիքի մեջ: կերը այստեղ մարսվում է աղիքային հյութի և աղիքի
սկզբնամասում բացվող լյարդային ելունից հոսող լեղու ազդեցությամբ: Նշտարիկի
մարսողական ուղին
ունի ուղիդ ընթացք' մարմնի խոռոչում գալարներ չի
առաջացնում:Նշտաբիկը տարբերակված սկզբնաղի,միջնաղի և հետնաղի չունխՀետանցքը
բացվում է ենթապոչային լողակի սկզբնամասում, փորի միջին գծից քիչ ձախ
դիրքում:Հետանցքից չմարսված կերային մնացորդները հեռացվում է արտաքին աշխարհ:
Արյունատար համակարգը: Նշտարիկը սիրտ չունի, սակայն
ունի արյան մեկ
ընդհանուր փակ շրջանառություն: Գլխավոր դերը արյան շրջանառության ֆունկցիայում
պատկանում է փորային աորտային /նկ.4/, որը երակային արյուն պարունակող կծկուն անոթ է:
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Դրանով մարմնի հետին ծայրից արյունը հոսում է դեպի առաջնային ծայրը: կլանի հատվածում
փորային աորտան իրենից անջատում է բազմաթիվ (խռիկային ճեղքերի քանակին
համապատասխան) խռիկային զարկերակներ, որոնք մտնում են խռիկային միջնապատերի մեջ:
Դրանցում արյանը կատարում է գազափոխանակություն' տալիս է ածխաթթու և կլանում է
թթվածին /օքսիդանում է/: Խռիկային միջնապատերից դարս գալուց անոթները սկզբում
աաջացնում են զույգ վերխռիկային զարկերակներ, որոնք համարվում են մեջքային աորտայի
արմատները:Դրանք իրար միանալով առաջացնում են զույգ քնային զարկերակներ: Դրանք
զուտ՜ զարկերակային արյուն են մատակարարում գլխի օրգաններին: Իսկ արյան հիմնական
մասը մեջքային աորտայի աջ ե ձախ արմատներով ձգվեւով դեպի հետ մոտավորապես մարմնի
միջնամասում միաձուլվում են իրար ու առաջացնում են կենտ մեջքային անոթ' մեջքային
աորտա: վերջինս, թիկնալարի տակով ձգվելով դեպի մարմնի հետին ծայրը, իրենից անջատում
է բազմաթիվ փոքր անոթներ, որոնցով արյուն է մատակարարում մինչև պոչի ծայրը ընկած բոլոր
օրգաններին: Օրգաններում այդ անոթներն առաջացնում են մազանոթային ցանց, որոնցով
նրանց մատակարարում են սննդանյութեր ն թթվածին: Արդյունքում արյունը հարստանում է
ածխաթթու գազով ն նյութաւիոխանակության այլ արգասիքներով ու դառնամ է զուտ
երակային: Մարմնի առջևի ծայրից դեպի հետ հոսող երակային անոթները ի վերջո առաջացնում
են մեկ զույգ անոթ' առջևի աջ և ձախ կարդինալ երակներ, որոնցով արյունը հոսում է դեպի հետ:
Մարմնի հետին ծայրից դեպի առաջ հոսող երակները կազմում են հետին զույգ աջ և ձախ
կարդինալ երակները, որոնցով արյունը հոսում է դեպի առաջ: կլանից մի փոքր հետ, աջ և ձախ
կողմի առջևի և հետին կարդինալ երակները միանում են իրար ու առաջացնում են աջ
կյուվերյան ծորանը, որն ոսլդվում է ցած: Նույն ձևով ձախ կողմի առջևի և հետին կարդինալ
Կրակները միանալով իրար հետ' առաջացնում են ձախ կյուվերյտն ծորանը: Դրանից հետո
երկու կյուվերյան ծորանները թափվում են փորային աորտայի սկզբնամասի մեջ: Բացի այդ
երակներից, նշտարիկի մարմնի հետին ծայրից սկսվում է պոչային երակը , որը վարի կողմով
ձգվում է դեպի առաջ և ընթացքում իր մեջ է ներառում աղիքներից սկիզբ առնող երակային
անոթները, որը ե մինչև լյարդի սահմանին հասնելը կոչվում է ենթաղիքային երակ: Մտնելով լյարդի
մեջ նա կրկին առաջացնում է երակային ցանցավորության' /դռներակային համակարգ/: Լյարդից
դուրսգալուց առաջ այդ անոթները կրկին իրար միանալով, առաջացնում են մեկ երակ' լյարդային
երակ: վերջինս, ընթանալով դեպի առաջ, դարձյալ թափվում է վտրսւյին աորտայի մեջ: Փորային
աորտայի երակային արյունը մեջքային աորտայի արմատի հատվածում միախառնվում է
զարկերակային արյանը ու դառնում է խառը բնույթի:

Նկ. 4. Նշտարիկի արյան շրջանառության սխեման
I-փորային աորտա, 2-խռիկային արտաբեր երակներ, 3-խռիկային արտատար զարկերակներ, 4մեջբային աորտայի արմատները, 5-քնային զարկերակներ, 6-մեջբային աորտա, 7-սւղիբային
զարկերակ, 8-ենթաղիբային երակ, 9- սարդի դռներակ, 10- Աարդային երակ, 11հ
֊ ետ ին աջ
կարդինաչ երակ, 12- առջևի աջ կարդինաչ երակ, 13- աջ կյուվերյան ծորան:
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Նյարդային համակարգը ն զգայարանները: Նշտարիկը կենտրոնակսւն նյարդային
համակարգ' գլխուղեղ Ն ողնուղեղ չունի: Նրա նյարդային համակարգը ներկայացված էյ
թիկնալարի փայով ձգվող նյարդային խողովակի' նեվրոցելի ձևով: Դրանից դուրս եկող
նյարդաթելերով նյարդավորվում են մարմնի բոլոր մասերը և օրգանները:
Նշտարիկի զգայության օրգանները թույլ են զարգացած: Լուսազգացության օրգաններն են
նեվրոցելի մեջ, գրեթե ամբողջ երկայնքով դասավորված, հատուկ մուգ գույնի գունանյութ
պարունակող Հեսսի աչիկները: Մարմնի առաջնային ծայրում' հոտառական ւիոսի մեջ գտնվում է
հոտառական զգայարանը:Գլխային ծայրում է գտնվում նան նրա կարմրավուն գույնի պիգմենտ
պարունակող «կենտ աչիկը» (լավ երեում է մանրադիտակի փոքր խոշորացման տակ): Մաշկային
ե քիմիական զգայության հատ ու կենտ բջիջները հիմնականում կենտրոնացված են բերանի
շուրջը դասավորված շոշաւիուկների վրա:
Արտաթորության և սեռական համակարգը:
Արտաթորության
համակարգը
ներկայացված է մետամեր դասավորված 90-100 զույգ նեֆբիդների ձևով: Դրանցից
յուրաքանչյուրը կարճ խողովակ է, որը իր մանրադիտակային ծակոտիկներ կրող ծայրով
սկսվում է մարմնի երկրորգնային խոռոչից (ցելոմ), իսկ մյուս
ծայրով' բացվում կլանի
շրջանում' ատրիալ խոռոչում: Նեֆրիդների անցքերը շրջապատված են գնդասեղանման
հատուկ բջիջներով' սոլենոցիտներով, որոնք ունեն ներքին խողովակ ն թարթոդ մագիկներ(նկ
5):

Նկ.5 Նշտարիկի արտաթորությանխողովակների' աղենոցիտների կազմությունը
Ա-,արտաթորության նբբախողռվակնեբի մի մասը նրա փա նստած աղենոցխռներով,
Բ- նեֆրոստոմներովխողովակները, 1- գնդասեղանմանբջիջները' աղենոցխոները 2- բացվածքը
մարմնիխոռոչում'ցե/ոմում, Յ-ատրիաչխոռոչի մեջբացման անցքըթարթիչավորբջիջներով,
4-իաիկային ճեղք
Նշտարիկը բաժանասեռ կենդանի է: Նրա մոտ սեռական տարաձևությունը (դիմորֆիգմ)
բացակայում է: Օվալ ձևի սեռական գեղձերը (ձվարաններ, սերմնարաններ), որոնց բանակը
հասնում է 25 զույգի, գտնվում են կլանի հետին ե աղիքի սկզբի հատվածում' մարմնապատի աջ
ե ձախ կեսում: Դրանք արտածող ծորաններ չունեն:
Գեղձերում (սերմնարան, ձվարան) հասունացած սպերմատոզոիդներն ու ձվաբջիջները
դրանց պատերը պատռվելուց' ընկնում են նախ ատրիալ խոռոչի մեջ, ապա ջրի հետ
խռիկային ճեղքերով դարս են բերվում արտաքին աշխարհ: Ատրիալ խոռոչում կամ
ջրամբարում շարժունակությամբ օժտված սերմնաբջիջները հանդիպում ն բեղմնավորում են
ձվաբջիջներին' առաջացնելով սաղմ' գիգոտ: Նշտարիկի ձվերը ւիոքր են, դեղնուցով աղքատ,
որի համար սաղմի տրոհումը լինում է գրեթե հավասարաչափ: Զարգացող սաղմի
բլաստոմերները ստորին կողմում կամ վեգետատիվ բևեռում, ի տարբերություն այլ
թիկնալարավորների, միշտ լինում են որոշ խոշոր, քան վերին կամ անիմալ (սաղմնակիր)
բևեռում: Սաղմնային զարգացման սկզբնական վաղերը' սաղմի տրոհումը, բլաստուլայի և
գսւստրողայի շրջանները, երկրորդնային բերանի առաջացումը շատ կողմերով նման է մյուս
թիկնալարավորների, այդ թվում նույնիսկ բարձրակարգ թիկնալարավորների սաղմերի
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զարգացմանը: Սաղմի տրամաչափը կազմում է 0,1 մմ: Սաղմի տրոհումը ընթանում է լրիվ'
հավասարամեծ բլաստոմաների առաջացմամբ: 5-8 ժամ հետո գնդաձև բջջակագմվսւծբով
սաղմը անցնում է գաստրուլայի շրջանին (արտաքին շերտից բջիջները իրենց վրա շրջվելով'
դաոնում են երկշերտանի): Դրանից 12-24Ժ հետո սաղմը դաոնում է եոշերտանի ( արտաքին ն
ներքին շերտերի միջև առաջանում է մեզոդերմը ): Դրան հաջորդում է օրգանների ե մասերի
գոյացումը ն շուրջ 24 ժամից ձվաթաղանթը պայթում է ու առաջանում է շուրջ Յմմ երկարություն
ունեցող թրթուր, որը իրեն պատած թարթիչներով կարողանում է ինքնուրույն լողալ: 30-36 ժամ
հետո թրթուրի մոտ առաջանում է մարսողական խողովակը, խռիկային ճեղքերը ե մյուս
օրգանները: Թրթուրային շրջանը տևում է շուրջ 3 ամիս: Ամբողջ այդ ընթացքում նա վարում է
լողացող կենսակերպ' օգտագործելով թարթիչները և պոչը: Այդ շրջանում նա վարում է
գիշատչային կյանք' ակտիվ ձևով որսում և սնվում է դիատոմային ջրիմուռներով, ւիոբր
խեցգետնակերպերով և օրգանական տարբեր մնացորդներով: կյանքի առաջին տարվա վերջին
թրթուրը դառնում է չափահաս, որը ունենում է շուրջ 3 մմ մեծություն: Այդ շրջանից հետո նա
անցնում է հատակի տիղմի մեջ խրված պասիվ սննդառության եղանակին: 2 տարեկանում նա
ունենում է 2 սմ, 3 տարեկանում՜ 5-6սմ, 4 տարեկանում՜ 7-8սմ մեծություն: Սեռահասուն է
դառնում է 2-3 տարեկան հասակում:
Մարմնի խոռոչը: Բոլոր թիկնալարավորների նման նշտարիկը ունի մարմնի երկրորդնային
խոռոչ' ցելոմ: կլանի հատվածում ատրիալ խոռոչի մեծ զարգացման կապակցությամբ դա
այդտեղ թույլ է արտահայտված, պահպանված է միայն կլանի վերին կողմնային մասում'
ներկայացված է ատրիալ խոռոչի ձևով, որը հետ մղելով ցելոմը նրան վեր է ածում երկու նեղ
խողովակի' վերկլանային և ենթաաղիքային խողովակի: Դրան հակառակ, աղիքի միջնամասի և
հետնամասսի շրջանում ցելոմը լավ է արտահայտված' հանդես է գալիս որպես աղիքը
շրջապատոդ խոռոչ:

Ամվավաւմ
Աշխատանքում տեղեկություններ է բերվում նշտարիկի դասակարգման, կազմության,
կենսակերպի, ինչպես և այդ թեմայի լաբորատոր-գործնսւկան աշխատանքի անցկացման մասին,
որոնք, մեր կարծիքով, կարոդ են օգտակար լինել ուսանողների, մագիստրոսների,
կենսաբանության ուսուցիչների և դասախոսների համար:

Резюме
В равоте приводятся данные о классификации, строении и овразе жизни ланцетника. Кроме
того, даются формы и методы организации и проведения лавораторно-практической равоты по
теме- ланцетник. Эти данные, на наш взгляд, могут выть полезны для студентов, магистрантов, и
начинающих преподователей б и о л о г и и средних школ и ВУЗ-ов.
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2. Жизнь животных (под ред. Т.С.Расса), Москва, 1993, том 4, ст.9-11.
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վԱԶՒ ԱՐՄԱՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱկԱՐԳՒ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ ՀՈԴՈՒՄ Եվ
ՏԵՐԵվԱՅՒՆ ՄԱկԵՐԵՄՒ ԱՃԸ կԱԽվԱԾ ԽՈՆԱվՈՒԹՅՈՒՆՒՑ
Ա. Ն. Հակոբյան
կննսաբանության ամբիոն

վազի սաղարթի և արմատային համակարգի միջև որոշակի հարաբերակցական կապ կա:
Որրան լակ է զարգացած վազի սաղարթը, այնքան հզոր է նրա արմատային համակարգը: վազի
արմատները լավ են զարգանում ստորգետնյա բնի այն կողմում, որտեղ լավ է զարգանում
սաղարթը: Դա լավ է նկատվում հատկապես երիտասարդ վազի վրա: Արմատների կողմից ջրի
կլանումը բարդ գործընթաց է, որին մասնակցում են հիմնականում արմատամազիկները: Զրի
անընդհատ վախադրումը դեպի տերևները հնարավորության է ստեղծում, որ իրականանա
ամենակարևոր գործընթացներից մեկը' ֆոտոսինթեզը:
Խաղողի վազը ւուստսեր բույս է, վատ ւուսավորության պայմաններում ընկնում է տերևների
ասիմիլյացիայի արդյունավետությունը, որի հետևանքով քիչ քանակությամբ օրգանական
նյութեր են սինթեզվում: Թույլ սննդառության պայմաններում վատանում է շիվերի
հասունացման, ծոցային բողբոջներում ծաղկաբույւերի սաղմնային զարգացման, պտուղներում
շաքարի կուտակման և բույսին խիստ անհրաժեշտ այլ գործընթացները:
Այգու հաճախակի . ոռոգումը նպաստում է բարակ արմատների մոտեցմանը հողի
մակերեսին, որը բացասական երևույթ է:
Հզոր և հողում խոր տարածված արմատային համակարգը ժամանակին ապահովելով
վերգետնյա օրգաններին ջրով և հանքային սննդանյութերով բարձրացնում է վազերի աճը ե
բերքատվությանը:
Մեծ է տերևային մակերեսի դերը վազի կյանքում: Հանդիսանալով օրգանական նյութերի
սինթեզող, սրանք նպաստում են բույսի աճին, շիվերի հասունացմանը, ծաղկաբույլերի
սաղմնային զարգացմանը: Ըստ գրականության տեսության (Զախարովա Ե.Ւ., 1953, Ստոև կ.Դ ,
1971, Հակոբյան Գ.Ա., 1969) յուրաքանչյուր 1կգ խաղողի համար վազը պետք է ունենա ոչ
պակաս, քան 1.2մ տերևային մակերես: Դրանից քիչ լինելու դեպքում խաղողն ունենում է ցածր
որակ:
Ուսումնասիրությունները կատարվել են ԱրՊՀ ոաումնա-վարձնական հողամասում, որը
գտնվում է «Գետափ» տեղամասում: Տեղանքի բարձրությունը ծովի մակարդակից 750մ: Այգու
տարածքը 1հա է, վազերը տնկված են 3x2 մ սխեմայով: վազի տարիքը' 3 տարեկան:
Տնկված են «կարդինալ», «Ռքածիթելի», «Խնդողնի» ե այլ խաղողի սորտեր:
Հետազոտությունները կատարվել են 15 վազերի վրա /3 կրկնողությամբ/:
Ուսումնասիրվել է վազերի տերևային մակերեսը ըստ ամիսների և արմատային
համակարգի տարածումը հողի մեջ' կախված խոնավությունից: վազի տերևային մակերեսը
որոշվել է պրոֆ. Ս.Ա. Մելնիկի ամպելոգրաֆիական մեթոդով: Արմատային համակարգի
տարածումը հողում ուսումնասիրվել է «կտրվածքի» մեթոդով' ըստ վ.Ա. կոլեսնիկովի:
վազի տերևային մակերեսի աճը կախված խոնավությունից ընթացել է հետևյալ կերպ
(աղյուսակ 1)
Աղյուսակ 1
Տերևային մակերեսի կախվածությունը հողի
խոնավությունից (2005թ.)
Աշխատանքի բնույթը
Հափ խոնավությանը
(%-ով)
Տէւրեային մակՕրէւսը
մՈկ վաըի վրա (մ2)

Հաշվառման օըէաը
25 /
25 /
VI
VII
18.3
21.5
18.4
16.2

5 /
VIII
16.4

25 /
VDI
14.3

30 /
vni
13.4

25 /
IX
12.4

13.5

9.4

6.8

5.2

Հողի խոնավությանը վազերի աչքերի բացվելուց մինչև ծաղկման վերջը գտնվում էր
դաշտային խոնավության սահմաններում, որը մատչելի էր բույսին: Տերևային մակերեսը մեկ
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վազի վրա հունիսի 25-ի տվյալներով կազմել է 16.2 մ2: Հունիսի 10-ին կարկուտի հետևանքով
խաղալի վազերը խիստ տուժվել են: վնասվել է տերևային մակերեսը, կոտրվել են շիվերը:
կարճացվել են այն մատները, որոնց շիվերը կոտրվել են, թողնելով հիմքի 2-3 հանգույցները'
տերևներով: 1սոր ծերատելով շիվերը նպաստում ենք բճաշիվերի, բազմամյա ճյուղերի, քնած
բողբոջներից, մատերի հիմքի աչքերից առաջացած շիվերի արդյունավետ աճելուն: Դրանով
ապահովում ենք վազը ասիմիլյացիոն մակերեսով, որը կնպաստի տնկարկների հաջորդ տարվա
բերքատվությանը:
Հուլիսին հողի խոնավությունը քիչ նվազել է, սակայն այն դեռևս մատչելի էր վազին:
Օգոստոսի սկգբներին հողի խոնավությունը իջել է մոտենալով մազանոթային կապի խզման
ստորին սահմանին: Հողի խոնավությունը դարձել է վազի համար դժվար մատչելի: Արդյունքում
վազի տերևային մակերեսը կրճատվել է: Օգոստոսի վերջին հողի խոնավությունը մոտեցել է վազի
թառամման գործակցին և այն դարձել է դժվար մատչելի: վազն իր գոյությունը պահելու համար
սկսել են չորանալ շիվերի հիմքին մոտիկ գտնվող ծեր տերևները: Արդյունքում վազի տերևային
մակերեսը խիստ կրճատվել է:
Այսպիսով' հողի խոնավության պակասը խիստ կրճատել է վազի տերևային մակերեսը:
վազի արմատային համակարգի տարածումը հոդում ուսումնասիրել ենք «կտրվածքի»
եղանակով: Հոկտեմբերի վերջին, երբ ավարտվել է վազի վերգետնյա օրգանների աճը,
զգուշությամբ հողը վարվել է և կատարվել կտրվածք' 2մ խորությամբ և 1մ լայնությամբ: Փորձի
արդյունքներն ամփոփված են աղյուսակ 2-ում և նկար 1-ում: Ուսումնասիյաւթյաններից ստացել
ենք, որ վազի արմատների հիմնական մասը' 83% զբաղեցնում են АВ և В հորիզոնները, այսինքն
20-90 սմ խորությունը: Ընդ որում կմախքային և կիսակմախքային արմատները այդ
հորիզոններում կազմել են շատ չնչին մասը' 13 հատ, մինչդեռ մեկ մմ-ից քիչ տրամագիծ ունեցող
արմատների քանակը բավականին շատ էր' 35 հատ:
Աղյուսակ 2
Արմատային համակարգի կտրվածքի քանակը և
պայմանական նշանները___________________________
Հողի գենետիկական
Պայմանական նշանները և տրամագծերը (մմ)
հորիզոնի խորությունը
•
Ընդամենը
©
•
(սմ)
< 1
3-8
1-3
>8
2
АВ ֊0 —60
2
3
18
25
В —60 —90
2
4
17
23
1
ВС ֊9 0 - 1 2 0
1
10
8
Ընդամենը
2
5
8
43
58
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Արմատների տրամագիծը (մմ)

Ընդամենը 58 կտրվածք

Նկ. 1. վազի արմատային համակարգի-տարածումը հողում կապված խոնավությունից
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Այսպիսով, վազերի արմատների շուրջ 83% տարածվել են АВ ն В հորիզոններում:Սակայն
խոնավության պակասի հետ կապված որոշ արմատներ ավելի խորն են թափանցել' ձգտեւով
հափ խորին խոնավ շերտերը:

Ամվավաւմ
Ելնելով ԱրՊՏ-ի ուսումնափորձնական հողամասում կատարված դաշտային վարձերի
արդյունքներից' հանգեց ենք այն եզրակացության, որ վարձադաշտի հողի խոնավությանը,
անբավարար ոռոգման պատճառով, օգաաաս-սեպտեմբեր ամիսներին խիստ նվազում է: Իսկ այդ
ամիսներին ԼՂՀ տարածքում մթնոլորտային տեղումները շատ աննշան են (52մմ): Հողի
խոնավության պակասը զգալի կրճատում է վազի տերևային մակերեսը, որից կախված խիստ
ընկնում է օրգանական նյութերի սինթեզը: Անբավարար հողի խռնվության պատճառով ընկնում է
արմատների հանքային սննդառությանը, որը բացասաբար է անդրադառնում ծոցաբողբոջներում
ծաղկաբույւերի սաղմնային զարգացմանը, որից էլ կախված է վազի բերքատվությունը:
Ուստի առաջարկում ենք հողամասը ռռոգեւ ըստ պահանջվող նորմայի:

Резюме
Исходя из результатов полевых опытов, выполненных на учебно-опытном участке
АрГУ, мы пришли к выводу, что по причине нёдостаточной поливки влажность почвы за
период август-сентябрь резко понижается. А в этот период на территории НКР
атмосферные осадки незначительны (52мм). По причине недостатка влажности почвы
резко уменьшается листовая поверхность лозы, в связи с чем резко падает уровень
синтеза органических веществ. По этой же причине уменьшается минеральное питание
корней. Указанные факты отрицательно влияют на зародышевое развитие пазушных
почек соцветий, от чего зависит урожайность лозы.
В связи с этим, предалгаем орошать землю в соответствии с требуемыми нормами.

Գրականություն
1. Պ.կ. Այվազյան, Խաղողագործություն, Երևան, 2000թ.:
2. Захарова Е.И., О площади питания виноградной лозы, Виноделие и виноградарство СССР,
1953,N11.
3. Колесников В.А., Метод измерения корневых систем плодовых и ягодных растений,
Москва, 1962.
4. Мельник С.А., Труды одесского сельхозинститута, том VIII, Одесса, “Виноградарство и
плодоводство**.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ГЕЛЬМЕНТОЗОВ СРЕДИ
ОРГАНИЗОВАННЫХ ДЕТЕЙ г.СТЕПАНАКЕРТА
З.Я. Асриян, А.А.М агакелян
к аф ед р а стоматологии

В патологии человека, осовенно детей, паразитарные инвазии - гельментозы- занимают
осовое место.
Гельментозы - заволеваемость, вызываемая гельментами. Различают 3 вида гельментозов
человека ֊ виогельментозы, геогельментозы и контагенозные гельменты. В организм человека
возвудители гельментозов проникают главным овразом двумя путями - пероральным и через
кожные покровы - перкутанным. Гельментозы, возвудители которых не могут циркулировать в
природе вез участия человека, как Биологического хозяина, относятся к антропонозам. Каждому
виду червей специфична определенная локализация в организме человека. Число паразитирующих
осовей в организме человека может выть различна. Человек одновременно может выть поражен
несколькими видами гельментов от 1 до 8 видов. Различные виды гельментов вызывают у хозяев
разные Болезненные состояния, в основе которых лежит развитие аллергических реакций на
интоксикации продуктами метоволизма живых червей или продуктами распада п о г и б ш и х осовей,
механическое воздействие на ткани и органы.
В детском возрасте паразитарная инвазия чревата издержками анатомо-физиологических
параметров роста и развития. В целом клиническая картина инвазии зависит от вида локализации
гельмента, иммуно-виологического состояния организма человека, от
интенсивности и
множественности инвазии. Процесс ежегодной дегельментизации среди организованных детей и
его эффективность заинтерисовала нас, поэтому перед дегельментизацией нами выла овследована
контрольная группа детей — 183 человека, почти 1/3 детей, посещающих детские сады г.
Степанакерта.
По результатам лавораторных анализов выло выявлено, что дети в дет.садах г .Степанакерта
поражены следующими гельментами: Ascaris lumbricoides liprin - геогельмент, антропаноз,
окончательным хозяином и единственным источником инвазии является человек. В организме
человека аскариды живут около года. Дети волеют чаще, чем взрослые. Пораженность в зонах
теплого климата главным овразом происходит в летние, весенние и осенние месяцы. По данным
ВОЗ аскаридоз является наиволее распространенным паразитом. Аскаридами поражена почти
треть населения планеты.
Вторым является Enterobius vepmicularis- контагиозный гельментоз - антропоноз.
Единственным источником инвазии является человек. Восприимчивость к инвазии всеовщая, но
значительно чаще волеют дети. Ентеровиоз широко распространен во всех районах земного шара.
Спорадически у детей выявляются цисты лямвли и карликовый цепень.
В октявре 2005г. выла овследована на носительство яиц глистов контрольная группа 183
человек, а именно, воспитанники детских садов, расположенных в различных частях города. Из
183 детей поражены 70, что составляет 38.3%: по детским учреждениям выявлена следующая
картина:
Сад N 1 из 38 овследованных детей выявлено 11 пораженных, что составляет 30 %.
Сад N 2 из 14 овследованных детей поражено 5, что составляет
35,7%
Сад Сосе из 80 овследованных детей поражены 30
37,5%
Аветаракчакан из 19
10
38,3%
Тавлица N1
Результаты лавораторных исследований на пораженность гельментами контрольной группы
N Наименование
садов
1 Сад 1
2 Сад 2
3 Сад- Сосе

Кол-во детей
38
14
90

число
пораж.
11
5
30
29

аскариды

острицы

10
1
19

1
2
8

лямвли
-

3
3

%
поражен.
30
35,7
37,7

4
5

Сад
Аветарчакан
Зангак
Итого

32

14

7

7

-

43,7

19
183

10
70

4
41

3
21

3
9

52,3
38,3

Из 183 овследованных детей выло выявлено 70 пораженных из них аскаридами - 41 ревенок,
что составляет 22.4 % из овшего числа и 58.5% от числа пораженных. Острицами поражены 20
детей, что составляет соответственно 11% и 28.5%. Цисты лямвли выявлены у 9 детей
(соответственно 5% и 12.8%)
Тавлица N2.
Пораженность различными видами гельментов среди контрольной группы
N
1
2
3

Наименование
Аскариды
Острицы
Цисты лямвли
Итого

количество пораженных
41
20
9
70

% пораженных
58,5
28,5
12,8
100

Как видно из тавлицы доля детей пораженных аскаридами очень высока и составляет 58,5%.
При анализе данных о пораженности детей в разных возрастных группах выявлена следующая
картина.
Тавлица N3
Выявляемость гельментов в различных возрастных группах
N Наименование
1
2

3-4 года
5-6 лет
итого

Кол-во детей Число
пораж.
96
32
87
38
183
70

%

Аскариды

11,5
26,4
37,9

18
23

Острицы
4
16

Л ямблии

2
7

Процент пораженности гельментами в возрастной группе 3-4 года составляет 11,5%, а в группе
5-6 лет составляет 26,4%. Лета в 5-6 лет Бывают волее самостоятельны, меньше находятся под
присмотром родителей, рацион питания волее разнообразен, с больш им использованием
фруктов, овошей, зелени, отсюда высокая пораженность.
Нами также изучена пораженность гельментами среди разнополых детей.

Тавлица N4
Выявляемость гельментов среди разнополых детей
N
1 кол-во
овслед.
детей
2 кол-во
пораж.
детей
% пораж. детей

девочки
89

мальчики
94

29

41

39

61

Пораженность гельментами среди мальчиков составляет 61%, у девочек 39%, что можно
связать с особенностями поведения мальчиков с меньшим соблюдением правил личной гигиены.
Согласно плана осенней дегельметазации мевендазолом сотрудниками СЭС выла проведена
проверка детских учреждений города на соответствие санитарно-гигиеническим нормам согласно
СН и П N2-III-2.2.3. Проведена сан.-просветительская работа среди равотаиков детских
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учреждений по профилактике гельментозных поражений. Обследованы и подвержены
дегельментизации все работники детских учреждений.
Согласно инструкции тавлетками мевендазола выли овеспечены 757 организованных детей из
расчета 5 тавлеток на одного ревенка -3781. По истечении 2-х недель повторно овследована
контрольная группа пораженных детей.
TaBjumaN5
Пораженность гельментами детей после дегельметизации
N

Наименование
кол-во
кол-во
выявленных
садов
овследованных
1
Сад 1
11
2
Сад 2
5
14
3
3
Аветарчакан
Зангак
1
4
10
2
5
Сосе
30
Итого
70
6
5%
Анализируя данные повторных лавораторных обследований процент
пораженности
гельментами среди организованных детей 38,3% снизился и составляет в среднем 3,5 %.
Одновременно в результате лавораторных исследований выявлено, что около 3% детей из 183
поражены двумя видами гельментов - аскариды - острицы, аскариды - лямвли, аскариды карликовый цепень.
Резюмируя выше изложенное мы пришли к выводу, что эффективность дегельметизации
составляет 95-97%, а 3-5% можно связать со следующими факторами:
1. Прием лекарств дома, не по инструкции, вместо 5-ти 1 или 2 тавлетки
2. Несовлюдение правил личной гигиены детьми
3. Славая сан.-просветительская равота среди родителей детей
4. Большая скученность в садах города, а отсюда необходимость увеличения мест в детских
учреждениях
5. Славый контроль санитарной служвы в детских организациях
6. Отсутствие повторных обследований детей с целью выявления гельментов.

Резю ме
Эпидемиология и профилактика гельментозов среди организованных детей города
Степанакерта.
Изучив пораженность гельментами детей в организованных коллективах города
Степанакерта на примере контрольной группы в 183 ревенка выявлено 70 пораженных детей, что
составляет 38.3 %, аскаридами поражены из 183 —41 ревенок, что составляет 22.4 %, а из доли
пораженных (70) 58.5 %, острицами поражены 28.5, цистами лямвли -12.8 %. Процент
пораженности в возрастной группе 3-4 года — 11.5%, в 5-6 лет - 26.4%. Среди мальчиков 61 %
пораженных, среди девочек- 39 % .
После проведенной дегельментизации пораженность детей снизилась от 38.3% до 3-5 %, то
есть эффективность дегельментизации составляет 95-97%.

Литература
1. Пяткин К. Д., Кривошеин Ю.С., М и к р о б и о л о г и я , Москва, 1980 г.
2. Шекоян В. А., Микробиология, вирусология, Ереван, 1996г.
3. Найг Р., Паразитарные Болезни, Медицина, Москва, 1985г.
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ԱՐՑԱԽԻ ԵԹԵՐԱՅՈԻՂԱՏՌԻ ԲՈՒՅՍԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱ ՆՑ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՌԱՆկԱՐՆԵՐԸ
Ա. է. Ավեւռիսյան, Ծ. կ. Հովհաննիսյան
քիմիայի ամբիոն
Արցախը հարուստ է բազմաթիվ արժեքավոր եթերայուղատու կողտարաներով, որոնց հիման վրա
եթերայուղերի ստացման արտադրության հիմնումը կնպաստի հանրապետության տնտեսության և
գիտության զարգացմանը:
վերջին տարիներին բնական հարստությունների ճիշտ օգտագործման պրոբլեմը դաոնում
է խիստ արդիական:
Արցախը, չնայած զբաղեցնում է բավականին փոքր տարածք, սակայն տարբերվում է
ֆլորայի բազմազանությամբ ե հարստությամբ: Մեր հանրապետության բուսական ծածկույթում
կարևոր տեղ են գրավում եթերայուղերի ստացման համար պիտանի, բազմաթիվ արժեքավոր
վայրի ե մշակովի եթերայուղատու բույսերը [1,2,3]:
Եթերայուղատու բույսերը մարդկության կողմից օգտագործվել են շատ վաղ
ժամանակներից: Դեռևս մեր թվարկությունից չորս հագար տարի առաջ եգիպտացիները տարբեր
նպատակներով օգտագործել են համեմունքային և բուրավետ բույսերի յուղեր, իսկ հնդկացիներին
հայտնի են եղել վարդի յուղի ստացման եղանակները [4]: Այդ արժեքավոր բնական
եթերայուղերի ստացման տեխնոլոգիաները հետագայում Հնդկաստանից և Եգիպտոսից
տարածվել են այլ երկրներ և ներկայումս պետությունների ճնշող մեծամասնությունն այս կամ
այն չափով արտադրում են եթերայուղեր, որոնց համաշխարհային արտադրանքը տարեկան
կազմում է ավելի քան 20 հազար տոննա [5]:
Եթերային յուղեր պարունակող բույսերը շատ են: Ամբողջ աշխարհում հաշվում են
եթերայուղատու բույսերի 3000 տեսակ, որոնցից արդյունաբերական նշանակություն ունեն ավելի
քան 200-ը: Առավել արժեքավոր եթերայուղատու բույսերը մշակովի կուլտուրաներ են: Նախկին
հյՍՀՄ-ում մշակվում էր մոտ 48 տեսակ եթերայուղատու մշակաբույս (անիսոն, ռեհան, գինձ,
հիրիկ, դաղձ, քեմոն, հունական սամիթ, եղեսպակ, խորդենի, սովորական նարդոս, հասմիկ ե
այլն) [6]:
Արցախի բնակլիմայական պայմանները նպաստավոր են մի շարք արժեքավոր
եթերայուղատու մշակաբույսերի աճեցման համար: Մեր հանրապետության անհատական
տնտեսություններում աճեցվում են այնպիսի արժեքավոր կուլտուրաներ, ինչպիսիք են
պդպեղադադձը, համեմը (գինձը), ռեհանը, կարոսը (մաղադանոսը), սամիթը, դափնին, հիրիկը ն
շատ այլ եթերայուղատուներ: Արցախի ֆլորան աչքի է ընկնում նաև վայրի եթերայուղատու
բույսերի մեծ հարստությամբ: Ամենատարածված կուլտուրաներից կարելի է նշել ուրցը,
կատվադաղձը, գիհին, օշինդրը, կատվախոտը, թրնջխոտը, հազարատերևուկը, խնկածաղիկը,
երիցուկը, մանուշակը, գայլուկը և բազմաթիվ այլ եթերայուղատու բույսեր [1,2,3]: Բայց չնայած
այդ մեծ բազմազանությանը, հանրապետության վայրի և մշակովի եթերայուղատու բույսերը ըստ
նշանակության չեն օգտագործվում: Նրանց միայն չնչին մասն է օգտագործվում որպես
սննդամթերքների բաղկացուցիչ մաս: Այնինչ դրանք արժեքավոր եթերայուղատու բույսեր են,
որոնք պետք է օգտագործվեն գլխավորապես թանկարժեք եթերայուղերի ստացման համար:
Եթերայուղատու բույսերը բուրավետ յուղերի արտադրության բնական աղբյուր են: Նրանց
տերևներում, ծաղիկներում, արմատներում և այլ օրգաններում պարունակվում են ցնդող
բուրավետ նյութեր' եթերայուղեր: վերջիններիս հիմնական բաղադրիչ մասը տերպեններն են:
Եթերային յուղերից անջատված է մոտ հազար օրգանական նյութ' հագեցած, չհագեցած,
ալիֆատիկ, արոմատիկ, տերպենային, ցիկլավոր ածխաջրածիններ և դրանց թթվածնավոր
ածանցյալներ' սպիրտներ, ալդեհիդներ, կետոններ, եթերներ, օբսիդներ, լակտոններ, ինչպես
նաև հետերոցիկլավոր միացություններ [6]: Տարբեր բույսեր պարունակում են տարբեր քանակի
եթերային յուղեր, օրինակ, դաղձը' 0,5-2,5 %, ուրցը' 0,1-0,5 %, օշինդրը' 0,5-2,0 %, կատվադաղձը'
մինչև 0,9% [2]: Եթերայուղի բաղադրությունը և բանակը կախված է բույսի տեսակից, աճման
պայմաններից, հասակից, վեգետացիայի վտւլից, բերքահավաքի պայմաններից և այլն:
Եթերայուղային հումքը մշակում են ֆիզիկաբիմիական և մեխանիկական մեթոդներով [7]:
Առաջինին վերաբերվում են եթերային յուղերի թորումը ջրային գոլորշիներով, լուծահանումը
ցնդող և չցնդող լուծիչներով, սորբցիան տարբեր սորբենտներով: Մեխանիկական մեթոդին է
պատկանում մամլումով կամ քերումով եթերայուղային հումքի մշակումը: Վերամշակման
մեթոդի ընտրությունը կախված է հումքի հատկությունից, եթերայուղերի գտնվելու տեղից,
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բաղադրությունից, հումքի հետ եթերայուղի կապի բնույթից: Եթե եթերայուղերը գտնփոմ են
կապված վիճակում, ապա համքի ֆերմենտացումը կամ նախորդում Է հիմնական վերամշակման
պրոցեսին, կամ համընկնում Է նրա հետ: Ընտրված մեթոդը պետք Է ապահովի վերջւսնյութի
առավելագույն ն ամենալավ որակը:
կախված քիմիական բաղադրությունից' եթերայուղերի նշանակությունը բազմազան Է:
Նրանք օգտագործվում են բժշկության, օծանելիքների ե խմիչքների արտադրության,
սննդարդյունաբերության մեջ: Այսպես, պղպեղադաղձի եթերայուղը լայնորեն կիրառում են
բժշկության մեջ, սննդի ն օծանելիքի արտադրություններում: Այն օգտագործում են կոկորդի,
շնչուղիների, լյարդի հիվանդությունների բուժման, գւխացավերի, նևրալգիայի, սրտի
անբավարարության, արյան բարձր ճնշման ժամանակ: կատվադաղձի եթերայուղը ւայնորեն
օգտագործում են օծանելիքի, օշինդրինը' սպիրտային խմիչքների, սուստմբարինը'
դեղագործության մեջ:
ժամանակակից արտադրության յուրաքանչյուր բնագավառի ամենահիմնական
խնդիրներից մեկն Է հանդիսանում հումքի ամբողջական օգտագործումը: Դա ւիովին
վերաբերվում Է եթերայուղային հումքի մշակմանը, քանի որ նրա բաղադրության մեջ մանում են
արժեքավոր նյութերի մի ամբողջ շարք' ճարպայուղեր, սպիտակուցներ, ածխաջրեր,
վիտամիններ և այլն: Եթերայուղային համքի տարբեր տիպի թավտննեբից ստանում են
կենսաբանորեն ակտիվ նյութեր, վիտամիններ, արժեքավոր մոմեր, պիտանի նյութերով հարուստ
անասնակեր և այլն [7]:
Այսպիսով, Արցախում կան եթերայուղերի ստացման համար պիտանի բազմաթիվ
արժեքավոր վայրի ե մշակովի եթերայուղատու բույսեր, որոնց Էկոլոգիապես մաքուր
արդյունաբերական մշակությունը հանրապետության համար կունենա հեռանկարային
ռազմավարական նշանակություն: Այդ կարևոր արտադրության հիմնումը վճռական դեր կխաղա
Արցախի տնտեսության և գիտության զարգացման գործում:

Ամփոփում
Սույն հոդվածում համառոտ նշվում Է Արցախի վայրի ու մշակովի եթերայուղատու բույսերի
ե նրանց հիման վրա եթերայուղերի Էկոլոգիապես մաքուր արտադրություն հիմնելու
հեռանկարների մասին:

Резюме
В данной статье указываются дикорастущие и культивируемые эфиромасличные растения
Арцаха и перспективы их использования для создания местного экологически чистого
эфиромасличного производства.
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ՆԵՐՔԱ ՂԱՔԱկԱ Ն ՀԱ կԱՍՈԻԹ ՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱՐՈՒՍ1Ը ԷՂՀ-ում
(1993թ. փնտրվար-մարտ սւմիսնսբին)
Տ. Վ. Հակոբյան
պատմության ամբիոն
Մայիսյան հաղթանակներից հետո 1992թ. հունիսի 2-6-ը կայացած Լեռնային Ղարաբաղի
Հանրապետության աոաջին գումարման Գերագույն խորհրդի (Գհյ) առաջին նստաշրջանն
ապացուցեց, որ Արցախում դեռ առկա էին ներքին հակասություններ, ինչը որոշ քաղաքական
հանգամանքների բերումով հովանավորում էին ՀՀ իշխանությունները1: Նստաշրջանից հետո
չբացահայտված դեռեւս առեղծվածային հանգամանքներում Ադրբեջանը շատ կարճ
ժամանակամիջոցում բռնազավթեց Շահումյանի շրջանը ու Մարտակերտի շրջանի մի մասը:
Նորաստեղծ հանրապետությունում ստեղծվեց ծայրաստիճան լարված ապակայունացնող
իրավիճակ, որը զարգանում էր կայծակնային արագությամբ' սպառնալով ԼՂ պետականության
անվտանգությանը: Նման էքստբեմալ պայմաններում ԼՂՀ իշխանությունները, գտնվելու]
քաղաքական ճնշման տակ, վարձեցին համապատասխան միջոցառումներ իրականացնել եւ
դուրս գալ ստեղծված ճգնաժամային կացությունից: Սակայն հետագա դեպքերի սպառնալից
զարգացումներից խույս տալու նպատակով, ինչը կարող էր ճակատագրական լինել' ՀՀ
ղեկավարության պահանջով կառավարման համակարգում կատարվեցին
արմատական
փովախություններ:
1992թ. օգոստոսի 15-ին ԼՂՀ Գ1ս-ի նախագահության եւ նախարարների խորհրդի (Ն1ս)
համատեղ նիստի ժամանակ ընդունված որոշումով ստեղծվեց մի մարմին, որը կոչվեց
Պաշտպանության պետական կոմիտե (ՊՊկ)2: Նրան վտխսւնցվեցին ԼՂՀ Ն1ս-ի, ինչպես նաեւ
ԼՂՀ Գհյ-ի նախագահության մի շարք լիազորություններ: ՊՊկ-ի նախագահ նշանակվեց
Ռ-Քոչարյանը: ՊՊկ-ի նախագահի առաջին տեղակալ նշանակվեց ԼՂՀ Ն1ս-ի նախագահի
առաջին տեղակալ Բ.Առուշանյանը, ՊՊկ-ի նախագահի տեղակալ' ԼՂՀ Գ1ս-ի նախագահության
անդամ, պետական շինարարության, իրավական հարցերի եւ օրինականության ամրապնդման
մշտական հանձնաժողովի նախագահ կ.Բաբուրյանը:՛ Պետական կառավարման նորաստեղծ
մարմնի կազմի մեջ ընդգրկվեցին ԼՂՀ ԳԽ-ի նախագահության անդամ, պաշտպանության եւ
անվտանգության մշտական հանձնաժողովի նախագահ վ.Բալայանը, ԼՂՀ պաշտպանության
կոմիտեի նախագահ ԱՍսւրգսյանը, ԼՂՀ ներքին գործերի նախարար Ա.Ւսագուլովը,
ինքնապաշտպանության ուժերի հրամանատարի առաջին տեղակալ ԱԲաբայանը:
Առաջին հայացքից տպավորություն է ստեղծվում, թե կենտրոնացված իշխանական
համակարգը այղ դժվար պարագայում պետք է արդարացված լիներ, սակայն հետագայում,
պետաշինարարական գործընթացը ուսումնասիրելով եւ վերլուծելով, հանդիպում ենք մի շարք
թերությունների:
• կարծես թվում էր նաեւ, թե ՊՊկ-ի ստեղծումով կհարթվի ԼՂՀ օրենսդիր մարմինի
եւ ՀՀ ղեկավարության փոխհարաբերությունները, սակայն բանակցային
գործընթացում (1992թ. օգոստոսի 27-ի Ալմա Աթայի եւ Աոչիի սեպտեմբերի 19-ի
համաձայնագրերը) տեղի ունեցած տարաձայնությունները նորից պատճառ
հանդիսացան երկկողմ հարաբերությունների վատթարացմանը: կարելի է ասել,
որ բանակցային գործընթացում ՀՀ նախագահը նորից չէր վստահում ԼՂՀ
օրենսդիր իշխանությանը: Ուստի հակառակ թեւը սկզբնական շրջանում վարձեց
ուղիներ որոնել եւ բարելավել հարաբերությունները ՀՀ իշխանությունների հետ:
Այդ առնչությամբ 1992թ. հոկտեմբերի 13-ին ԼՂՀ Ղ1ս նախագահության
պաշտոնական պատվիրակությունը՝ ԴԽ-ի նախագահի պաշտոնակատար
Գ.Պետրոսյանի գլխավորությամբ այցելեց Երեւան եւ հանդիպումներ ունեցավ ՀՀ
նախագահ Լ.Տեր-Պետրոսյանի հետ: Այդ հանդիպումների նպատակն էր պարզել'
արդյո՞ք վաւիոխություններ տեղի չեն ունեցել ԼՂՀ հանդեպ վարած ՀՀ
քաղաքականության մեջ, մանավանդ ինչպես նշեցինք, երբ ԼՂՀ վերաբերյալ
վերջին երկու համաձայնագրերը կայացվել էին առանց ԼՂՀ ներկայացուցիչների
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ին Ղարաբադի
նստաշրջանն
I քաղաքական
շրջանից հետո
շատ կարճ
անի մի մասը:
ակայանացնու]
սասանության
էրը, գտնվելով
սկանացնել եւ
փ սպառնալից
ան լինԾլ' ՀՀ
արմատական
սորհրդի (ՆԽ)
, որը կոչվՈց
ինչպես նաեւ
ւ նշանակվեց
ւ նախագահի
սագաեության
ամրապնդման
i նորաստեղծ
.յանաթյսւն եւ
տպանության
ԼԻսագուլովը,
իշխանական
հետագայում,
ենք մի շարբ
դիր մարմինի
բանակցային
ոեմբերի 19-ի
ւց պատճառ
ւրճ|ի Է ասել,
ւահում ԼՂՀ
նամ վարձեց
սննեբի հետ:
ագահության
անակատար
ունեցավ ՀՀ
ւ Էր պարգել'
վարած ՀՀ
վերաբերյալ
ացացիչների

Է շահարկվեր ներբին կայունությունը պահպաներս համար:
Այդ հանդիպումներից հետո սկսվեց նորից սրվեւ ԼՂՀ ներբադսւբական դաշտը: Որոշակի
տարաձայնություններ արդեն նկատվեցին ՊՊկփ եւ ԳԽ-ի նախագահության միջեւ' ԼՂՀ
օգնության հիմնադրամի ստեղծման վերաբերյալ: Հիմնադրամ ստեղծելու մասին ԼՂՀ ԳԽփ
նախագահությունը որոշում Էր կայացվել դեռեւս 1992թ. նոյեմբերի ՅՕ-ին, որը նպատակ ուներ
կենտրոնացնելու հանրապետությունում մուտք գործող օգնությունը: Այդ առնչությամբ ՊՊկ-ի
նախագահը դեմ դուրս եկավ ԼՂՀ ԳԽ որոշման դեմ4: Երեփ ՊՊկփ նախագահի նման
վերաբերմունքի պատճառ կարոդ Էր հանդիսանալ այն, որ հիմնադրամը ստեղծվում Էր ԼՂՀ ԳԽ
նախագահության վերահսկողության ներքո, իսկ դա արդեն հուշում Էր որոշակի ֆինանսական եւ
այլ կախվածության ԼՂՀ ԳԽ-ի նախագահությունից:
Հետագայում տարբեր պատճառներով ի հայտ եկան բացահայտ սւռճակատումներ, որոնք
հանգեցրին ինչպես նաեւ ճնշումների' ԼՂՀ Գ1սփ նախագահության անգամների եւ ԳԽ-ի որոշ
պատգամավորների վրա5: վերլուծելով ստեղծված իրավիճակը, կարելի Է գալ այն
եզրահանգման, որ ՀՀ ղեկավարությունը ՊՊկփ ւծակներով վարձում Էր նորից պատժել ԼՂՀ
նախագահության «անհագանդ» անդամներին:
1993թ. Փետրվարի սկգբներին Արցախի իշխանությունների միջել գոյություն ունեցող
հակասությունները թեւակոխեցին մի նոր շրջան: Փետրվարի 10փն, Ադրբեջանի կողմից ուղղակի
ԼՂՀ տարածքի բռնագսւվթման կապակցությամբ ԼՂՀ ԳԽ-ի նախագահությունը որոշում
կայացրեց 3 ամսով, մինչեւ 1993թ. մայիսի 12-ը երկարաձգեւ 1992թ. օգոստոսի 12փ ԼՂՀ ԳԽ-ի
նախագահության հրամանագրով ԼՂՀ ողջ տարածքում ռագմական դրության ժամկետը6: Նույն
ոբոշմսւմբ, ռագմական դրության հայտարարման կապակցությամբ ստեղծված ՊՊկ-ն պետք Է
փետրվարի 18փն ԼՂՀ ԳԽ-ի նախագահությանը ներկայացներ հաշվետվություն' անցած 6 ամսվա
ընթացքում կատարած աշխատանքի վերաբերյսդ: Ինչպես նաեւ առաջիկա այդ 2 օրերին ՊՊկ-ն
պետք ԷԼՂՀ ԳԽփ նախագահությանը հանձներ իր ընդունած որոշումները, կարգադրություններն
ու
այլ փաստաթղթեր: Փետրվարի 12-18-ը փորձագետները պետք Է ճշտեին դրանց
օրինականությունը:
Այդ առնչությամբ ՊՊկ-ի նախագահ Ռ.Քոչարյանը նամակ հղեց ԼՂՀ
ԳԽփ
նախագահությանը, ուր նշված Է. «Անհրաժեշտ եմ համարում իմ վերաբերմունքը արտահայտել
ԼՂՀ ԳԽփ նախագահության' «ԼՂՀ ՊՊկ-ի 6 ամսվա գործունեության մասին» հաշվետվությունը
լսելու եւ ԼՂՀ ԳԽ-ի նախագահության' «ԼՂՀ-nuf ռագմական դրությունը երկարաձգերս
հրամանագրի մասին» 1993թ. փետրվարի 10-ին ընդունած որոշման վերաբերյալ:
Մատնանշված փաստաթղթերը վկայում են այնպիսի մի լուրջ հարցի նկատմամբ,
ինչպիսին ռագմական դրության մասին հարցն Է, մակերեսային մոտեցման մասին:
ԼՂՀ ԳԽ-ի նախագահության' ռագմական դրությունը երկարաձգելու ժամկետի
անհրաժեշտության մասին մեր կողմից հղված նամակում ձեւակերպված են եղել այնպիսի
առաջարկության հիմնական շարժառիթները, սակայն դրանք հաշվի չեն առնվել:
Ռագմական դրության եռամսյա ժամկետը ոչ մի կերպ չի կարոդ նպաստել ռագմական
դրության կանոնակարգի, ոչ մի լուրջ ու երկարաժամկետ միջոցառման իրականացմանը,
պաղեցնում Է ինքնապաշտպանության շարքերում ծառայելու մոբիլիզացվածներին: Ռագմական
դրության ժամկետի այդպիսի կարճսւտեւ երկարաձգումը դավագրգռում Է զորակոչման ենթակա
անձանց եւ նրանց տանում բոլոր ձեւերով դրանից խուատիելուն ու սպասողական դիրք
գրավելուն: Հատկապես պետք Է ընդգծել այն պարագան, որ նման որոշումը թյուրիմացության
մեջ Է գցում ՄԱկփ գլխավոր քարտուղարին, ՄԱկփ Անվտանգության խորհրդին, միջազգային
մյուս կազմակերպություններին եւ հանրապետության բնակչությանը: Ստեղծվում Է Ադր.Հ
կողմից իբր ռագմական գործողությունները դադարեցնելու ենթադրյալ տպավորություն: Իսկ
Ադրբեջանի բարձրաստիճան ղեկավարների բազմիցս արած հայտարարությունները,
մոբիլիզացումը շարունակելը եւ ռազմաճակատի բոլոր տեղամասերում մարտական
գործողությունների ակտիվացումը հաստատում են պատերազմ շարունակելու հաստակ գիծը, որի
նպատակը ԼՂՀ ամբողջ տարածքի լրիվ բռնազավթումն Է:
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Ինչ փտաբերում է ԼՂՀ ԳԽ-ի նախագահության հրամանագրին, որում հիշեցվում է ԼՂՀ
ՊՊկփ գործունեության ժամկետի մասին, ապա այդպիսի ժամկետ չի հաստատվել: Ռագմական
դրության կարգավիճակի ժամկետը, որն իրականացներ» է կոչված ԼՂՀ ՊՊկ-ն, երկարաձգվում
է, եւ այդ մասին տեղեկությունը կարոդ է բննարկվել միայն սյդ ժամկետը ւրանսղոպ հետո:
Անհասկանալի է նաեւ ԼՂՀ ՊՊկ-ի գործունեության ժամանակահատվածում ընդունված
բոլոր կարգադրություններն ու որոշումները ԼՂՀ ԳԽ-ի նախագահությանը ներկայացնելու
հարցադրումը: Հաշվի սաներս}, որ ՊՊկ-ն միաժամանակ իրականացնում է եւ ԼՂՀ ՆԽ-ի դերը,
անցած ժամանակամիջոցում ընդունվել են նորմատիվային եւ օպերատիվ բնույթի մեծ թվով
Փաստաթղթեր, որոնց մի մասը անհրաժեշտության դեպքում ուղարկվել է ԼՂՀ ԳԽ-ի
նախագահություն:
Այսպիսով' 6 ամսվա ընթացքում, փաստորենմ ոչ մի հետաքրքրություն չցուցաբերելով
ռագմական դրության կանոնակարգի իրականացման հարցերի նկատմամբ, չվւորձերւվ ՊՊկ-ին
որեւէ աջակցություն ցույց տսղ' նրա սւռջեւ կանգնած խնդիրները լուծելու գործում, ԳԽ-ի
նախագահությունը ընտրեւ է նրա վրա, այսպես ասած «ներգործելու» անընդունելի ձեւը: Եվ,
վերջապես տարակուսանք է հարուցում ռագմական դրության հարցը առանց ՊՊկ-ի եւ
ինքնապաշտպանության ուժերի կարծիքը հաշվի սաներս, իսկ առավել եւս սաանց դրանց
ներկայացուցիչներին հրավիրելու քննարկման դնելը:
Եթե ԼՂՀ ԳԽ-ի նախագահությունը, այնուամենայնիվ, հնարավոր է համարում առանց
ՊՊկ-ի եւ ԻՊՌԻ-ի ուղղակիորեն լուծեւ պաշտպանական բնույթի հարցերը, ապա առաջարկում
եմ, որ նախագահությունն իր վրա վերցնի ռագմական դրության կանոնակարգի իրականացման
գործունեությունը եւ այստեղից բխող ողջ պատասխանատվությունը»7:
Փետրվարի 14-ին ԼՂՀ ԳԽ-ի մանդատային, մարդու իրավունքների, պարկեշտության եւ
ազգությունների մշտական հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ հրավիրվեց ԼՂՀ ԳԽ-ի
պատգամավորների խորհրդակցություն: Հանդիպման ժամանակ, որին մասնակցել են նաեւ ԼՂՀ
ՊՊկ-ի եւ ԻՊՈԻ-ի ղեկավարությունը, առաջարկվեց քննարկել ՊՊկ-ի ւիագորությունների
լրանալու եւ ռազմական գրության ժամկետի երկարաձգման հետ առնչվող հարցեր: ՊՊկ-ին մոտ
շրջանակների ներկայացուցիչները ռագմական դրությունը մինչեւ պատերազմի ավարտը
երկարաձգելու եւ ՊՊկ-ին լրացուցիչ լիազորություններ տրամադրելու պահանջներ
ներկայացրեցին8:
Միաժամանակ հանրապետության ԶԼՄ-երը սանձարձակ արշավ սկսեցին ԼՂՀ ԳԽփն
հեղինսւկագրկելա նպատակով:
Այդ առնչությամբ փետրվարի 17-ին ԼՂՀ ԳԽ նախագահությունը հանդես եկավ հետեւյալ
հայսւտարարությամբ. «վերջերս ԶԼՄ-ներով քայլեր են ձեռնարկվում հակադրել ԼՂՀ օրենսդիր
եւ գործադիր իշխանություններին, չկշռադատված մեղադրանքներ են հնչում օրինավոր ընտրված
ԼՂՀ ԳԽ-ի նախագահության հասցեին:
Պատմության մեջ մեկ անգամ չէ, որ վարձեր են արվել մեր ժողովուրդը երկատել
հակամարտող հատվածների, որի հետեւանքով նրա լավագույն հատվածը պարբերաբար կամ
ոչնչացվել է, կամ տարագրվել: Մենք ողջախոհության ենք կոչում հանրապետության
ներքաղաքական իրավիճակի նորմալացմամբ շահագրգիռ բոլոր անձանց եւ մարմիններին: Ոչ
ոք իրավունք չունի մոռանալու, որ ինքը հսկայական պատասխանատվություն է կրում Արցախի եւ
ողջ Հայաստանի ճակատագրի համար: Պատմությունը մեգ եզակի հնարավորություն է ընձեռել
անմնացորդ ավանդ մուծել ժողովրդի ազատագրման եւ միավորման գործին, եւ ոչ ոք չի ների
մեգ, եթե ձեռքից բաց թողնենք այգ հնարավորությունը»9:
Նույն
օրը հրապարակվեց Արցախի ժողովրդական
ճակատի վարչության
հայտարարությունը: Ընդգծելով ՊՊկ-ի գրական աշխատանքը' ժողովրդական ճակատի
վարչությունը օրենսդիր մարմնին մեղադրել է անգործության մեջ10: ՊՊկ-ի հաշվետվությունը
լսեյա մասին ԳԽ-ի նախագահության որոշումը այդ հայտարարության մեջ բնութագրվել է իբրեւ
«քաղաքական պատվախնդրությսւն» դրսետրում: Փաստաթղթի հեղինակները ԳԽ-ի
նախագահությունից պահանջել են անհապաղ որոշում ընդունել ռագմական դրության ժամկետը
3 ամսով երկարաձգելու եւ «ընդհուպ մինչեւ պատերազմի ավարտը ռագմական դրության ռեժիմ
մտցնելու մասին»: Հայտարարության մեջ պահանջվել է նաեւ ՊՊկ-ն վերակազմել Պետական
խորհրդի' տրամադրելով լրացուցիչ փագորություններ, եւ հրավիրել Սահմանադիր ժողով'
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վերջինիս հանձնելով օրենսդրական իշխանությունը: Այդ աոնչությամթ առաջարկվել է գումստել
ԼՂՀ Գ1ս-ի նստաշրջան:
Նման իրավիճակի պայմաններում
ԼՂՀ ԳԽ-ի նախագահությունը փետրվարի 17-ին
նամակ հղեց ՀՀ նախագահ ԼՏեր-Պետրոսյանին11: Նամակում հաղորդվում Էր ՀՀ տնտեսական
էհ քաղաքական իրավիճակի պատճառնհրի, ՀՀ նախագահի hi ԼՂՀ օրենսդիր մարմնի
փոխհարաբերությունների, ինչպես նաեւ բանակցային գործընթացում ԼՂՀ դիրքորոշումների
անտեսման մասին:
ԼՂՀ ԳԽ-ի նախագահության եւ ՊՊկ-ի միջեւ քաղաքական հակամարտությունը փետրվարի
18-ին մտավ իր վերջին վաղը: ՊՊկ-ի նախագահ Ռ.Քոչարյանը չներկայացավ ԼՂՀ ԳԽ-ի
նախագահության ընդլայնված նիստին, ար պետք Է լսվեր ՊՊկփ 6 ամսյա գործունեության
հաշվետվությունը: Նիստին մասնակցող ՊՊկ-ին մոտ կանգնած շրջանակները միաժամանակ
արշավ ծավսղեցին' պահանջելով առանց ՊՊկփ հաշվետվությունը լսելու վերանայել ռագմական
դրությունը 3 ամսով երկարաձգելու որոշումը: Նրանք այն կարծիքին Էին, որ ռագմական
դրությունը պետք Է հայտարարվի մինչեւ պատերազմի վերջը:
Նիստում նաեւ առաջարկվեց ստեղծել ւիոքր խորհրդարան կամ ընդլայնված
նախագահություն' նրա կազմում ընդգրկերւվ ոչ պատգամավորների: Բացահայտելով նման
որոշումների կործանարար Էությունը երիտասարդ հանրապետության համար' ԳԽ-ի
նախագահությունը մերժեց ընդունե) որոշումներ, որոնք կարող են հանգեցնել «{տնատիրության»
հաստատմանը: Ւ վերջո, երկար քննարկումներից եւ բանավեճերից հետո գործադիր
իշխանությունների ներկայացուցիչները ստիպված Էին համաձայնել ողջամիտ միակ տարբերակի
հետ' հրավիրել նստաշրջան, որը պետք Է լսեր ՊՊկ-ի եւ ԳԽ-ի նախագահության զեկուցումները եւ
որոշ փաիոխությունների ընդգրկումը ԳԽ-կանոնակաբգի մեջ: Այն ակնկալվում Էր հրսւվիրեւ
առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում, նստաշրջանի հարցերից մեկն Էլ պետք փներ նաեւ ԼՂՀ ԳԽ-ի
ղեկավարության թափուր պաշտոնների համար ընտրությունները:
Այս իրադարձությունների կապակցությամբ ՀՀ ԳԽ-ի մի խումբ պատգամավորներ
հրսւպարակեցին հայսոոարարություն, որով արտահայտեցին իրենց մտահոգությունը ցավալի
միջադեպի առթիվ4 կատարվածը համարելով Հայաստանի ղեկավարության կոպիտ
միջամտության արդյունք, պահանջել վերջ տալ ժողովրդավարական եղանակով ստեղծված
մարմնի հեղինակության հետ կատարվող խաղին, միասնական ու համերաշխ գործողություն
ծավալել ԼՂՀ օրինական պետական մարմնի հովանու ներքո12:
Մարտի 21-ին իր աշխատանքը վերսկսեց ԼՂՀ աոաջին գումարման ԳԽ-ի աոաջին
նստաշրջանը' 41 պատգամավորների մասնակցությամբ: Օրակարգում Էին հետեւյսդ հարցերը'
ԼՂՀ ՊՊկ-ի հաշվետվությունը, ԼՂՀ ամբողջ տարածքում ռագմական դրության ժամկետի մասին,
ԼՂՀ ԳԽ-ի ժամանակավոր կանոնակարգում եւ ԼՂՀ ԳԽ-ի մասին օրենքում ւիովւոխություններ
մտցնելը, ԼՂՀ ԳԽ-ի նախագահի եւ նախագահի տեղակալի ընտրությունները, ԼՂՀ ԳԽ-ի
նախագահության հրամանագրերի եւ օրենսդրական ակտերի ուղղությամբ որոշումների
հաստատումը:
ՊՊկ-ի հաշվետվությունը ներկայացրեց ՊՊկ նախագահ Ռ.Քոչարյանը13: ԼՂՀ ԳԽ-ի
նախագահության հաշվետվությամբ հանդես եկավ ԼՂՀ ԳԽ-ի նախագահի պաշտոնակատար
Գ.Պետրոսյանը14: Նա անդրադարձավ պետականության ձեւավորման խնդիրներին, ինչպես
նաեւ նշեց օրենսդիր եւ գործադիր մարմինների միջեւ առկա տարաձայնությունների
առարկայական եւ ենթաառարկայակսւն պատճառները15:
Մարտի 22-ին աշխատանքները շարունակեց ԼՂՀ առաջին գումարման ԳԽ-ի առաջին
նստաշրջանը: Առավոտից սկսվեց ԳԽ-ի նախագահի թեկնածությունների առաջադրումները: Ւ
վերջո առաջադրվեց 4 թեկնածու. Բորիս Առուշանյան' ԼՂՀ ՆԽփ փոխնախագահ, Արկադի
Մանուչսւրով' ԼՂՀ ԳԽփ պատգամավոր, Լետն Մելիք-Շահնագարյան' ԼՂՀ ԳԽ-ի մշտական
հանձնաժողովի նախագահ եւ Գրիգոր Հայրապետյսւն' Հադրութի շրջխորհրդի նախագահ:
ԱՄանուչարովը եւ Լ.Մելիք-Շահնագարյանը հանեցին իրենց թեկնածությունները, որից
հետո մյուս թեկնածուները ներկայացրեցին իրենց ծրագրերը: Դրան հետեւեց քվեարկությունը:
Արդյունքում Բ.Առուշանյանը հավաքեց 17, իսկ ԳՀայրապետյանը' 20 ձայն: Վերջինս Էլ անցավ
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հաջորդ Փուլ, ոտ, սակայն, նրա օգտին նորից գրանցվեց 20 ձայն, իսկ ընտրվելու համար
անհրաժեշտէր 27-ը:
Դրանից հետո հնչեցին տարբեր առաջարկներ' նախագահության կագեն ընդլայնելուց
մինչեւ Գ1ս-ն ընդհանրապես ցրեւն ու նոր ընտրություններ անցկացնեւը: Որոշվեց անցկացնեւ
րադարական տարբեր աժերի խորհրդատվական հանդիպում4վտխգիջման գնալու տարբերակով:
հանդիպումից հետո հայտարարվեց, որ համաձայնություն է ձեռք բերվեւ առաջսւդրել ԼՄԾլիքՇահնագարյանի թեկնածությունը, սակայն քիչ անց սլարգվեց, որ այդ պայմանավորվածությունն
էլ գործել չի կարոդ: Իր ելույթում ԼՂՀ Դ1ս-ի նախագահի պաշտոնակատար Գ.Պետրոսյանը
անհանդուրժելի համարեց ստեդծված կացությունը եւ, նշելով տարածաշրջանում ու
Ռուսաստանում քաղաքական գործընթացների սրընթաց զարգացումը' կարետրեց նախագահի
ընտրության անհրաժեշտությանը: Նա հայտնեց, որ հակառակ դեպքում ինքը վաղը
հրաժարական կտա:
Որոշում կայացվեց նաեւ մինչեւ տարեվերջ ԼՂՀ տարածքում ռազմական դրությունը
երկարաձգեր», մասին: Նույն ժամանակով երկարաձգվեց ՊՊկփ գործունեությունը16:
Մարտի 23-ին ԼՂՀ Գ1սփ նստաշրջանում քվեարկության դրվեցին նախագահի պաշտոնի
համար առաջադրված 2 թեկնածությունները' ԼՄելիք-Շահնագարյան եւ վալերի Ալեքսանյան:
Քվեարկության առաջին վաղում Լ֊Մելիք֊Շահնագարյանը ստացավ 18, իսկ վԱլեքսսւնյանը' 20
քվե: վերջինիս թեկնածությունը դրվեց կրկնակի քվեարկության: Նրա օգտին քվեարկեց 22
պատգամավոր: Այսպիսով, ոչ մեկին չհաջողվեց հավաքել ձայների անհրաժեշտ քանակություն:
Դհյ-ի նստաշրջանը որոշեց Գ.Պետրոսյանին թողնել ԼՂՀ Գ1ս-ի նախագահի պաշտոնակատար
մինչեւ ապրիլի վերջը, այնուհետեւ կրկին անդրադառնալ այդ հարցին: Սակայն ապրիլի վերջին
քվորում չլինելու պատճառով այն չկայացավ, որոշում կայացվեց նիստը անցկացնել Դ1ս-ի
կրկնական եւ նոր ընտրությունների անցկացումից հետո: Իսկ կրկնական եւ նոր ընտրությունները
նախատեսված էր անցկացնել 1993թ. մայիսին17:
Այսպիսով, ուսումնասիրեր») պետաշինարարական գործընթացները եւ վերլուծելով
սեդծվսւծ ներքաղաքական իրավիճակը կարոդ ենք եզրակացնել, որ ՊՊկ-ի գործունեությունը
թելադրվում էր հիմնականում Հայաստանի ՀՀՇ-ական իշխանությունների կողմից: Ինչպես նաեւ
նկատեցինք' ԼՂՀ պետական ինքնուրույնությունը բանակցային գործընթացում որոշակի չավտվ
էլ սահմանափակվեց, Արցախը գրկվեց որեւէ ինքնուրույն քաղաքական քայւ կատարելու
հնարավորությունից: կարծում եմ, որ նաեւ ՀՀ ղեկավարության
ազդեցության եւ
հովանավորության հետեւանքով խորացվեց ներքին պառակտումը, հետզհետե սահմանսւփակվեց
ժողովրդավարական ձետվ ընտրված մարմնի' ԳԽ֊ի գործունեությանը, որի կարգավիճակը
հետագայում դարձավ ձեւական:
վերջում կսւրեւի է նշել, որ հետագայում ԳԽ-ի նոր ընտրություններից հետո 1995թ. հունիսի
վերջին եւ հողիսի սկգբին ԼՂՀ ԳԽ նախագահության որոշ «անհնազանդ» անդամներ Լ.ՏերՊետրոսյանի ու նոր իշխանականների հրամանով ձերբակալվեցին17:
Տարբեր
մեղադրականներով ձերբակալվեցին ԼՂՀ ԳԽ-ի նախագահի նախկին պաշտոնակատար
ԴՊետրոսյանը, ԼՂՀ Գ1ս-ի քարտուղար վ.Հակոբյանը, արտաքին հարաբերությունների
հանձնաժողովի նախագահ Լ.Մելիք-Շահնազարյանը, պաշտպանության եւ անվտանգության
հանձնաժողովի նախագահ վ.Բսղայանը: Սակայն մեղադրականների բացակայության
պատճառով, անցնելով խոշտանգումների ու ծաղրանքի միջով, վերջիններս բաց թողնվեցին:
Մինչդեռ 1994թ. դեկտեմբերին ձերբակալվեց ԼՂՀ Գ4ս-ի մամլո քարտուղար Գ.Բադդասարյանը,
որը նույն բախտին արժանացավ18:

Ամվավտւմ
Արցախյան գոյապայքարի այդ ծանր ժամանակահատվածում թվում էր, թե ՊՊկ-ի
ստեղծումով ԼՂՀ-ում կհանդարտվեին ներքաղաքական հակասությունները, ինչպես նաեւ
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համաձայնագիրը ցույց տվեցին հակառակը, որ Հ Հ իշխանությունները դեռ չէին վստահում
|<հպու[րդավարական հիմունքներով ստեղծված մարմնին: Այդ ամենը պատճառ հադիսացավ,
որպեսզի նորից լարվեն վտխհարաբերությունները ԼՂՀ օրենսդիր մարմնի եւ Հ Հ ղեկավարության
միջեւ: Ստեղծված իրավիճակը անդրադարձավ նաեւ ԼՂ Հ ներքին կայունության վրա' ստեդծերւվ
ներքաղաքական ծայրաստիճան լարված դրություն, որը կարոդ էր նաեւ սպսանալ երկրի
պետական անվտանգությանը: Սակայն հետագա դեպքերի սպսոճւալից զարգացումից խույս
տալու նպատակով, ինչը կարող էր ճակատագրական լինել, ԼՂ Հ ԳԽ նախագահությունը վարձեց
նորից ուղիներ որոնել դուրս գալու ստեղծված կացությունից:

Резюме
В этот тяжелый период Арцахской борьбы казалось, что с созданием ГКО будут
устранены внутриполитические противоречия, а также улучшатся отношения с руководством
РА. Однако Алмаатинское и Сочинское соглашения показали, что власти РА пока не доверяют
органу, созданному на демократической основе. Все это стало причиной нового обострения
взаимоотношений между законодательным органом НКР и руководством РА. Создавшаяся
ситуация отразилась и на внутренней стабильности в НКР, создав крайне напряженную
внутриполитическую ситуацию, что могло бы стать угрозой для государственной безопасности
страны. Однако с целью предотвращения дальнейшего опасного развития событий, что могло
сыграть роковую роль, президиум В С НКР попытался найти новые пути для выхода из
создавшейся ситуации.
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ПАЛЕОЛИТИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ КАРАБАХА В ОСВЕЩЕНИИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
В.А.Сафарян
кафедра истории

История изучения палеолита Нагорного Карабаха насчитывает немногим более 40 лет. В
1960 году экспедиция под руководством М.М.Гусейнова открыла пещерные стоянки недалеко
от сел Азох и Мец Таглар Гадрутского района ИКАО.
Первое публичное сообщение о ходе раскопок в Азохской пещере было сделано на
научной сессии Института истории АН Азерб.ССР, посвященной итогам археологических
исследований в 1962-1963 гг. При этом, в целях азербайджанизации, Азохская пещера была
окрещена в «Азыхскую» и несмотря на то, что находится в пределах села Азох, неожиданно
оказалась
близ села Салакатин, неподалеку от города Физули.1 Данное искаженное
наименование памятника затем перешло во все научные издания, союзного и мирового
масштаба.
Азохская пещера - один из немногих палеолитических памятников постсоветского
пространства, на котором представленны все этапы ашеля и обнаружены следы ископаемого
гоминида. Здесь за более чем четверть века азербайджанскими исследователями была вскрыта
толща отложений общей мощностью 14 м, в котором выявлено 10 слоев. За исключением
первого современного слоя, остальные относятся к мустье (Н-Ш ), позднему ашелю (IV) и
среднему ашелю (V). Индустрия Ш слоя Азохской пещеры, по данным М.Гусейнова, является
верхнеашельской, переходной к мустье.3 Она содержит много отщепов и орудий на отщепах.
Обилие отходов производства и костных остатков, по мнению В.П. Любина, свидетельствуют о
существовании долговременной стоянки-мастерской.4
Если верить М.М.Гусейнову, IV слой является стерильным, без находок. Однако раскопки,
проведенные в Азохской пещере в 2002 и 2003 годах выявили не только костные остатки мелких
животных, пещерного медведя, бизона, но и каменные орудия из кремня, обсидиана и
известняка.
Среднеашельский (V) слой мощностью около 4 м залегает в красноцветных суглинках.
Здесь вместе с каменными орудиями была собрана большая коллекция фаунистических остатков.
По мнению первых исследователей Азохской пещеры среднеашельский слой залегает в миндельрисских (лихвинских) отложениях. Однако, и этот вывод не был подкреплен аналитическими
результатами других методов изучения плейстоценновых толщ, в силу чего эта дата не
представляется незыблемой. Одна из причин этого - сбивчивые свидетельства о встреченных в
этом слое фаунистических остатках. Так, если в более ранних публикациях говорилось о
находках здесь остатков таких представителей тираспольского фаунистического комплекса как
Bison schotensack и Tquus caballus mesbachensis,7 то в более поздних эти животные не указаны в
списках видового состава млекопитающих этого слоя.8
Под среднеашельским слоем было выявлено еще несколько культурных слоев с
археологическим материалом и фауной. В слое V I, залегающим непосредственно под
среднеашельским слоем, обнаружены грубые каменные орудия, сопоставляемые с древним
ашелем Западной Европы. Здесь же собраны многочисленные остатки ископаемой фауны, в
составе которой присутствуют месопотамский олень, зесенборнская лощадь, носорог Мерка,
бизон Шетензака, характерные для тираспольского фаунистического комплекса. На основе
фаунистических находок в VI слое, было высказано предположение о миндельрисском возрасте
этого слоя.9 Однако, и эта датировка, опирающаяся в значительной мере на обнаруженные в
данном слое остатки животных тираспольского фаунистического комплекса, без
соответствующих радиометрических измерений, нуждается в серьезном дополнительном
обосновании.10
В 1974-1979 гг. в Азохе, на глубине 10-14 м от дневной поверхности пола пещеры, в толще
придонных слоев, были найдены гальки со следами обивки, наломинающие олдувайские
орудия. М.Гусейнов отнес эти слои (VII-X) к олдувайской эпохе.11
Однако, поскольку
коллекции галек VII-X слоев, до сих пор, известны лишь по предварительным публикациям и
демонстрациям отдельных предметов, мнения специалистов в отношении датировки этих
находок разошлись и она не получила признания. В частности, по мнению В.Любина для такой
датировки «пока нет достаточных аргументов». А редактор книги Гусейнова, В.А.Ранов
считает, что «утверждение о преднамеренной обработке камня в нижних слоях (седьмойдесятый), скоропалительно и принимается в научном мире неодназначно», к тому же
40

М.Гусейнов выдает свои утверждения за аксиомы признанные среди ученых, в то время как
умалчивает о тех спорах, которые велись вокруг признания «этих находок за подлинные
1артефакты».13
> Рассматривая типологические формы, приемы техники изготовления орудий из слоев XVI, М.Гусейнов делает следующий, на наш взгляд, совершенно необоснованный, вывод:
^Преемственность индустрии, возможно, отражает и преемственность генетическую и
этническую, что позволяет в дальнейшем называть материалы из Азыха куручайской культурой,
так как она возникла и развивалась в долине реки Куручай».14 Во- первых, названная
ШТусейновым «куручайской» культура — это, как правильно подметил редактор его книги,
галечная культура нижних слоев Азохской пещеры и, поэтому, нет никаких оснований
! придумывать новое название. Что касается остальных слоев (VI-III ), то они относятся к
ашельскойи мустъерской культурам, и представляют собой « иные культуры, не принадлежащие
|к собственно куручайской культуре», и подразделение ее на « этапы куручайской культуры»
Iнеприемлемо. Во- вторых, о какой «этнической» преемственности можно говорить в
рассматриваемое время, почти за миллион лет до н.э., что за этносы могли тогда быть, когда еще
самого человека не было. Правда, иного мнения об этом академик КАлиев, считающий что в
Азохе обитали «отдаленнейшие предки» азербайджанцев. Благодаря Азыхской пещере, мы
историюнашу можем начинать с эпохи самой седой древности - более чем миллион лет назад.
История наша, благодаря этим открытиям, удревнилась на несколько десятков тысяч
;поколений»16( подч. нами —B.C.). Тот же И.Алиев уверен, что люди «эпохи раннего палеолита в
;основном, жили оседло», « знали счет, облазали мышлением и формирующейся речью, а также
какими-тоэлементами духовной культуры».
к Наиболее значительное открытие в Азохе было сделано в 1968 году, когда в
среднеашельском слое V был обнаружен фрагмент правой ветви нижней челюсти с двумя
коренными зубами. Однако, место находки челюсти не было четко представлено в отчетах
:М.Гусейнова. Так, в предварительном сообщении Гусейнова М. и Гаджиева Д., опубликованном
в «Ученых записках» Азербайджанского медицинского института отмечается, что фрагмент
челюсти обнаружен в третьем горизонте V слоя,18 и таким образом его абсолютный возраст
составляет 250 тысяч лет. В то же время, в фонде драгоценных материалов Музея Истории
Азербайджана, где хранится фрагмент челюсти, «по письменным сообщениям автора находки
ММ.Гусейнова в инвентарной книге отмечается, что он навден в пятом горизонте»,.19 что
автоматически, увеличивает возраст находки до 350-400 тысячи лет. Кстати, тот же М.Гусейнов
другомместе20отмечает, что челюсть найдена в IV горизонте пятого слоя.
Подобная неуверенность может быть с одной стороны объяснена слабым
Стратиграфическим описанием на месте, при котором толщина горизонта не была четко
определена, с другой - тем, что раскопки 70-80-х гг велись с определенными нарушениями. Так,
в 2002 году международной экспедицией, проводящей раскопки в Азохской пещере, были
обнаружены доказательства использования азербайджанскими исследователями взрывных
устройств.21
Г Надо отметить, что публикации по обнаруженным в Азохе материалам носили
предварительный характер и не получили широкого распространения в научном мире. Так,
вплоть до 1986 года об обнаруженном фрагменте челюсти древнего гоминида не было
опубликовано ни одной обстоятельной статьи, отвечающей требованиям антропологической
науки. Исключение составлят лишь предварительное сообщение палеонтолога Д.Гаджиева, с
которым он выступил в 1970 году.22 На протяжении почти 20-ти лет (с 1968 по 1986 год)
научный мир был лишен возможности увидеть находку и все выводы делались на основании
вьнпеуказанной предварительной публикации. За все это время «ни один антрополог Советского
Союза не имел возможности исследовать костный фрагмент ископаемого человека из Азохской
пещерыили же высказать свое мнение о находке в антропологической литературе»23
В 1986 году была опубликована работа Касимовой Р.М., в которой впервые был дан
подробныйметрический анализ, а также сравнительно-морфологическая характеристика находки
ископаемого гоминида. Ценность работы заключается в том, что в ней, также впервые,
представлено фото и рентгенограмма челюсти. По мнению специалистов, челюсть описанная
Касимовой может быть соотнесена с другими остатками гоминцц среднего плейстоцена,
обнаруженных в Ля Араго и Сима де Лос Нуелос.24
Согласно Касимовой абсолютный возраст азохской челюсти составляет примерно 250
тысяч лет. Правда, необходимо оговорить, что ее вывод также не основывается на
радиокарбонной датировке.
По мнению Касимовой, Гаджиев и другие без научного анализа и обоснования отнесли
гоминида из Азохской пещеры к переходной стадии от поздних архангропов к ранним
палеантропам, а позднее определили его как питекантропа, назвав «азыхантропом». Касимова
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считает, что «родовое наименование «азыхантроп».. .по результатам нашего сравнительно
морфологического анализа не соответствует действительности» и правильнее было бы назвать
его «палеоантроп азыхский».27
Следует отметить, что исследование Касимовой при всех своих положительных качествах,
также не лишено определенных недостатков. В частности, вряд ли можно согласиться с ней, в
том, что общая площадь заселенной части пещеры не более 8 квадратных метров, тогда как
только привходовая часть, где были обнаружены сотни артефактов составляет около 300 кв.м. У
Касимовой имеются некоторые неточности и в определении культурных слоев палеолита. Так, у
Касимовой оказался «лишний» период шель.29
Свидетельством возникновения в мустьерскую эпоху примитивных религиозных
верований принято считать прежде всего неандертальские погребения и так называемые
«медвежьи культы». Первые на территории Кавказа пока не обнаружены, вторые судя по
публикациям, имели широкое распространение.30
Еще в начале 70-х гг XX века МХусейнов сообщил об обнаружении в Азохской пещере
особого «тайника» с черепами медведей.3 По свидетельству МХусейнова в 1971 г. в верхнем
ашельском слое Азохской пещеры был найден «тайник» азохантропа, в котором намеренно, в
определенном порядке, собраны и зарыты черепа пещерного и бурого медведей, что по его
мнению является «символом, зачатком таинственных религиозных представлений».
Однако полномерная оценка «тайника» предполагает публикацию разнообразной и
доказательной документации (планы, разрезы и т.п.), выяснения соотношения костей в «тайнике»
с другими костными материалами пятого слоя, демонстрацию находок более широкому кругу
специалистов.32В нашем случае, исследователями Азохского «тайника» ничего подобного сделано
не было. Зато имеются ничем не обснованные заявления: «Обнаружение черепов пещерных
медведей в «тайнике» заставляет нас говорить и о зарождении религиозных представлений
ангельских охотников в пещере Азых... Мы имеем возможность сделать предварительные выводы
о появлении культа зверей, об абстрактном сочинении рисунков в виде линейных
изображений,нанесенных на черепную кость медведя» Более того, оказывается ангельские
охотники строили жилье, изготавливали и носили одежзу, умели считать, сверлили кости.
По мнению М.Гусейнова «приемная» (так он называет первый зал -B.C. ) служила
азохаэтропам не только жилищем, но и ритуальным священным местом «...человек познал еще в
далеком прошлом большое значение огня, превратив его в священный обьект, поклоняясь ему, а
на очаг смотрел как на место поклонения, придавая ему культовое значение». Трудно
представить, что человекообразная обезьяна, каковым и был гоминид из Азоха, имела
осознанные ритуалы и поклонялась чему-либо, тем более оппо.
В 2002 году в Азохской пещере были возобновлены археологические работы, в ходе
которых был уточнен план пещеры, составлена детальная карта залов, проходов.
Согласно М.Гусейнову основной сквозной 200 метровый ход ее тянется с севера на юг в
виде амфилады из 5 залов и 2 устьевых галерей. По уточненному плану пещера тянется с
северо-запада՜ на юго-восток. Кроме того, при обследовании был выявлен еще один вход,
находящийся в 25 метрах к северу от основного входа.
Необходимо подчеркнуть,что у азербайджанских исследователей есть ярко выраженная
тенденция «азербайджанизировать» все, что выявлено в Закавказье. Так, если М.Гусейнов,
авторы «Истории Азербайджана» и другие отмечают, что Азохская пещера находится «около
г.Физули», «в Физулинском районе...» и тд., то согласно Касимовой «удабнопигек»
(выявленный в Грузинской местности Удабно) был обнаружен «...на западной границе
Азербайджанской ССР около горы Удабно».35 Она же, несмотря на то, что в отличие от
Хусейнова не указывает Физулинский район в связи с Азохом, все же воздерживается от
упоминания Нагорного Карабаха и просто пишет : « обе пещеры ( имеются вводу Азох и Мец
Таглар - B.C.) находится в пределах Гадрутского района в юго-восточных предгорьях
Карабахского хребта, приблизительно в 50 км от границы Северного Ирана». В одной из
последних работ, посвященных Карабаху, Азохская пещера оказалась в Ходжавендском
районе.36 Уместно отметить также стремление азербайджанских исследователей
«мусульманизировать» даже палеолитические памятники.
Так, в книжке Э.Авалова «Архитектура города Шуши», в разделе описания
палеолитической пещеры, находящейся недалеко от города, приводится следующее примечание
со ссылкой на М.М.Гусейнова: «Раскопками обнаружены окаменевшее мусульманское
погребение, орудия древнего палеолита, несколько микролитических изделий мезолитического
возраста, глазурованная керамика, керамическое изделие 4 тыс. до н.э. и т.д.»37 ( подчеркнуто
нами- B.C.). В другом месте, описывая Азохскую пещеру, М.Гусейнов указывает,что «входящего
в грот встречает стоящий справа, прямо у входа «сторож» - сталактит, высотой в рост человека
(1,8 м ), похожий на укутанную в чадру женщину».38 ( подчеркнуто нами- B.C.).
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Опубликованные сообщения показывают, что азербайджанские исследователи не имеют
представления о историко-культурном процессе и среды эпохи палеолита, создается
впечатление, что им трудно представить, что в ту далекую эпоху не было ни Азербайджана, ни
ИКАО, ни Армении.
Следует отметить, что проанализированные выше раскопки проводились, в отрыве от
культурной жизни НКАО ( тогдашней автономии Азербайджана). Это, в первую очередь
проявлялось в том, что к работам не привлекались специалисты из Карабаха, все делалось
кулуарно, в областное управление культуры ни разу не представлялись отчеты о проведенных
раскопках, не было ни одной публикации в местной прессе, и, что немаловажно, все
обнаруженные артефакты вывозились за пределы Карабаха. Примечательно, что в
государственном историко -краеведческом музее Карабаха не было оставлено ни одного
предмета, выявленного в Азохской или Тагларской пещерах.

Ամվավաւմ
Ղարաբաղի տարածքում պալեոլիթյան հուշարձանների ուսումնասիրման պատմությունը
կազմում է շուրջ 40 տարի: Այդ ժամանակ բոլոր հնագիտական ուսումնասիրությունները ԼՂԻՄ
տարածքում' այն ժամանակների Ադրբեջսւնի ԽՍՀ ինքնավարության, իրականսւցնում էին
ադրբեջանցիները: Հայ գիտնականները գրկված էին ոչ միայն անմիջականորեն գվադվեւ տվյալ
հուշարձանների հետազոտություններով, այլեւ ծանոթանալ հայտնաբերված նյութերին:
հնագիտական հետազոտությունները կատարվում էին կտրված մարզի մշակութային կյանքից,
ինչն, առաջին հերթին, արտահայտվում էր նրանով, որ Ղարաբւտլի մասնագետները չէին
ընդգրկվում աշխատանքներում, ամեն ինչ արվում էր ծածուկ, մարգային մշակույթի վարչություն
չէին ներկայացվում հաշվետվություններ կատարված պեղումների մասին, տեղական մամողում
չկար որեւէ հրապարակում, եւ ամենակարետրն այն էր, որ հայտնաբերված բոլոր նմուշները
դուրսէին բերվում Ղարաբօոփց:
Հրապարակված տեղեկությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական
հնտագոտալները պատկերացում չեն կազմում պալեոլիթի դարաշրջանի պատմա-մշակութային
գործընթացի եւ միջավայրի մասին, տպավորություն է ստեղծվում, թե իրենց համար դժվար է
պատկերացնել, որ այն հեռավոր դարաշրջանում գոյություն չեն ունեցեւ ոչ ադրբեջանցին, ոչ
ԷՂԻՄ-ը, ոչ Հայաստանը:

Резюме
История изучения палеолитических памятников на территории Карабаха насчитывает
немногим более 40 лет. Все это время археологические изыскания на территории НКАО,
тогдашней автономии Азербайджанской ССР, осуществляли азербайджанцы. Армянские ученые
были лишены возможности не только непосредственно заниматься исследованиями этих
памятников, но и знакомиться с выявленными материалами. Археологические изыскания
проводились, в отрыве от культурной жизни области. Это, в первую очередь проявлялось в том,
что к работам не привлекались специалисты из Карабаха, все делалось кулуарно, в областное
управление культуры ни разу не представлялись отчеты о проведенных раскопках, не было ни
одной публикации в местной прессе, и, что немаловажно, все обнаруженные артефакты
вывозились за пределы Карабаха.
Анализ опубликованных сообщений показывает, что азербайджанские исследователи не
имеют представления о историко-культурном процессе и среды эпохи палеолита, создается
впечатление, что им трудно представить, что в ту далекую эпоху не было ни Азербайджана, ни
НКАО, ни Армении.
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ՑԱԾՐ ՄԵկՆԱՐկԻ Ե վ ՄԵկՆԱՐկԱՅԻՆ ԹԱՓԻ ՏԵԽՆԻկԱՅԻ
ՈԻՍՈԻՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱկԱՆ ՈԻՍՈԻՄՆԱՍԻ ՐՈԻՄԸ
(ՀԵՏԱԶՈՏՈԻՄԸ) ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ՏՂԱՆԵՐԻ Ե վ
ԱՂՏԻ կՆԵՐԻ ՄՈՏ
Մ.Վ.Բտղգասարյան
Ն Ձ Պ և ֆիզդաստիարակության ա մբիոն

վեցերորդ դասարանի տղաների և աղջիկների մոտ ցածր մեկնարկի և մեկնարկային թափի
! տեխնիկայի և պատրաստականության մակարդակի պրակտիկ ուսումնասիրումն ու հետազոտումը
1 իրականացվում Է հատուկ կազմակերպված ստուգումների համակարգով, որոնք ներառված են
Տ|խ|իկտկան կուլտուրայի դասերի բովանդակության մեջ: Նման ստուգումները հնարավորություն են
տափս սովորողների առաջադիմության հաշվառումը վարել երկու առավել կարեւոր ուղղությամբ'
к շարժողական գործողությունների տեխնիկայի յուրացման աստիճանի և շարժողական որակների
В զարգացման
մակարդակի,
ինչպես
նաեւ
մշտապես
վերահսկել
աշակերտների
■ պատրաստականության
դինամիկան
ու
դրա
հիման
վրա
իրականացնել
ասամնսւդաստիարակչական գործընթացի տեգին' ժամանակահունչ շտկումներ:
Շարժողական գործողության տեխնիկայի յուրացման վերահսկողության (ստուգման)
համակարգում ընդունված Է տարբերակել տվյալ գործողության ուսուցման ողջ ընթացքում
համաստորադասված հաջորդականությամբ անցկացվող ստուգումների երեք տիպ. նախնական'
մինչև ուսուցումն
իրականացվող'
գործողությունների յուրացման
մեջ
սովորողների
[. պատրաստականության մակարդակի բացահայտման համար, համընթաց' վալլային, որ անց Է
կացվում գործողության յուրացման ընթացքում4 նրա միջակա փուլերի ուսուցման
արդյունավետության վրա վերահսկողություն սահմտնելու նպատակով, հանրագումարային, որը
բացահայտում Է շարժողական գործողության ուսուցման վերջնական արդյունքը:
Շարադրված' առաջադրված սխեմայով ստուգման (ուսումնասիրման) անհրաժեշտությունը
պայմանավորված Է նրանով, որ շարժողական գործողության յուրացումը, ինչպես որ ինքը' ուսուցման
գործընթացն ունի վաւլային բնույթ: Այդ վաղերից յուրաքան՜չյուրի համար ուսուցիչը սահմանում Է
նրանց լուծման ուսուցման խնդիրներն ա միջոցները' ուսումնասիրվող գործողության
աանձնահատկության, շարժողական ունակությունների ձեւավորման օրինաչսւվաւթյան,
սովորողների տարիքային հնարավորությունների և ֆիզիկական պատրաստականության
մակարդակի ենթադրվող վավախաթյուննեբի հաշվառումով:
Սովորողների' ուսուցման նկատմամբ պատրաստականության դրսեարման ու բացահայտման
համար մատչելի տարբերակով նրանց առաջարկվում Է կատարել նախատեսված' պլանավորված
շարժողական գործողությունը: Եթե համաձայնեցվածության ու ներդաշնակության առումով այն
բարդ Է կամ նրա վարձարկռւմն ընդհանուր առմամբ պահանջում Է ուսուցանվող
հնարավորություններին գերազանցող ֆիզիկական ուժերի գործադրում ու լարում, այստեղ պետք Է
սահմանաՓակվել աշակերտների' միայն առանձին, ամբողջ գործողության առավել նշանակալից
բաղադրամասերի պատրաստականությանն մակարդակի ստուգմտմբ: Այսպես, ձեռնամուխ լինելով
ցածր մեկնարկի եւ մեկնարկային թափի տեխնիկայի պատրաստականության մակարդակի
ուսումնասիրմանը' նպատակահարմար Է ստուգել սովորողների պատրաստականությունը տեխնիկայի
հևտեւյալ տարրերի (Էլեմենտ) յուրացման առումով, ա) մեկնարկային կաղապարների տեղաբաշխում,
բ) ըստ վազորդին ներկայացվող' «մեկնարկի», «ուշադրություն» հրամանի, մեկնարկի դիրքում նրա
ոտքերի կորացման (ծալվածքի, ծռման) ամենսւհարմար անկյան առկայություն, գ) մեկնարկի
ժամանակ մարմնի կշռի բաշխում, դ) վազորդի հայացքի ուղղությունը, ե) սրունքի ետին մակերեսի և
հրող (հրման) ոտքի ազդրի ու մեկնարկային ետին կաղապարին հենված ոտքի միջել եղած
ամենահարմար անկյունները, զ) մեկնարկային թափի սկիզբը և այլն:
Նախնական ստուգման տվյալները նշված ուսումնական խնդիրների, նրանց լուծման
մեթոդների ու միջոցների համակարգի ճշգրտման համար յուրօրինակ կողմնորոշիչ են: Բացի այդ,
նման ձեւով որոշելը (վարձարկումը) սովորողներին հնարավորություն Է տալիս մկանային
զգացողության հիման վրա ճշտել (ճշգբտեւ) շարժումների մեխանիզմի մասին ունեցած իրենց
պատկերացումը: Համապատասխան ուսուցողական խնդիրների լուծման արդյունքում, ինչպես
ուսումնական գործընթացի տրամաբանությունն Է թեյադրամ, սովորողները հաջորդաբար, փուլ առ
Փող յուրացնում են տեխնիկայի առանձին Էլեմենտներ, տիրապետում ընդհանուր առմամբ
(ընդհանուր վերցրած)' գործողությունների կատարման ավելի ու ավելի կատարելագործված
մեթոդների: Այդ գործընթացի արդյունավետ վարման համար հատուկ նշանակություն Է ստանում
աոանձին' ուսուցման մասնակի կրթական խնդիրների լուծման որակի օպերատիվ
վերահսկողությունը: Այն իրականացվում Է ընթացիկ (հաբընթաց) ստուգման ձևով' ուսուցչին
հնարավորություն ընձեռելով ուսուցման մեթոդիկայում մտցնել տալին' ժամանակին ճշգրտումներ:
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Հանրագումարային ստուգումն անց է կացվում յուրաքանչյուր կոնկրետ շարժողական
գործողությունն ավարտվելուց հետո: Սրա արդյունքները ուսուցչի և աշակերտների ուսումնական
համատեղ գործունեության որակի գնահատման հիմնական չավաւնիշներ են համարվում: Ստուգման
են ենթարկվում, նախ ն սաաջ, շարժողական այն գործողությունները, որոնց տիրապետման
մակարդակով կարելի է դատել ընթացիկ ուսումնական տարվա համար առաջադրված ուսուցողական
խնդիրների լուծման լիարժեքության մասին:
Շարժողական գործողության տեխնիկայի ստուգումն իրականացվում է ստուգողական
վարժությունների միջոցով, որոնք ընտրվում են ուսուցման կոնկրետ վաղերի ուսուցողական
խնդիրների հաշվառումով:
«Մաս սա մաս» գործողության ուսուցման դեպքում որպես ստուգողական ընտրվում են
առաջադրված' մատուցվող այն վարժությունները, որոնք կիրառվում են ուսուցման տվյալ փուլում:
Դրանք են.
1. ծանոթացում մի ձեռքին հենմամբ ցածր (իջեցված) մեկնարկին (պարզաբանել բարձր
մեկնարկի եւ մի ձեռքին հենմամբ մեկնարկի տարբերությունը),
2. ցածր (իջեցված) մեկնարկի' տարբեր դիրքերով կատարում' 2-3 անգամ (կախված յուրացման
բնույթից),
3. վազք 6 վայրկյան' մեկ ձեռքին հենմամբ մեկնարկից, 2-4 անգամ (կախված այն բանից, թե
ինչպես է սովորողների մեծ մասը յուրացնում առաջադրանքը),
4. վազք ցածր մեկնարկից' 2-3 անգամ410-15 մ,
5. վազք ցածր մեկնարկից' 6 վայրկյան արագության համար,
6. բարձր մեկնարկի, բարձր մեկնարկից 6 րոպե տետղությտմբ վագքահեռավորությտն մասին
աշակերտների գիտելիքների գործնականորեն արդիականացում-իրականացում:
Ցածր մեկնարկը կատարվում է մեկնարկային կաղապարներից կամ մեկնարկային հարթակից:
Առավելապես տարածված է, այսպես կոչված, մեկնարկի այն տեսակը, որի դեպքում առջեփ
մեկնարկային կաղապարը սահմանվում է մեկնարկային գծից 1-1,5 քաղի (ոտնատեղի) չավավ, իսկ
հետեփնը' առջեփ մեկնարկային կաղապարից (մոտավորապես 1,5 ոտնաչավփ) սրունքի երկայնքով
ընկած հեռավորության չավավ: Առջեփ կաղապարի հարթակի թեքության անկյունը 45-50 է,
հետեփնը' 60-80 : կաղապարների առանցքների միջեւ եղած հեռավորությունը լայնքով 18-20 սմ է:
«Մեկնարկի» հրամանի ժամանակ սովորողը ելման դիրք է ընդունում մեկնարկային
կաղապարների առջեւում ձեռքերի վրա իջնում մեկնարկային գծի առջեը, ոտքն ամուր (քիպ)
հարմարեցնում' ոտքով հենվում է առջևի կաղապարի հենման հարթակին (մակերեսին): Ապա մյուս
ոտքը դնում է հետեփ կաղապարի հենման հարթակին, ծնկի է իջնում կանգնած ոտքի վրա' ձեռքերը
դներւվ մեկնարկային գծից առաջ: Ձեռքի մատները ճկան կամար են կազմում մեծ եւ մյուս' սերտորեն
միմյանց համակցված մսոոներով' իրար միջև: Ոսլիդ, չլարված վիճակում գտնվող ձեռքերը
տարածված են ուսերի յայնքով: Իրանը ուղիղ է, մարմնի զանգվածի ընդհանուր կենտրոնը (ՄՁԸկ)
հավասարաչափ բաշխված է ձեռքերի ու ոտքերի վրա: Ուսերը գտնվում են մեկնարկային գծի վերեւը,
գլովսն իջեցված-հակված է և իրսւնի հետ շարունակություն է կազմում:
«Ուշադրություն» հրամանը հնչելուն պես վազորդը թեթեւակի ուղղում է ոտքերը եւ գետնից
կտրում հետեփ մասում գտնվող ոտքի ծունկը: Դրանով մարզիկը մարմնի զանգվածի ընդհանուր
կենտրոնը մի ւիոքր տեղաշարժում-տեղավախում է վեր եւ առաջ: Մ ՑԸկ֊ն տեղաբաշխվում է ձեռքերի ու
առջեւում կանգնած ոտքի միջեւ ընկած մասին, բայց այնպես, որպեսզի վազքուղու վրա նրա
պրոյեկցիան (տարածական գծագրում) 15-20 սմ չավավ չանցնի մեկնարկային գծից: Ոտքի թաթերը
քիպ հենված են մեկնարկային կաղապարների հենման մակերեսին: Իրանը ուղիդ է: կոնքը ուսի
մակարդակից բարձրանում է քիչ վեր (10-15 սմ): Գլուխն իրանի համեմատությամբ մնում է
անփոփոխ դիրքում: Հայացքն ուղղվում է ներքեւ:
Ազդանշանի համաձայն (կրակոց, «մարշ» հրամանը), անհրաժեշտ է ձեռքերով վազքի
շարժումներ անել' միաժամանակ ետ հրվելով գույգ կաղապարներից, մարմինն ոպարկեւ առաջ ու վեր
եւ կաղապարներից սկսել վազքը (ոչ թե ցատկեւ): Մեկնարկային կսպապարնեբից ետ հրվելով' հետեփ
մասում կանգնած ոտքը ծնկահոդից ուժեղ ծռվելով, արագ դուրս է մղվում առաջ եւ վեր: Առջեփ
կաղապարին գտնվող ոտքն այդ պահին ամբողջությամբ ուղղվում է: Մեկնարկային ելքն ավարտվում
է առջեփ կաղապարն արագ ա թավավ ետ հրելով ու մյուս ոսպն առաջ տանելով:
Ինչ վերաբերում է ցածր մեկնարկի անմիջական տեխնիկային, սովորողները պետք է իմանան,
որ'
ա) ցածր մեկնարկից մեկնարկային կաղապարների կիրառումը հնարավորություն է տափս
ավելի արագ ձեռք բերել առավելագույն արագություն,
բ) «ուշադրությո ւն« հրամանով ընդունած դիրքը պետք է լինի հարմար, կայուն եւ հաստատուն,
գ) առջեւում գտնվող ոտքի ոսլղամ-շտկումը վազքի սկզբում, մեկնարկից սկսած' զուգակցվում է մյուս
ոտքի ազդրը առաջ տանելուն եւ ձեռքերի' արմնկամասերի ակտիվ շարժումներին,
դ) վազքի ժամանակ մեկնարկային դիրքի թեք վիճակից իրանի շտկում-ադդամը կատարվում է
աստիճանաբար, վազքի արագության քայլի երկարության մեծացումով, այս դեպքում գլուխը չպետք է
կտրուկ բարձրացնել:
1քԾթոդական ցուցումներ: Ցածր մեկնարկը բարդ վարժություն է, որը պահանջում է բարձր
մակարդակի արտգտուժային որակներ: Նրան տիրապեւոելու համար երկար ժամանակ եւ ուժեր են
պահանջվում: Ցածր մեկնարկից անմիջական վազքը չպետք Լ լինի պատրաստականության գլխավոր

I միջոց, այնպես որ, ցածր մեկնարկի' մի բանի անգամ սխալը կրկներ} հանգեցնում է սխալների
I ամրապնդման, ինչպես օրինակ' ոտբը ոչ լրիկ ոպդելը հրման ժամանակ եւ աոաջին թայլն անելիս
I վագրին ու հեռավորությանը յուրահատուկ (բնորոշ)' իրանի դիրքը վաղաժամ ընդուննլը: Ցածր
I ւ1եկնար1քի տեխնիկայի մասին հասկացալաթյուն ձեւավորելու համար հարկ է զգացվում հասնել այն
I բանին, որ սովորողները պատկերացում կազմեն վազքի արագ սկզբի համար մեկնարկային դիրքի
I արդյունավետության վերաբերյալ:
Անհրաժեշտ է լինում նրանց հասկացնեի որ վազորդը ՄՁԸկ ցածր մեկնարկի դեպքում
Кանմիջապես հայտնվում է հենման հարթակի սկզբում' հենց որ ձեոքը հեռացնում է մեկնարկային
I գծից: Ցածր մեկնարկի դեպքում վազքն իրականացնելու կարալաթյանից է կախված աշակերտների
I կողմիցարագության գծով ուսումնական նորմատիվների հանձնման հաջողությանը:
Ցածր մեկնարկին տիրապեւոելու համար հարկավոր է իմանալ հետեւյալը.
1. Տարբեր հենումների ժամանակ ձեռքերը ծալելը եւ ուդդել-բացելը (տարածելը):
2. Ձեռքերի վրա ման գալը, քայլելը («ձեմնասայլակ»): Պարապոդներից (մարզվողներից) մեկը
f «հճնում պառկած» դիրք է ընդունում' ոտքերն ուսերի լայնությամբ, մյուսը տեղավորվում է աոաջինի
ոտնաթաթերի միջեւ եւ, բոնեւով նրա սրունքաթաթային հոդերից, ոտքերը բարձրացնում է մինչեւ իր
■ ցուոկտտեդը: Առաջինը շարժվում է ձեռքերի վրա, երկրորդը բռնում է առաջինի ոտքերից:
3. «Հենում պառկած» կամ «հենամ-կբանիստ» դիրքից ձեռքերի վրա քայլելը կամ վազեւը'
՚ բալիկովնույնանուն կամ տարանուն ձեավ.
4. «Հենում-կքանիստ» դիրքից «նապաստակխ> ցատկեր' հերթով երկու ձեռքով եւ երկու ոտքով
tonհրվելով,
5. «Հենում-պառկտծ» դիրքում ձգված ոտնաթաթերով քայլք միայն ձեռքերի վրա (ոտքերը քարշ
* տայով տանել):
6. «Հենում-պառկած» դիրքում ձեռքերի վրա շրջանաձեւ դեպի աջ եւ ձախ առաջացում, ոտքերն
՚ անշարժ են:
7. Ձեռքերի մատներն ամրացնել' լցրած գնդակներն ընդունելու եւ վախանցելու համար,
զսպանակավոր, Փչովի և ձգման վրա տարբեր հենումների կատարման հարմարանքներով:
8. Ձեռքի հենման դիրքից (իրանը ուղղահայաց է կամ թեքված) ձեռքերով ետ մղվել' նրանցով
կատարելով վազքային շարժումներ:
9. Հիմնական կեցվածքով կամ մեկ ոտքն առաջ դնելով4ձեռքերը կորացված են' ինչպես վազելիս,
ձէաբնրովվազքի շարժումներ:
10. Ոտքերը հերթավախել տարբեր դիրքերով, մարմնամարզական այ ծիկին «հենում-պառկած»'
մի ոտքը դրվում Է մարմնամարզական տյծիկի վրա. խորն արտանկ' ուսերին պահելով
մարմնամարզական փայտիկը կամ ծանրությունը (ծանրաձողը, ավագով պարկը եւ աղն):
Մեթոդական ցուցումներ: Ուսումնասիրելով ցածր մեկնարկը' անհրաժեշտ Է առաջին
պարապմունքներից սկսած, պարապոդներին (մարզվողներին) բացատրել, որ նրանք չսկսեն վազել'
մինչեւ բուն մեկնարկի ազդանշանը հնչելը: կեղծ (ֆալստարտ) ազդանշանի դեպքում հարկավոր Է ետ
կտնչել վազորդներին' նրանց ուշադրությունը հրսւվիրելով կեղծ մեկնարկի (ազդանշան)
անթույլատրելիության վրա: Խորհուրդ Է տրվում արձակել միայն եզրափակիչ ազդանշան: Այգ
դեպքում վազորդներն առանց հրամանի դիրք են ընդունոսՐ «ուշադրություն» ազդանշանի դեպքում:
կրակոցով ցածր մեկնարկը կիրառվում Է ճիշտ շարժումներին տիրապեւոելուց հետո եղած
պարապմունքների ժամանակ: կրկնությունների թիվը կարոդ Է տատանվել 3-ից 15-ի միջեւ:
Ուժեդագույն վազորդների' մեկնարկի ժամանակ շարժողական ռեակցիան բաղկացած Է
ազդանշանորդի (ստարտեր) տված կրակոցից մինչեւ շարժման սկիզբը ժամանակից (գաղտնի
շրջանի ռեակցիայի տեւոդաթյունը 8,08-0,10 վայրկյան Է)' զու մարած գործողությունների սկզբից
մինչեւ մեկնարկային կաղապարներից ետհրմսւն ավարտի պահը եղած ժամանակը (շարժողական
շրջանը' 0,29-0,30 վայրկյան): Մեկնարկի ամբողջ ժամանակաընթացքի տեւոդաթյունը կրակոցից
մինչեւ այն պահը, երբ վազորդը թողնում Է մեկնարկային կաղապարը, 0-37-0-40 վայրկյան Է:
13-14 տարեկան սկսնակների մոտ մեկնարկային ընդհանուր ժամանակը (Բ. Ի. Տաբաչնիկի
տվյւպներով) կազմում Է 0,50 վայրկյան. 1-ին պատանեկան կարգի մարզիկների մոտ (14-15
տարեկան)' 0,48 վայրկյան, 3-րդ կարգի վազորդների մոտ (15-16 տարեկան)' 0,47 վայրկյան:
Խնդիր
Մեկնարկային թափի տեխնիկային տիրապետեյը: Այն սկսվում Է ցածր մեկնարկից:
Մեկնարկային թափավազքում վազորդը պետք Է, որքան հնարավոր Է, ավելի արագ հասնի
առավելագույն արագության: Հիշեցնենք, որ մարզիկների մեկնարկային թափի երկարությունը
կազմում Է 20-25 մ (10-14 քայլ): Վեցերորդ դասարանցիների մոտ ուժի մեջ Է նրանց
պատրաստականության տարիքային նկարագիրը, որը բնութագրվում Է 6-8 վազքաքայլով:
Սովորողներին առաջին իսկ դասից բացատրեւով նոր վարժությունները, ցուցադրելով
կինոժապավենը, ֆիզիկական կոււտուրայի ուսուցիչդ բացատրելու ժամանակ պետք Է ամեն անգամ
ընդգծի, որ վազորդի իրանը գգողի թեքությամբ դեպի առաջ պետք Է լինի, որը եւ առավել նպաստավոր
պայմաններ Էապահովում ետհրման առումով: Եվ այսպես, առաջին բայւը կատարվում Է ոտքի ակտիվ
ոսլղման-տարածման, որը ետ Է հրվում առջեփ մեկնարկային կաղապարից եւ մյուս ոտքի'
նայնժտմանտկյտ առաջ եւ վեր պահելու հաշվին: Քաղն այդ ավարտվում Է ոտքի' իրանի
համեմատությամբ ցած եւ ետ իջնելով եւ դրան, հետեւող' եռանդուն, ակտիվ, թավավ ետհրումով
(ետմդումով): Առաջին մեկ կամ երկու բադերի ժամանակ ոտքը ետեփց ընդունում Է մարմնի ԶԸկ
*
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(զանգվածի ընդհանուր կենտրոն) պրոյեկցիայի վիճակ' դիրք (մարմնի համեմատ մնում է ԶԸկ
դիրքում): Հետագա քայլերում ոտքը դրվում է հենց իր տակը' մարմնի ԶԸկ պրոյեկցիայում, իսկ հետո
մարմնի ԶԸկ պրոյեկցիայից որոշ չավավ առաջ եղած դիրքում է:
Սովորողներին պատրաստելով առաջին վարձնական մեկնարկային թսոիին' ուսուցիչը նրանց
պետք է հիշեցնի, որ մեկնարկային թափի ժամանակ պետք է աստիճանաբար աճի քայլերի
երկարությունը: Արագության մեծացումով իրանի թեքությունը վաքրանում է, եւ վազքն իր
տեխնիկայով աստիճանաբար մոտենում է տարածական (հեատխրության վրա) վազքի տեխնիկային:
Մեկնարկային թափի ժամանակ ձեռքերն աշխատում են ակտիվ ու եռանդով, ավելի մեծ
ամպլիտուդա]' քան հեռավորության վազքի ժամանակ:
Մեկնարկայինթափի տեխնիկային տիրապետեյը: Այգ միջոցներըեետեւյաչներն են.
1. Ցածր մեկնարկի վազք' ըստ նշագծման (առաջին նշումը' առջեփ մեկնարկային կաղապարից
չորս ոտնաթաթ հեռավորության վրա, յուրաքանչյուր հաջորդը' կես ոտնաթաթ առաջ):
2. Ցածր մեկնարկից վազք' արգեւքի, դիմադրության հաղթահարումով: Արգելքը կարոդ է լինել
մրցակցի կողմից' նրա ուսերով գցած գոտին, գոտին ե պարանը, մեկնարկոդի ուսերին հենվելը եւ այլն:
3. Ցածր մեկնարկից վազք դեպի տարբեր թեքությամբ լեռներ:
4. Ցատկ երկարությամբ' տեղից (նույնական միատեսակ, մի մասից կազմված, կրկնակի'
երկակի, եռակի եւ այլն):
5. Ցածր մեկնարկից վազք առաջին հինգ քափն անցնելով ւցրած գնդակների վրայով (մալ,
երկու եւ այլն' մինչեւ 5-6 գնդակ):
6. Ցածր մեկնարկից վազք հեռու' դեպի ետ մեկնած ոտքերով (կաղապարներով), այս
հանձնարարությամբ իրանը հնտրտվորինս ավելի երկար թեք պահել: վարժությունը առաջարկվում է
ժամանակից շուտ ուղղվելու-շտկվերս դեպքում:
7. Ազդրը վեր բարձրացնելս] քայլք, ծունկը դիպչում է իրանին: կատարեի աշխատելով
ձեռքերով ու առանց նրանց աշխատանքի:
8. Վազք' քայլերի աստիճանաբար աճող երկարությամբ, վազքի սովորական տեսակ է: վազքի
այս տեսակի ժամանակ մեկնարկային գծի վազքի աղու վրա նշումներ են արվում կամ դրվում են
շերտագծեր' նրանց միջև աճող հեռավորությամբ (3, 3 1/3, 3 2/3, 4, 4 1/3 ոտնաքայլեր եւ այլն'
մինչեւ վազքային քայփ երկարությունը): վազորդը ոտքի մատներով հպվում է առաջին նշագծին
(նշումին), ձեռքերը պահում վազքի դրությամբ, ոտքերը թեթեւակիորեն կորացած' թեքված են:
Մարմինը պետք է թողնել հանգստի վիճակում' դեպի առաջ «իջնել֊թուլանալով» եւ անմիջապես
տրվել արագ վազքի' ազդրը վեր պահած, աստիճանաբար անցնելով տարածքային վազքի:
9. Արտանկով քայւք. ամբողջովին, վազորդը լրիվությամբ առաջ է հրում ե ուղղում-շտկում
հրման ոտքը:
10. Հենում-կքանիստից գլուխկոնծի տալ դեպի առաջ, ապա ոպղվել-շտկվեւ U անցնել վազքի'
ազդրը վեր բարձրացնելով (կարեյի է առաջադրել վազքի քայլերի թիվը):
11. Մեկնարկ զանազան դիրքերից' նստած, պառկած որովայնի, մեջքի, կողքի վրա եւ այլն:
վաբժություններ ուղղված фшцф ժամանակշարժումների հաճախության մեծացմանը:
1. Դիմահար վազք տեղում: Առավելագույն լարվածությունը (լարումը) եւ սահմանային'
վերջնակետային թուլացումը (թոււանսդը) հերթագայել' չնվագեցնեւով (չիջեցնելով) շարժումների
հաճախությունը: Խաղակիցը հաշվում է քայլերի թիվը' ձեռքը պահելով վազորդի աջ կամ ձախ ոտքի
ազդրի վերեւը'3-4 անգամ' 10 վայրկյան տեադությամթ:
2. վազք' 30-40 մ արագացումով: Արագացումից հետո վազք' 10-15 մ իներցիայով' չիջեցնելով
արագությունը: Արագացման մեծացման դեպքում ուժգնությունը առավելագույն չափի է' 5-6 անգամ:
3. 30-40 մետրից բաղկացած հատվածների վազքանցոււՐ բարձր մեկնարկից: Հերթագայել
մարմնի առավելագույն ւարվածաթյունը եւ վերջնակետային' ամենամեծ թուլանսղը (ուժասպառվելը)'
չիջեցնէկով շարժումների հաճախությունը' 4-6 անգամ:
4. Ոչ մեծ (փոքր) հատվածներով վազք դեպի լեռը 2-3° անկյան տակ: Հասնել առավելագույն
հաճախության' շարժումների ներդաշնակությունը (կոորդինացիան) չխախտելով, դրանք
պահպանելով, 4-6 անգամ:
5. Առավելագույն' ամենամեծ արագությամբ վազք նվազագույն, ամենւտիոքր թվով քայլերով'
15-20 մ ճանապարհահատվածում, 4-6 անգամ:
6. Շարժական խաղեր եւ վախանցումավտզքեր 6-րդ դասարանի ծրագրով:
Ամրապնդելով ու կաւոարելագործելով վազքի տիրապետման ունակություններն ու
հմտությունները, ինչպես նաեւ արագ վազքի զարգացման համար դասերին առաջարկվում են
հետեւյալ վարժությունները.
1. Վազք արագացումով' 40-60 մ: Առաջարկվում Է տրագացմամթ վազքի այս վարժությունը
կատարելով' արագությունը մեծտցնեւ աստիճանաբար, սովորողների շարժումները պետք Է ագատ
լինեն: Արագության բարձրացումը ավելորդ լարվածություն ու կաշկանդվածություն ի հայտ գալուն
պես հարկավոր Է կրճատել:
2. Վազք' ազդրը վեր պահած (10-15 մ)' ազատ վազքին հաջորդական անցումով
(փոխակերպումով):
3. Վազք' առաջ ցատկելով, ցատկումներով (եռանդագին, թափով հետ մղվելով ոտնաթաթերի
վրա)' ընթացքը (տեմպն) արագացնելով ն ազատ վազքին հպջորդական անցումով (20-30 մ):
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4. Վազք' կրճատված քայլերով (դանդաղ, մանրաքայլ)' հանդարտ վազք: Վարժությունը
կատարում են փոքր, բայց արադ ա ադատ քայլերով:
5. վազք' կրճատված քայլէկւով (մինչև 20 մ)' ադատ վադքին աստիճանաբար անցումով:
6. վադք արագացումով' առավելագույն արագության հասնեւով (ձեռք բերելով),
աստիճանաբար ագատ վագքի անցնելով:
7. Փոփոխական վադք' իներցիայով, առավելագույն արագությունից ադատ վագքի 3-4 անցումով
(հերթափոխումով):
8. Վադք ընթացքից' 10-15 մ առավելագույն արագությամբ: Վագքի այս վարժությանը
հարկավոր Է, ինչքան հնարավոր Է, ավելի հաճախացված քայլերով անել:
9. Վազք ընթացքից' առավելագույն արագությամբ, ամենավաքր քանակի քայլերով:
10. Անցում ագատ վագքի' իներցիայով, մեկ ձեռքին հենված (40-50 մ) բարձր մեկնարկային
թափից:
11. Վադք' 20-30 մ ցածր մեկնարկից' ըստ հրամանի եւ ինքնուրույն' աստիճանաբար անցնեւով
տարածական վագքի:
12. Վազք 30-40 if մինչեւ 3° թեքության տակ:
Անցումն ագատ վագքի վազքային վարժություններից հետո պետք Է իրականացվի առանց
շարժումների մեջ հավանական Փոփոխությունների:
Մեթոդական ցուցումներ: Եթե վազորդը մեկնարկից հետո, աոաջին քայլերից սկսած'
ժամանակից առաջ ոպդվում-շտկվում Է, նպատակահարմար Է մեծացնել մեկնարկային
կաղապարներից մեկնարկային գիծն ընկած հեռավորությունը կամ մեկնարկահարթակին դնելաեղակայել վերելքի աճի հնարավորությունը սահմանափակող թեք փայտե ձող:
Ուսուցիչները պետք Է հիշեն, որ մեկնարկային թսսիի ժամանակ իրանի թեքության անկյանը
կախված Է ոչ միայն մեկնարկային վագքի կատարման տեխնիկայից, այլ նաեւ' դպրոցականների
արագաուժային որակների զարգացման մակարդակից: Դրա համար Էւ սովորողների ոչ բավարար
պատրաստվածության դեպքում իրանի վադաժամ ոսլղում-շտկումը չպետք է դիտել որպես
մեկնարկային թափի տեխնիկայի սխալ: Նման դեպքերում հարկավոր է առավել ուշադրություն
դարձնել մեկնարկային թափի ժամանակ ծանրաբեռնվածությունն իրենց վրա կրող մկանների
ամրապնդմանն ուղղված հատակ վարժություններին: Լավագույն վարժություն է համարվում մեկ
ձեռքի վրա հենված վիճակից և իրանի հորիզոնական դիրքից բարձր մեկնարկից վադքի սկիզբը:
Ուսուցիչները մեկնարկային թափը (թափավազք) սովորեցնելուց հետո պետք է հասնեն այն
բանին, որ սովորողները վագքի առավելագույն արագության հասնեն առանց ճիգ ու ջանքի, ագատ'
առանց ավելորդ լարվածության: Այդ հարցում վեցերորդ դասարանցիներին օգնում է վագքի
տեխնիկային լավ տիրապեւոելը: Այստեղ, նախ' մեկնարկային կաղապարի ետհրումից հետո
հարկավոր է ոչ թե ցատկեւ, այլ' վագեր Երկրորդ' իրանի թեքությանը արագության մեծացմանը
ղուգահեռ վախվում է (բարձր արագության հասնելու պահին վազորդի իրանը ընդամենը աննշան
թեքված է դեպի առաջ): Երրորդ' մեկնարկային թափից անցումը հեռավորության վազքին չպետք է
ունենա կտրուկ սահման:
Մեր օրերում դպրոցականների' կարճ հեռավորության վագքի ուսուցման ժամանակ դեռեւս քիչ
են օգտագործվում տեխնիկական միջոցներն ու հնարավորությունները: Հետադոտողների
(կազմակերպության) առջեւ դրվել են ներքոհիշյալ խնդիրները, մշակել կարգ, որն արդյունավետ
կազդի դպրոցական մարզադահլիճի պայմաններում հանրակրթական դպրոցում ֆիզիկական
կուլտուրա առարկայի գծով սովորողների կարճ հեռավորության վագքի կարողությունների ու
հմտությունների վրա, մշակել հանրակրթական դպրոցում «Ֆիզկուլտուրա» առարկայի անցկացման
մեթոդիկա' օգտագործելով առաջարկված կարգը:
Թվարկած խնդիրների լուծման համար նախկինում մշակվել էր վագքի կագմակերպմանանցկացման կարգ, որը հնարավորություն է տալիս նպատակաադդված կերպով ձեւավորել եւ
իրականացնել կարճ հեռավորության վազքի տեխնիկան: Այս պարագայում ստեղծվում են
պայմաններ, որոնք նպաստում են վագքի և ցածր մեկնարկի տեխնիկայի ավելի արագ յուրացմանը,
մեկնարկային թափի ու հետագա վազքի ներդաշնակմանը: Մարզասարքը (տրենաժոր) ունի ոտքի
մկանների զարգացման համար բեռնավորման հարմարանք և օժտված է վազքի արագության
վերաբերյսղ շտապ տեղեկատվություն (ինֆորմացիա) հաղորդեւու համակարգով:
Արդյունքներ և քննարկումներ: Մեկնարկային վազքի արդյունքների պատկերը վարձնական'
ելակետային դասարաններում համեմատական կարգով հետեւյալն է. 4-րդ դասարանում' 0,457 վրկ.,
5ևրգ դասարանում' 0,398 վրկ., 6-րգոււՐ 0,451 վրկ. (տղաներ), իսկ ստուգողական դասարաններում
համապատասխանաբար' 0,043 վրկ., 0,083 վրկ. եւ 0,068 վրկ.: Փորձնական դասարանի աղջիկները
նույնպես բարելավել են վազքային այդ տարածքի (հեռավորության) արդյունքները. 4-րդ
դասարանում' 0,437 վրկ-ով, 5-րգում' 0,559 վրկ.-ով, 6-րգում' 0,502 վրկ.-ով, ստուգողական (ստուգիչ,
վերահսկիչ) դասարաններում աճը համապատասխանաբար կազմեյ է 0,050 վրկ., 0,035 վրկ. եւ 0,008
վրկ.:
Նորմատիվների կատարման ժամանակ կարճ հեռավորության վազքի արդյունքները ցույց են
տվել, որ ւիորձնական դասարաններում դրանք հանձնողների տոկոսը տղաների մոտ 4-րդ
դասարանում աճել է 33,4 տոկոսով, 5-լւդաւՐ 22,3 տոկոսով, ծ-րդաւՐ 52 տոկոսով, իսկ աղջիկների
պարագայում համապատասխանաբար' 55,5, 29,1 եւ 14,8 տոկոսով: Ստուգողական (վերահսկիչ)
դասարաններում' 4-րդ դասարանում տղաների մոտ վազքի աճը կազմել է 3,4 տոկոս, 5-րդում' 8,1
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տոկոս Ш 6-րդում' 17 տոկոս, աղջիկների մոտ 4-րդ դաստրանամ' 6,4 տոկոս, իսկ 5-րդ էհ 6-րդ 1 I
դասարաններում այն մնացել Է անփոփոխ:
Փորձնական դասարաններում տեսանելի աճ Է նկատվել նաեւ ֆիզիկական զարգացման այլ
ցուցանիշնեբի գծով:
Ստացված տվյալներից գափս ենր այն եզրակացության, որ վազքի նկարագրված
կազմակերպումը կարճ հեռավորության վազքի ժամանակ նպաստում Է սովորողների ■
ունակությունների ու հմտությունների ճիշտ եւ արդյունավետ ձեաւվորմանը: Արդյունքների ■
բարելավման տեսակետից բարերար Է այն գործոնը, որ մարզասարքերի վրա կարելի Է յուրացնել ա 1
կաւոարելագործել ցածր մեկնարկի, մեկնարկային թափի եւ մարզադահլիճի պայմաններում եդտծ ■
տեխնիկան: Իսկ գա թույլ կտա 6-րդ դասարանի աղջիկների մոտ 60 մ-ում բարելավել վազքի I
արդյունքները, չնայած այդ տարիքում վազքի ժամանակ նկատվում Է արագության իջեցում, ինչն Էլ ■
ամրակայվում Է 6-րդ դասարանցիների ստուգիչ (վերահսկիչ) խմբերում:
1. Վազքի սարքերն ու հարմարանքները հնարավորության են տալիս ակտիվացնել 4-6-րդ տ
դասարանների դպրոցականների շարժողական գործողությունները եւ Էլ ավելի արդյունավետ I
ձեւավորել դպրոցական ծրագրի շրջանակներում դպրոցականների կարողություններն ա I
հմտությունները կարճ հեռավորության վազքի ժամանակ:
2. Սարքերի ու հարմարանքների վերը շարադրված ձեւը կարելի Է կիրառել հանրակրթական 1
դպրոցների ուսուցիչների, ՍՊՄԴ մարզիչների մանկավարժական պրակտիկայում, այն I
առաջարկվում Է արդյունաբերական արտադրանքի (պատրաստուքների) համար:
Աղթւսակ 1
Աշխարհի աժեդագայն մարզիկների ցուցանիշների հետ (100մ)
երեխաների ցացանիշները համեմատելու վերաբերյալ
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Ամփովաւմ
Ստացված տվյալներից գափս ենք այն եզրակացության, որ վագքի նկարագրված
կազմակերպումը կարճ հեռավորության վագքի ժամանակ նպաստում է սովորողների
ունակությունների ու հմտությունների ճիշտ եւ արդյունավետ ձեւավորմսւնը: Արդյունքների
բարելավման տեսակետից բարերար է այն գործոնը, որ մարզասարքերի վրա կարելի է յուրացնել
ու կաւոարելագործել ցածր մեկնարկի, մեկնարկային թափի եւ մարզադահլիճի պայմաններում
եդած տեխնիկան: Իսկ դա թուդ կտա 6-րդ դասարանի աղջիկների մոտ 60 մ-ում բարելավել
վազքի արդյունքները, չնայած այդ տարիքում վագքի ժամանակ նկատվում է արագության
իջեցում, ինչն էւ ամրակայվում է 6-րդ դասարանցիների ստուգիչ (վերահսկիչ) խմբերում:
1. վագքի սարքերն ու հարմարանքները հնարավորություն են տափս ակտիվացնել 4-6-րդ
դասարանների դպրոցականների շարժողական գործողությունները եւ էւ ավելի արդյունավետ
ձեւավորել դպրոցական ծրագրի շրջանակներում դպրոցականների կարողություններն ու
հմտությունները կարճ հեռավորության վագքի ժամանակ:
2. Սարքերի ու հարմարանքների վերը շարադրված ձևը կարեփ է կիրառել հանրակրթական
դպրոցների ուսուցիչների, ՄՊՄԴ մարզիչների մանկավարժական պրակտիկայում, այն
աօաջարկվում է արդյունաբերական արտադրանքի (պատրաստուքների) համար:

Резюме
В результате исследований выявлено, что описанный метод способствует правильному и
эффективному формированию умений и навыков в спринтерском веге. На улучшении результатов
сказалось то, что на тренажерах можно осваивать и совершенствовать технику низкого старта,
стартового развега и вега в условиях спортивного зала. Это позволило улучшил» результаты вега
на 60м у девочек 6-х классов, хотя в этом возрасте наблюдается снижение Быстроты движений в
веге.
Устройства для вега позволяют активизировать двигательные действия школьников 4-6-х
классов и интенсивнее формирюватъ умения и навыки в спринтерском веге в рамках школьной
профаммы.
Предложенные устройства можно пременятъ в педагогичекой практике учителей
общеобразовательных школ, тренеров ДЮСШ и следует рекомендовать его для промышленного
изготовления.

Գրականություն
1. Физическая культура в школе, Для выполнения требований о развивающем влиянии урока,
№1,1981.
2. Физическая культура в школе. Бег на короткие дистанции, №9,1982г.
3. Физическая культура в школе, Для улучшения двигательной подготовленности учащихся VI
класса, №4,1983г.
4. Теория и практика физической культуры, Методика овучения спринтерскому вегу учащихся
4-6-х классов с использованием устройства для вега. №2,1986г.
5. Ն.Գ.Օզոփն, Վ.Ի. Վորոնկին, Ց.Ն. Պրիմակով, «Թեթև աթլեաիկսւ», 1989թ.:
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УДК37.037

УРОВЕНЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ АрГУ И
ОСОБЕННОСТЬ ППФП В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕССКОГО ВОСПИТАНИЯ
С.СПогосян
кафедра НВП ■ фяз. воспитания

Ключевые слова: (ППФП) профессионально-прикладная физическая подготовка,
равотоспосоБНОСТЬ, испытуемые, исследования, факультет,студенты.
Одной из задач ППФП студентов является формирование с помощью различных средств
физической культуры и спорта профессионально важных свойств и качеств личности различных
профессий.
В процессе физических упражнений достигается высокий уровень функционирования
физиологических систем, обеспечивающих с п о с о б н о с т ь продуктивно трудиться,повышаются
возможности их функционирования. Физические упражнения ведут к ряду положительных сдвигов
в организме: совершенствуются взаимодействия процессов возвуждения и торможения в
центральной нервной системе, регуляция вегетативных функций, улучшаются состав и функция
крови, равота сердца, движение крови по сосудам (гемодинамика), кровоснабжение головного
мозга, что очень важно при напряженной умственной работе, улучшаются биомеханика внешнего
дыхания, овмен газов в легких, энергетическое обеспечение мышечной деятельности. У
занимающихся физической культурой и спортом наблюдаются более высокие показатели
профессиональной работоспособности, чем у не занимающихся, что доказывается в ходе
проведенного нами исследования.
Исследования проводились среди студентов АрГУ. Среди испьпуемых принимали участие как
юноши и девушки физкультурного факультета по спецалыюсти НВП и физвоспитания, так и студенты из
математического, химико-виолошческого, народно- хозяйственного и других факультетов.
Измерение равотоспосовноси студентов проводилось по индексу оценки работоспособности
Руффег-Диксона с нагрузкой 30 приседаний за 30 сек.:
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где:
Xi - ЧСС за 10 секунд до нагрузки,
\շ - ЧСС после 30 приседаний за 30 секунд,
Хз - ЧСС через 2 минуты отдыха.
Тавлица 1
В ходе эксперемента принимали участие 167 юношей и 120 девушек.
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В результате исследовании выявлено, что отличный результат равотоспосоБНОсти 10.7%
I юношей и 8.3% девушек - это студенты физкультурного факультета, 31.7 % юношей и 30.8%
! девушек являются студентами различных факультетов и занимаются разными вилами спорта.
I Остальные 57.4 % юношей 60.8% девушек- это студенты различных факультетов, посещающие
только уроки физкультуры и не занимающиеся спортом. Таким овразом, приходим к выводу, что
I уровень равотоспосовности данного контингента находится на низком и удовлетворитеьном уровне,
I естественно неовходимо для поддержания высокой умственной и физической равотоспосовности
I нагрузка на выносливость, а также уделять осовое внимание на профессионально- прикладную
направленность в процессе физического воспитания
студентов. Актуальность данного
: исследования является тем, что систематическая физическая тренировка является надежным
: способом повышения уровня профессиональной равотоспосовности.

Ամփոփում
Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել ուսանողների աշխատունակության
մակարդակը: Ուսումնասիրությունը անցկացվել է 167 պատանիների և 120 աղջիկների միջև'
ինչպես ֆիզիկական դաստիարակության ֆակուլտետի, այնպես էւ այլ մասնագիտությունների
ուսանողների շրջանում:
Հաշվի առնելով, որ ուսանողների աշխատունակության մակարդակը գտնվում է ցածր
վիճակում, բնականաբար անհրաժեշտ է, որպեսզի բարձրացվի ուսանողների մտավոր ու
ֆիզիկական աշխատունակության ծանրաբեռնվածության դիմացկունությունը, ինչպես նան
հատուկ ուշադրություն դարձնեւ նրանց ֆիզիկական գործունեության գործընթացի
մասնագիտական կիրառական ուղղվածությանը:

Резю ме
Цель исследования - изучить уровень ровотоспосовности студента.
Исследования проводились среди 167 юношей и 120 девушек как физкультурного
факультета, так и из факультетов различных спициальностей. Учитывая то что уровень
ровотоспосовности данного контингента находится на низком уровне, необходима для
поддержания высокой умственной и физической ровотоспосовности нагрузка на выносливость, а
также уделять осовое внимание на профессионально-прикладную направленность в процессе
физического воспитания студентов.

Литература
1. Ильинич В.И., Профессиюльно - прикладная физическая подготовка студентов вузов,
Москва. 1978г.
2. Ильинича В .А ., Физическая культура студентов, Москва, 1999г.
3. Ковяков Ю.П., О норамтивном овоспечении предмета “ физическая культура” в вузах,
Теория и практика физической культуры, 2005,№5, с-44-47.
4. Раевский Р.Т., Профессинально-прикладная физическая подготовка студентов технических
вузов, Москва,1985г.
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УДК 159.9

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО
ВООБРАЖ ЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С УЧЕТОМ ИХ
ИНДИВИДУАЛЬНО-ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
А.М . М хитарян
кафедра педагогики и психалогн

Первейшей задачей педагогической равоты является проникновение в сложный мир I
школьника, изучение его возрастных и индивидуальных особенностей.
В современной возрастной и педагогической психологии выявлен и научно обоснован ряд а
психологических характеристик подросткового возраста и психологических новообразований I
личностного плана. Имеются в виду равоты Л.С. Рубинштейна, Д. Б. Эльконина, Н.Ф. Добрынина, I
В.А. Кругецкош, А.Б. Петровского, Т.В. Драгуновой, Д.И. Фельдштейна, А.А. Налчаджяна и I
других, а также ряд учебных пособий по возрастной и педагогической психологии. Однако, на наш а
взгляд, в психологических характеристиках подросткового возраста относительно недостаточно I
представлены особенности воображения подростов: те индивидуально-возрастные особенности I
подростов, которые непосредственно или опосредованно связаны с развитием творческого I
воображения и которые надо учитывать при формировании последнего.
Характеризуя подростковый возраст, Т.В. Драгунова с иронией замечает, что подросток 1
может гордиться количеством
названий, придуманных
для его возраста:’’переходный”,
“ переломный” , “ трудный” , “критический” и т.д. Одновременно она справедливо считает это I
естественным, и б о “ возраст подроста особенный: происходит переход от одной эпохи жизни к I
другой - от детства к взрослости” /7 ,3/. Подростковый возраст - качественно новый этап в развитии
школьника. Наряду с детскими проявлениями в его овлике появляются также качественно новые ;
черты повзрослевшего человека и активное желание выть и казаться взрослой, в социальном
смысле - самостоятельной личностью.
Переход в подростковый возраст знаменуется, таким образом, кардинальными изменениями
в структуре личности ребенка в связи с развитием его самосознания и чувства взрослости.
“ Чувство взрослости как специфическое новообразование
самоеознания-стержневая
особенность личности, ее структурный центр, так как выражает новую жизненную позицию по
отношению к севе, людям и миру, определяет специфическое направление и содержание его
социальной активности, систему новых стремлений, переживаний и аффективных реакций”
/4,109/. Воображение школьника в подростковом возрасте приобретает новую направленность,
связанную с самооценкой своей личности, стремлением
понять свой
внутренний мир,
формированием мечты о будущем, то есть подросток уже включает воображение в процесс
мотивации своих жизненных планов, действий и поступков.
Развитие чувства взрослости у подроста происходит прежде всего в учевно-познавательной
деятельности, во взаимосвязи с развитием познавательных процессов, в том числе и с развитием
воображения.
В процессе становления чувства взрослости и рефлексивных механизмов громадную роль
играет художественная литература. Содержание художественных произведений становится
для подроста предметом деятельности во внутреннем шине. Благодаря образно-эмоциональному
воздействию произведения подросток приобщается к жизни взрослых, осваивает многообразие их
взаимоотношений, общественных норм поведения, нравственно- эстетические эталоны . Все это
приводит к тому, что мысленное освоение подростом разных сторон действительности в
психологическом плане опережает практическую долю его вмешательства в них, а это
противоречие, как справедливо замечает Т.В. Драгунова, весьма существенно для общего
развития личности подроста и диалектики становления его познавательных процессов.
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ху д ож ествен н ое
освоение д ей стви тел ьн ости
развиваются проектировочные
подростка. Подростковый возраст, как известно, - пора романтики н мечты.” Все
подростки очень л ю б я т мечтать. В мечтах подросток как б ы проектирует желаемое настоящее и
Будущее, видит сеья таким, каким ему хотелось б ы б ы т ь ’ 77,51/. В мечтах подросток уже создает
для соБственного действования новые, воовражаемые жизненные положения на основе чего-то,
поразившего в прочитанном произведении, осовенно на примерах л ю б и м ы х литературных героев.
Через сравнение с литературными героями подросток познает севя, как б ы находит свое “ я” (по
И.С. Кону), и некоторые персонажи становятся для него образцами - идеалами. Примечательно
также и то, что подростки проигрывают в своем воображении разные варианты воплощения мечты
в действительность.
Известно, что при этом крайне мечтательные подростки переоценивают уровень своих
притязаний и возможностей в мечтах, не считаются с объективными помехами реализации
желаемого. Фантазия у них подчас не имеет границ, оторвана от истинной реальности и в своем
протекании не переплетается с реальными обстоятельствами и отношениями. Вот почему в
повседневной воспитательной работе надо стараться мечты подростка направлять по относительно
реалистичному руслу, Конечно, “подрезать крылья мечты подростка нельзя, но необходимо
доводить до его сознания мысль, что путь к успеху в л ю б о м деле устлан трудностями, а не
розами” /7,89/.
Развитие самокритичности подростка . в качестве психологического новообразованияпроявление основных творческих компонентов его воображения.
С Л . Рубинштейн находит, что вместе с развитием самосознания у личности происходит
глубокое внутреннее
преобразование воображения на рациональной основе: с возрастом
воовражение Переходит от субъективных форм фантазирования к сознательно объективирующимся
формам творческого воображения, воплощающегося в реальных продуктах творчества, что “этот
переход обусловлен глубоким
внутренним
преобразованием воображения в результате
перестройки его на новой, рациональной основе, развивающейся у подростка”/ 12, 337/.,ш
Таким образом, системное рассмотрение воображения подростка предполагает изучение его
процессов в русле общего интеллектуального развития подростка. И прав Дж. Родари, когда в
книге “ Гимнастика фантазии” развитие воображения (фантазии) ребенка рассматривает в тесной
взаимосвязи с развитием его мышления, “ума” . Именно в этой взаимосвязи воображение
выступает “как орудие познания действительности” . Причем, “воображение отнюдь не составляет
некую обособленную часть ума,- пишет Родари,- оно - само ум, одно с ним целое и реализуется
путем одних и тех же приемов в самых различных областях”/ 11,25/.
Однако в процессе системного изучения и формирования творческого воображения
подростков необходимо дифференцировать специфику воображения и мышления в структуре
интеллектуальной творческой деятельности. Это тем волее актуально в том смысле, что в теории
воображения, особенно в решении вопроса о соотношении воображения и мышления, имеется
ряд неточностей и попыток концептуализации воображения в рамках психологии мышления.
По этому поводу А. В. Петровский и М. Б. Беркинвлит пишут: “Попытка ликвидировать
воовражение, включив его в область мышления, столь же несостоятельна, как и попытка свести
мышление к формально-логическим
операциям, сохранив творческое начало лишь за
фантазией’72,242/.
Так, критикуя традиционную теорию познавательных процессов (В. Вундт, Т. Р и б о , Лэдд и
другие) в ее попытках отождествлять воображение, образное мышление и зрительную память,
JI. С. Выготский еще в 30-х годах писал о том, что различие между указанными функциями
заключается “не в самой деятельности воображения, а в тех поводах, которые выявляют эту
деятельность” /6,437/.
Анализ специфики воображения Л.С. Выготский проводит не на основе выявления того
“строительного” материала, из которого я к о б ы построена его чувственная
ткань (“образы”.
Ч ерез

способности
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эмошш и пр.), а на основе выявления его функциональной целесообразности в решении I
человеком проблемных ситуаций.
Указанные психические процессы проявляются и в интеллектуальной деятельности не I
раздельно, а межфункнионально, как это показал JI. С. Выготский. Вот почему развитие форм I
мышления активно способствует развитию других психических процессов, в данном случае- I
воовражения.Д.Б.Эльконин пишет: “Многочисленные экспериментальные
исследования I
показали, что вместе с формированием новых, волее высоких форм мышления происходят I
существенные сдвиги в развитей всех других психических процессов" /16,60/. Это полностью!
относится и к процессу развития воображения в подростковом возрасте, когда формируется у I
подростка “новая, более высокая форма мышления”. Имеется в виду так называемое I
гипотетико-рассуждающее мышление, которое формируется у подростка на основе его I
относительно развитого(по сравнению с мышлением младшего школьника) словесно-логического I
мышления.
Качественный сдвиг в развитии воображения у подростка проявляется в процессе I
целостного комбинирования представлении и понятий как на основе раскрытия их внутренних, I
существенных связей, так и на основе осознания их значимости. Говоря о природе воображения, I
IO.A. Самарин отмечает:”... комбинирование представлений и понятен в разнообразных мыслимых I
ситуациях и есть то, что называется воображением (фантазией)”/14,12/. Имея в виду с п о с о б ы I
комбинирования, он различает два пути развития воовражения:один путь - это путь допущения, I
путь установления произвольных, иногда совершенно необоснованных, случайных отношений I
между предметами и явлениями”/ 14,15/; второй путь воображения- это догадка. Догадка - это уже I
попытка раскрыта внутренние, существенные связи и отношения. Здесь налицо комбинирование со I
строгим учетов свойств предмета или явления /14,16/.
По сравнению с предыдущими возрастными периодами ребенка в подростковом возрасте ]
начинает доминировать именно второй путь: развитее воображения в тесной взаимосвязи с !
развитеем логического мышления. Это хорошо показано Ю. А. Самариным на примере
конструкции модели самолета детьми разных возрастов: малыши 3-4 лет, крестообразно положив
друг на друга две палочки, “строят самолет”; дети 7-8 лет находят, что модель внешне должна
б ы т ь похожа на самолет:”чтовы крылья б ы л и и пропеллер”;дети 11-12 лет хотят, “ ч т о б ы совсем как
настоящий б ы л и летал б ы ” ; подростки, наконец, желают, ч т о б ы модель не просто летала, а выла
“подлинно настоящей”, ч т о б ы на ней летали сами -“конструкторы”, то есть их воображение требует
не суррогата, а реального воплощения. Такова логика развитая воображения и мышления в
онтогенезе/14,39/.
В тесной связи с психологическим новообразованием - развитеем самосознания у
подростков - воображение приобретает критический характер, который J1. С. Выготский
называет “критической фазой воображения”.
Преодолевая трудности “кригаческой фазы” воображения подростков и учитывая их
индивидуальные различия, особенно преподаватели литературы и изоискусства должны также
диагностировать тех подростков, которые обнаруживают задатки и склонности к литературной и
изобразительной деятельности, создавая при этом оптимальные условия для дальнейшего развития
их литературных и художественных способностей. При этом мы исходим из положений
современной возрастной и педагогической психологии о том, что в л ю б о м психическом процессе
или явлении проявляются не только возрастные, но и индивидуальные особенности учащихся. В
различных видах деятельности творческое воображение у подростка также проявляется поразному в зависимости от его индивидуальности. Вот почему развитие “воображения, так же как
развитие восприятия, мышления и т. д.,- пишет С.Л. Рубинштейн,- нельзя представлять в виде друг
на друга наслаивающихся форм, так что каждая приурочена только к определенному возрасту и
к определенному возрасту приурочена только она. Воображение у ребенка проявляется во
множестве форм, из которых лишь одна является Более характерной. Большую роль при этом
играют не только возрастные, но и индивидуальные различия”/ !3,336/.
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аспект психологии воопражения предполагает выделение также индивидуальных различии,
выступая в качестве дифференциальной психологии воображения.
И лишь опираясь на теоретический фундамент, педагог может овладеть мастерством
индивидуального подхода в деле формирования психических функций и личности воспитанника,
хотя, конечно, педагогическая теория не может дать при этом готовых стандартов и рецептов
решений всех ситуаций многогранной воспитательной равоты. Уместно поэтому вспомнить при
этом замечательные слова К.Д. Ушинского:”Мы не говорим педагогам- поступайте так или иначе,
но говорим им:изучайте законы тех психических явлений, которыми вы хотите управлять, и
поступайте, сообразно с этими законами и теми обстоятельствами, в которых вы хотите их
приложить /15,55/
Хотя в статье мы не задавались целью осветить все
аспекты развишя творческого
воображения, тем не менее целесообразно учитывать следующее:
1. Формирование творчества подростков предполагает необходимость развития у них
познавательных процессов, лежащих в основе этого творчества и, в первую очередь,
целенаправленное формирование у них элементов творческого воображения.
2. Наиболее оптимальным путем такого формирования является учет а) возрастных и
индивидуальных
особенностей подросткового возраста; б) возможностей построения
комплексного межпредметного
обучения основам исскуств; в) системной
перестройки
познавательных процессов подросткам) привлечение наиболее современных методов обучения и
общения подростков в экспериментальных условиях.
3. Процесс практического формирования творческого воображения подростка предполагает
также такой уровень теоретического осмысления той функции, который б ы л б ы способен
дифференцированно вычленить ее от сложных психологических процессов.
4. Признакоовразующие характеристики воображения составляются нами поэтому не на
основе феноменологизации этого процесса, а на основе системно- деятельностного его
осмысления, то есть с учетом движущей им целесообразности, обусловленной перечнем
социальных, индивидуальных, возрастных, профессиональных, коммуникативных требований,
предъявляемых подростку со стороны общества, образования, общения и собственной
психофизиологической природы.
-5. В построении межпредметных комплексов должны б ы т ь учтены как учебные, так и
внеучевные резервы обучения, общения
и коллективного творчества, новые
стратегии
формирования творческого воображения подростков.
Таким образом, развитие творческого воображения подростка реализуется в процессе
учебных и внеучевных занятий, построенных на основе межпредметного комплекса,
учитывающего:
индивидуально-возрастные
и
социально-психологические
особенности
подросткового возраста; специфические особенности межфункциональных связей воображения и
мышления подростка; особенности ведущих типов деятельности в подростковом и дошкольном
периоде обучения.

Ամփոփում
Հ ո դ վ ա ծ ո ւ մ լո ւս ա բ ա ն վ ո ւմ էն դ ե ռ ա հ ա ս ի ստեղծագործական երևակայության զարգացման
սկզբունքներն
ու
ուղիները
նրաց
տարիքային,
անհատական-հոգեբանական
նորագոյացությունների հ ա շ վ ս ա մ ա մ բ : Հաստատվում է այն տեսակները, որ դեռահասի
ստեղծագործական երևակայության զարգացումը նրանց ընկալումների, ստեղծագործական
մտապատկերների նոր համադրությունների ստեղծումն է, որը օրինաչափ ու բնական է այս
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տարիքի համար: Դեսահասությւսն տարիքը սենգիսփվ Է յուրացներս թարոյա-գեւլագիտսւկսւն
առարկաների յուրացման գործընթացում, այն ավելի բարենպաստ Ւ.և շրջանցում Է դպրոցական
կյանքի ա ոա նձին դժվարություններն ու արգելները:

Резюме
В статье рассматриваются основные принципы изучения и формирования I
творческого воображения подростков с учетом их индивидуально-психологических I
новообразований и особенностей. Подтверждается идея о том, что формированием 11
творческого воображения подростков в
ученном процессе является их активное ]
приобщение к восприятию, анализу и созиданию художественных ценностей, так как сама
овразно-эмоциональная природа искусства, личностные новообразования подросткового
возраста и сензитивность подростков к усвоению нравственно-эстетических эталонов
общения и к переживанию значащих эмоций и чувств делают указанное их приобщение к
искусству в рамках школьного учения процессом максимально
естественным, I
интенсивным и лишенным ряда объективных ограничений и трудностей их школьной жизни. I
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УДК 159.9

САМ О УБИ Й СТВО П О Д РО СТКО В: СО Ц И А Л ЬН Ы Е П РИ ЧИ Н Ы И
П О СЛ ЕД СТВИ Я
Ж.А. Саркисян
кафедра педагогики и психологии

«Когда еще не попинаешь жизни,
как сможешь т ы понять см ерть?»
Конфуций
Понятие «суицид» (от лат. sui - самого себя и caedre ֊ убивать) впервые было
употреблено в книге сэра Томаса Брауна «R eligio M edici», написанной в 1635 г. и
опубликованной в 1642 г. В Оксфордском словаре оно первый раз появляется в 1651 г., но
используется редко. Чаще применяются слова «самоуничтожение», «самоумертвление»,
«самокровопролитие», т.е. понятия, которые ассоциируются с убийством.
Адлер считал, что «самоубийство» - индивидуальная проблема, но имеющая
социальные причины и последствия».
Самоубийство - это намеренное уничтожение собственной жизни под влиянием
внешних, видимых или внутренних, таинственных побуждений в рациональном состоянии.
Жизнь и смерть - две стороны единой тайны. Противоположность жизни не есть
смерть. Жить - значит рождаться! Жизнь не меняется —меняются лишь облики жизни. Для
Э. Канта моральный долг по отношению к себе: самосохранение - первейший долг, а
самоубийство - величайший порок.
В разрушительных импульсах 3. Фрейд видел влечение к смерти, влечение, цель
которого - уничтожение жизни. «Кажется, что энергия, направленная к жизни, будто
совершив ошибку, проходит через процесс разложения и превращается в энергию,
направленную на разрушение, иными словами: влечение к жизни и влечение к разрушению независимые друг от друга явления, а находятся в обратной взаимозависимости».
Ж.-П. Сартр был прав, утверждая, что человек отличается от животного тем, что может
покончить жизнь самоубийством.
Человек современности убивает себя на каждом шагу: вырабатывает смог, чтобы
постепенно задохнуться, портит пищу, чтобы постепенно отравиться, производит в больших
количествах смерть, чтобы убить жизнь на своей единственной и романтично голубой
планете. Извращенное общество —большая опасность для человеческой жизни. Отдельный
индивид не столь опасен для общества, сколь общ ество опасно для него. «К ак только
интеллекту оставлена свобода выражать себя так, как он хочет, он изо всех сил старается
найти самый легкий способ стереть себя с лица Земли», - утверждает Ф ромм.
Веками самоубийство считалось делом рук дьявола. Пифагор и Платон испытывали к
самоубийству отвращение и требовали, чтобы тела самоубийц хоронили без надгробных
знаков. Философ и писатель Сенека полагал, что собственноручное лишение себя жизни
вполне приемлемо, и сам он, обвиняемый в заговоре, по приказу императора покончил
жизнь самоубийством.
В Индии вдовы приносили себя в жертву на похоронах мужей; в Новой Зеландии
вдовы также добровольно расставались с жизнью посредством удушения. В о Франции тела
самоубийц били и таскали по улицам, а затем вздергивали на виселицу. В Англии веками
действовал обычай, по которому тело самоубийцы нельзя было вынести из дому до
наступления темноты, да и то лишь через окно. У некоторых народов самосожжение и
другие виды самоубийств входят и по сей день в моральные нормы поведения. (Например,
лидер Курдистана Абдулла Оджалан в интервью с главным редактором московской газеты
заявил: «Сегодня мою правоту подтверждают героические акты курдских патриотов. Когда я
покидал Москву, двое наших соратников совершили самосожжение».
Самоубийца не трус, но и храбрость не его добродетель. Самоубийца ֊ прежде всего
несчастный человек.
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.Сегодняшнее общество «богато», в нем побеждены многие болезни, жизнь человека
становится все дольше, но уровень самоубийств не снижается. Стало ли общество больным и
самоубийственным? Самоубийство - это протест, но не только против общества, но и против
жизни. В высокоразвитых странах царит экономическое варварство, в котором индивид
ведет постоянную борьбу не на жизнь, а на смерть.
К концу XIX начало XX веков суицид стали называть «болезнью века», «эпидемией»,
«белой чумой».
В мировом масштабе проблемы суицида уже вышла за пределы медицины. Было
доказано, что «лишь менее трети лиц, совершающих попытки самоубийства, страдают
психическими заболеваниями или ранее обращались к психиатрам».
Уже к концу XIX века стало ясно, что самоубийство совершают и вполне нормальные
люди. Если в недавнем прошлом самоубийство квалифицировалось как преступление, то в
наши дни оно не влечет за собой ни правового, ни морального осуждения. Категория
суицидентов крайне неоднородна. Это и учащиеся школы, и студенты, и беженцы, старики и
одинокие, разведенные , люди, страдающие тяжелыми хроническими и неизлечимыми
болезнями, военнослужащие, алкоголики и наркоманы, лица с расстройствами психики и
душевнобольные. Всех их объединяет одно - наличие личной трагедии, толкнувшей на
лишение себя жизни (6).
Основная причина суицидальных действий, т.е. то, что вызывает суицид , кроется в
социально-психологической дезадаптации личности. Кроме главной причины могут быть и
второстепенные, например, бытовые трудности, семейные неурядицы, болезни и т.д.
Обратим внимание на суицидальное поведение подростков.
Некоторые считают, что подростковый возраст - это процесс созревания, плод
которого Человек в биологическом, психическом и социальном смысле. Существуют и
люди, которые умирают в глубокой старости, так и не успев созреть. Более уместно было
заменить слово «созревание» на категорию «приспособление».
Подросток начинает взрослеть в семье. Созревание подростка идет извилистыми
путями. Подростку трудно нормально и постепенно развиваться. Чрезмерное желание
родителей, чтобы их ребенок «преуспевал», часто становится непреодолимым
злоупотреблением, совершаемым над ребенком. Ребенок есть ребенок, и никто не имеет
право требовать от него, чтобы он уже был взрослым человеком. Родители очень рано
отправляют детей в жестокий мир.
Школьная программа становится все трудной, ребенок вынужден работать в день по
10-12 часов. Тем самым ему сокращают детство. Если ребенок не демонстрирует
ожидаемого успеха на этом тяжелом пути, родители переживают такую неудачу как
катастрофу. Именно это негативно действует на ребенка, именно из-за этого он иногда
решается на самоубийство из-за стыда перед родителями.
В высокоразвитых странах (Япония, Германия) число самоубийств среди молодежи
постоянно растет, потому что они не могут выдержать суровой атмосферы конкуренции.
Они находятся в состоянии постоянного напряжения от первых классов до окончания учебы.
Средства массовой информации рекламируют типы, в которых мало положительного,
но.много насилия, даже в мультфильмах для детей.
Например, в России в сатанинских сектах подростки программируются на
самоубийство, а общество все это терпит и делает вид, что ничего не видит.
Подросток ищет объяснения цели жизни, а учитель должен ему посоветовать, как
прожить свою единственную, неповторимую жизнь. В наше время у всех остается мало
времени для детей. А что может быть важнее для детей. Родители, да и педагоги мало
обращают внимание на то, какие слова они произносят. Слова могут тяжко повредить
детскую душу, даже убить, но могут действовать и как самое лучшее лекарство. Слова и тон
голоса сохраняют культуру человека, поэтому тот, кто обращается к ребенку, должен знать
не только что он говорит, но и как он говорит. Интонация голоса передает ребенку мысли и
чувства. По голосу ребенок узнает красоту души родителей, воспитателей или их грубость.
Дети смотрят и оценивают, живут ли их родители или учителя с истинностью слов. Дети не
могут обмануться, но.могут разочароваться.
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любит». Педагог, который входит в класс, очень озабочен своими проблемами
существования, так что никто не имеет право требовать от него энтузиазма. Способный
педагог полезен, но если он и друг ученика, то он идеален.
Ж.Ж. Руссо считает, что важнее, чтобы люди были добрыми, чем учеными, Он хочет,
чтобы его ученики были крепкими, морально сильными и стали хозяевами своих поступков.
Ученик должен научиться терпеть и это будет его защитой против боли, которую приносит
жизнь. Он научится сочувствовать страданиям других. Ремесло, которому Руссо хочет
научить, - жить.
Суицидологи указывают на следующие семейные Факторы, которые могут
предрасполагать к самоубийству:
- отсутствие отца в раннем детстве;
- недостаточность материнской привязанности к ребенку в родительской семье;
- отсутствие родительского авторитета;
- матриархальный стиль отношений в семье;
- развод родителей;
- семья, где суицид или суицидиальную попытку совершали родители или близкие
родственники.
Наряду с этим выделяют определенные социально-психологические типы семей, стиль
взаимоотношений, в которых создает потенциальную опасность самоубийства. К ним
относятся следующие:
1) тип .дезинтегрированной семьи (интеграция - объединение части в одно целое),
характерной особенностью которой является обособленность ее членов, формальность
отношений, отсутствие эмоциональных связей между ними, особенно опасная ситуация
может сложиться в частично дезинтегрированной семье, в которой кто-то оказался
изолированным в одиночестве перед коалицией, объединившихся против него
родственников;
2) тип суперинтегрированной семьи, где нарушается чувство личной автономности
членов семьи, которые настолько «вжились» друг в друга, что и не мыслят существования
врозь, отдельно, в такой семье смерть одного обнажает абсолютную беспомощность другого;
3) тип дисгармоничной семьи. (отсутствие согласия), характеризующий
рассогласование целей, потребностей ее членов, отсутствие взаимной ориентации на
общность и согласие, нежеланием поступиться собственными интересами и привычками.
Соблюдение принятых норм принимает характер принуждения, связан для кого-то с
фрустрацией. Постоянное навязывание одним другому своих привычек, требование
изменить поведение, стремление заставить его вести себя в соответствии с неприемлемыми
для него жизненными ориентациями может создать в такой семье опасную ситуацию;
4) тип закрытой самодостаточной семьи, для членов которой семья является основной
сферой приложения сил, единственным смыслом жизни, все остальное - работа,
внесемейные отношения - рассматривается лишь как средство для поддержания и
обеспечения семейного благополучия. Какой-либо кризис в главной области
жизнедеятельности - семье грозит обернуться для ее членов суицидоопасной ситуацией;
5) тип консервативной семьи , основной особенностью которой является неспособность
адаптироваться к изменчивым внешним условиям. Если член такой семьи оказывается
вовлеченным в конфликт, развернувшийся вне этой семьи, другие члены в силу
консервативной установки не могут прийти ему на помощь и дистанцируются от конфликта
или принимают сторону противника. Подобная ситуация может восприниматься как
предательство и привести к самоубийству вовлеченного в конфликт члена семьи. Как
отмечают исследователи, таков механизм большинства так называемых «школьных»
самоубийств.
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При сборе информации о личности погибшего не следует пренебрегать сведениями^»
его развитии в детстве школьной успеваемости, характера взаимоотношений в родительской»
семье, в особенности, если расследуется самоубийство подростка.
Экспертам-психологам нужно знать следующее:
- возраст матери на момент рождения самоубийц;
- была ли беременность желанной, запланированной;
- течение беременности, роды, осложнения;
- не было ли задержек в развитии, речи;
- особенности поведения, возбудимость, плаксивость, пассивность, частые истерики,»
ночные страхи и т.д. ■
- кем воспитывался в детстве;
- не было ли длительных разлук с матерью;
- черты характера родителей, их стиль воспитания;
- посещал ли детские дошкольные учреждения (отзывы воспитателей)
- возраст начала учебы в школе;
- успеваемость (отзывы педагогов);
- какие предметы усваивались легче, какие труднее;
> увлечение во внешкольное время;
- круг друзей.

Анализ завершенных самоубийств подростков и юношей с 2002г. по 2006 г.
1.Случай самоубийства в г. Степанакерте в 2002 г. Подросток в возрасте 17 лети
совершил самоубийство через повешение. До самоубийства подросток жил и воспитывался в Я
исключительно интеллигентной семье. В ходе расследования были выявлены следующие!
обстоятельсва: в доме неоднократно пропадали деньги, подросток часто посещал казино,!
увлекался азартными играми, подвергался жестоким наказаниям со стороны матери, до этого I
случая находился в подавленном, депрессивном состоянии, факт самоубийства обернулся I
неожиданностью и для родителей и для друзей.
2. Случай самоубийства в г. Степанакерте в 2004 г.
Мужчина в возрасте 30 лет совершил самоубийство через сожжение. До самоубийства I
он проживал с женой, в семье росли дети. Жена работала в штабе медсестрой.
В ходе расследования были выявлены следующие обстоятельства: муж отличался
ревнивым характером, неоднократно на этой почве в доме происходили семейные ссоры и
скандалы, в день самоубийства он трижды появлялся у штаба и требовал вызвать жену.
Получив отказ со стороны жены и в третий раз, он облил себя бензином и сж ег себя. В итоге
наступила смерть.
Причины и мотивы попытки к самоубийству у подростков и молодежи
П-16 /12-1994 г.р., 2003 г. муж.
Диагноз: колото-резаная рана левой груди.
Ужинал с другом и матерью, Беседовал о жизни и бы л очень недоволен. Пьянствовал и
попросил несколько раз у матери водку, но когда получил отказ от матери, то нанес севе удар
ножом.
Ц -1 6 /3 1 - 1976 г.р., 2003 г. жен.
Диагноз: отравление нафталином.
Была Беременной на 9-ом месяце Беременности, муж отказывался от отцовства ревенка.
Состоит на учете в Республиканском психонаркологическом диспансере НКР с диагнозом
“Олигофрения” .
П-16/37 ֊ 1976 г.р., 2003 г. муж.
Перерезал вены из-за женщины, подозревая, ч то у нее есть любовник .
П -16/04 - 1987 г.р., 2004 г. жен.
Поссорилась с другом, выла в депрессивном состоянии, молчалива. Выпила 3 пачки
“Аскофен” .
П -16/07 - 1975 г.р., 2004 г. муж.

Выпил 2 Бутылки водки и в состоянии алкогольного опьянения он перерезал севе вены на
левой руке.
П-16/15-1994 г.р., 2004 г. жен.
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Выпила эссенцию из-за ревности к мужу.У мужа выла люьовнииа, она не смогла перенести эго.
Г1-16/24-1974 г.р., 2004г. муж.
Перерезал севе вены, жалуясь на плохую жизнь. Не следует завывать, что безработица и
Бедность имеют сильное суицидальное влияние.
Диагноз: “Шизофрения”.
П-16 -1976 г.р., 2005 г. жен.
Отравилась пищевой эссенцией после очередного скандала с мужем.
П-16/24 -1985 г.р., 2006 г. жен.
Выпила 30 тавлеток “Демидрол”.
Студентка о б ъ я с н и л и , что ей надоела эта жизнь, она устала от этой жизни.
Привели несколько примеров попытки к самоувийству.
Суицид- чума XXI века
По данным экспертов, ежегодно в мире самоубийством жизни заканчивают почти один
миллион человек, а попытки суицида предпринимают 10-20 миллион человек.
-По данным агеиства социальной Безопасности АСБ в России уровень самоувийств в
молодежной среде составляет 53 случая на 100 тыс. населения. В последние годы в России
совершаются ежегодно около 55 самоувийств.
-В Иркутской овласти на 100 тыс. населения выло отмечено 40,2 случая самоубийств
среди подростков 81,1 случаев взрослого суицида. В 2004г. в Иркутской области 19 % всех
летальных исходов пришлось на самоубийство, что на 10 % больше, чем в 2003г. По словам
специалиста, это говорит о недоступности психологической помощи для детей этого возраста.
-Недавно шведский Центр суицидальных исследований опубликовал доклад, в котором
соовщается, что по абсолютному количеству самоубийств среди подростков в возрасте от 15 до
19 лет Россия занимает первое место.
-В Бурятии количество самоубийств среди подростков почти в три раза выше, чем в
среднем по России.
-В республиках Балтии ежегодно в результате самоувийств погибает 30 человек из ста
тысяч.
-За последние десять лет число самоубийств среди подростков Одесской области
возросло троекратно.
-120-таково среднее число самоубийств среди Белорусских подростков в год. В
минувшем году покончили с совой 100 юношей и девушек в возрасте от 15 до 19 лет и 26
подростков от 10 до 14 лет. А попыток суицида выло чуть ли в 10 раз больше. И с каждым
годом количество увеличивается. В Татарстане в 2000-2004гг. самоубийство составляет 24,4
%. В 2004г. зарегистрировано 37 случаев самоувийств со смертельным исходом и 9 случаев незавершенного суицида.
-Во Франции число самоубийств среди подростков за последние 10 лет утроилось.
-В Польше число самоувийств среди подростков и юношей увеличилось в 4 раза, из них
лица мужского пола 21%.
-В Японии в 2002г. число самоувийств среди 20-летних подростков повысилось на 22 %.
-По данным НЦПФЗОЖ-Национальный Центр проблем формирования здорового овраза
жизни растет число самоувийств среди детей и подростков. У мальчиков- подростков этот
показатель составил 10,4 на 100 тыс., у девочек-подростков- 3,7 на 100 тыс населения.
-В Степанакерте за последние 10 лет совершено 2 самоубийства среди подростков и
молодежи на 57 тыс. населения.
В растеренности перед самим собой и всем, что вокруг него происходит, часто
вынужденный в одиночку искать себе дорогу сквозь джунгли, униженный экономической
зависимостью в семье и туманным будущим в обществе, подросток поражен кризисом
смысла жизни, который ведет его к наркомании, алкоголизму или агрессии, к подавленности
и к самоубийству.
Изолированный, потерянный и одинокий, суицидент делает вывод, что ничего в жизни
не видел, что его жизнь пуста, он существует без собственной жизни и любая попытка
перемен бесмысленна. Из приведенных наблюдений складывается отчетливое впечатление,
что самоубиийца не был против жизни как таковой, а сопротивлялся лишь некачественному
ее проживанию. Некачественное проживание также обессмысливает жизнь, и тогда
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неудивительно появление суицидальных идей, которые силой внушения постепенно или
стремительно захватывают сознание. Так, в теле «рождается» новая личность, жизнь
которой завершается самоубийством.
Таблица 1

Возраст и пол подростков и юношей, которые совершили или пытались совершить
самоубийство в г. Степанакерте за период с 2002 по 2006 годы
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Из 20 подростков и юношей:
2- самоубийства (муж. пол)
18- незаконченные самоубийства
Таблица 2

Возраст и пол подростков и юношей, которые совершили или пытались совершить
самоубийство в г. Степанакерте за период с 2002 по 2006 годы
Число самоубийств и попытка к самоубийству по годам
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блица 2

Зсего

14
1

Причины и мотивы самоубийства и попытки к самоубийству
_______________
(2002 - 2006 гг.)________
Причины и мотивы
Число случаев
11. Мотив неизвестен
12. Депрессия
1
\ Затрата смысла жизни
4
4. Ревность
3
5. Ссора с родителями
2
6. Психологическое заболевание
3
7. Брачные конфликты
3
8. Нежелательная беременность
2
9. Бедность и тяжелая ситуация в семье
2
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Հոդվածում քննարկվում են դեռահասների և պատանիների սոփցիդալ վարքը: Մեծ
նշանակություն են դարձնում հիմնախնդրի տարիքային
ասպեկտներին, վերլուծվում
գէաահասության
և
պատանեկության
հասակի յուրահատկությունը,
ինչպես
նան
ինքնասպանության պատճառները, միջոցները, մոտիվները, որոնք թաքնված են շրջապսւտող
մարդկանց հարաբերություններում, առաջին հերթին ծնողների հետ: Սխալ դաստիարակությունը,
հատկապես մեծերի անոթագրությունը երեխաների պահանջներին և Էմոցիոնալ վիճպկներին'
աւքննագլխավոր գործոնն Է, որը դրդում Է երիտասարդներին հուսահատական վարմունքի:
Դրա հետ միասին տարբերվում են նաև սոցիսւլ-հոգեբանական ընտանիքների տիպեր,
փոխհարաբերությունների ոճ, որում
ստեղծվում են ինքնասպանության պոտենցիալ
ւյտանգ:Հոդվածում ցույց Է տրվում վիճակագրական տվյալներ դեռահասների ե պատանիների
մասին, որոնք փորձել են կատարել ինքնասպանության վարձ ե ինքնասպանություն: (ք.
ւափանսւկերտ 2002-2006):

Резюме
В статье анализируется суицидальное повеление подростков, юношей. Осовое внимание
уделяется
возростному аспекту провлемы. Анализируется
специфика подросткового и
юношеского возраста, а так же причины, с п о с о б ы , мотивы самоубийства и попытки к самоубийству,
которые кроются в отношениях с окружающими, прежде всего с родителями. Неправильное
воспитание, в осовенности невнимание взрослых к нуждам и эмоциональному состоянию детейолин из основных факторов толкающих молодых людей на отчаянный поступок.
Наряду с этим выделяются социально-психологические
типы семей, стиль
взаимоотношений, в которых создает потенциальную опасность
самоубийства. В статье
указывается статистические данные о подростках, юношах, которые совершали попытку
самоубийства и самоувийство. (2002-2006г. г. Стенамакерт)
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ՀՏԴ 159.9

ԱՆՏՒկ ՓՒԼՒՍՈՓԱ' ՊԼԱՏՈՆԻ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸ ՀՈԳՈՒ
ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐԶ
Մ Ե. ՄԾփքսԾթյան
հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոն
70 տարի մենք ապբե/
Ծեք մի ժամանակաշրջան, Երբ սուբքիմացվեք
( վեհացվեք) է մի I
գաղափարախոսաթյան, որի անունն էր մատերիօղիստական և ժխտվեք և ոչ թ ե քննադատվի, I
իդեսղիստականը ու թարգմանվեք և մասսայական մատչեւիությանն էր հասցվեք ա յն ինչ համահունչ էր I
սոցիաքիստական գաղափարախոսությանը Քանի որ վերջին ժամանակները հաճախակի է խոսվում հոգու I
անմահության, այնկողմնային կյանքի հոգԾԾբևույթների մասին, նպատակ դրվեց հասարակության չայն I
խավերին ներկայացնեք Պյատոնի մոտեցումներըհոգու անմահությանշուրջ:

Չինական փիփսոփա կոնֆացիոն նշել է. «Ուսումնասիրեցեք անցյալը, եթե ուզում tip
կանխազուշակել ապագան»:
Հին հունական փիլիսոփա, անաիկ իդեալիզմի խոշորագույն ներկայացուցիչ Պլատոնը'
Պդատոն Աթենացի «իսկական անունը Արիստոկլես», ծնվել է արիստոկրատական ընտանիքում,
գործել 427-348 մ.թ.սւ., աշակերտել կրատիլոսին, այնուհետե հիմնականում Սոկրատեսին: Չնայած
Պլատոնի ստեղծագործական աշխատանքը շատ մեծ է մոտ 36 աշխատանք, որը ւրիվությամբ հսուէղ
է մեզ, սակայն հատուկ աշխատանք նվիրված հոգեբանությանը չկա, մինչդեռ նրա որոշ
աշխատություններում շոշափվում են հոգեբանական հարցեր: Այսպես' «Մենոն»-ում շարադրված են |
վերհուշերի թեորիան, «Ֆեդոս»-ում տրված է հոգու կրոնական մեկնաբանությունը, «Թեետետոս»-ը I
նվիրված է հոգա մասին Հերակլիտի տեսության քննադատությանը, «Ֆեդոն»-ում ներկայացված է | I
հոգա անմահության մասին տեսությունը, «Պետություն» աշխատության մեջ ընդգրկված է հոգու I
կառուցվածքի և այն մասերի բաժանման մասին Պլատոնի տեսությունը:
Ըստ Պլատոնի' մարդու հոգին կախված չէ մարմնից: Նա գոյություն ունի մինչ օրգանիզմի I
ծնունդը և օրգանիզմի մահից հետո: Նա մի մարմնից կարոդ է տեղափոխվել մյուսը: Տոգու I
անմահության հիմնսւվորվածության համար Պլատոնը տալիս է 4 ապացույց: Առաջինը հիմնված է I
հակադրության սկզբունքի վրա: Ըստ Պլատոնի' աշխարհը լիքն է հակասություններով' գեղեցիկ- I
տգեղ, բարի-չար, քուն-արթնություն և այլն: Մի շարք միջանկյալ վիճակների միջով մի I
հակադրությունը ծնվում է մյուսից, օր.' քուն-արթնացում-արթնություն, ցերեկ-մթնշսպ-գիշեր, գիշեր- I
արշալույս-ցերեկ և այլն: Նման ձևի էլ ծնվում է կենդանին մահացածից, իսկ մահացածը' I
կենդանիից: Այսպես, բարձր մաքուր հոգուց անցման ժամանակ տեղի ունի կիսահոգևոր վիճակներ, I
որոնք աստիճանաբար ավելի սերտ կապվելով մարմնի հետ, բերում է այնպիսի որակների, որոնբ I
մարմնի հետ կարող են քայքայվել:
Մահվան վախաբկումը կենդանացման տեղի է ունենում հոգա օգնությամբ: Որպեսզի I
կենդանիի ւիոխարկումը մահվան ն ընդհակառակը տեղի ունենա, պետք է, ըստ Պլատոնի, որ I
գոյություն ունենան մահացողների հոգիներ, միշտ պատրաստ մտնելու ծնվող մարւքիններ: Նման I
դեպքում հոգին պետք է գոյություն ունենա մարմնի ծնվերււց առաջ ն մահվանից հետո, այսինքն լինի I
մշտական ե անմահ:
Տոգու անմահության 2-րդ ապացույցը կառուցված է վերհուշերի թեորիայի հիմքի վրա: I
Պլատոնի կարծիքով մադը բացահայտում է իրերի նմանությունները ն տարբերությունները առսւնց
որևէ ուսուցման: Մարդը գիտելիքները ձեռք է բերում ի շնորհիվ մտաբերման հոգու ի ծնե I
ընդունակությունների: Բայց մարդու հոգին կարող է հիշել այն, ինչ նախկինում արդեն գիտեր: Դրա
համար հոգին պետք է տիրապետեր գիտելիքներին մինչ այն, քանի դեռ չէր բնակվել մարմնում:
Մինչդեռ դա հնարավոր չէր լինի, եթե հոգին գոյություն չունենար մինչև նրա բնակվելը ծնվող
մարմին: Եվ եթե հոգին գոյություն ունի մինչև մարմնի ծնվելը, ասրս նա կարող է և պետք է գոյություն
ունենա և մարմնի մահից հետո, ուրեմն, ըստ էության, նա մշտական է և անմահ:
3-րդ ապացույցը հիմնված է հոգա և գաղափարների նույնականության մասին դրույթի վրա:
Պլատոնը պնդում է, որ բոլոր բաղադրվածը, բարդը քայքայվում և մահանում է, քայքայման ենթակա
չէ միայն հասարակը և ոչ բաղադրվածը: Այս տեսակետից մարմինը միշտ կա ինչ-որ տեսանելի, I
բաղադրված, վտվտխական, և որի համար նրան հատուկ է քայքայվելը և մահը: Ի հակադրություն I
մարմնի, մարդու հոգին և գաղափարները տեսանելի չեն, բաղադրված չեն, և անդասավորվելի, և որի I
համար նրանք ենթակա չեն քայքայման և մշտական են: Եթե հոգին իմացության ժամանակ I
օգտվում է մարմնային օրգաններից, նա շեղվում է իսկական ճանապարհից, դառնում հարբածի I
նման: Երբ նա իմանում է ինքնուրույն, ապա նա տանում է գաղափարների աստվածային աշխարհը, I
որտեղ ամեն ինչ հասարակ է, անբաժանելի, անտեսանելի և մշտական: Նշանակում է հոգին I
ազգական է աստվածայինին և նման նրան: Իսկ ինչ աստծոց է և նման նրան, ասրս մշտական է և
անմահ:
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Աշխարհը, ըստ Պլատոնի, կառուցված Ւ. այնպես, որ ողջ մարմնայինը ենթարկվում Է
I աստվածայինին: Երբ հոգին բնակվում Է մարմնում, ապա վերջինս սկսում Է ենթարկվել նրան: Իսկ
I ինչ ստեւլծված Էիշխելու և կառավսւրելու, աււլա ունի աստվածային ծագում: Եվ բոլոր աստվածայինս
I Աշսւական Է, ուրեմն ե մարդու հոգին անմահ Է:
Եվ վերջապես վերջին ապացույցը կայանում Է նրանում, համաձայն որի հոգին իր մեջ
ընդգրկում Էկյանքի սկիզբը: Հոգին, բնակվելով որևէ մարմնում, միշտ նրան կյանք է նվիրում: Եվ այն,
ինչ կյանք է տալիս, նա մահ չունի, այսինքն' մահկանացու չի կարուլ լինել: Այստեղից մարդու հոգին
պետքէ լինի անոչնչացնելի ն անմահ:
Բերված փաստերից տեսնում ենք, որ բոլոր նրանք ուղղված են մարմնից հոգու անկախության
հիմնավորմանը: Մարդու մարմինը հոգու համար ժամանակավոր ապաստարան է: Նրա մնալու
հիմնական տեղը աստվածային բարձունքներն են, որտեղ նա ձեռք է բերում հանգիստ մարմնային
կրբերից ե հաղորդակցվում գաղափարների աշխարհին: Բոլոր մարմնային հոգիներին վիճակված չէ
հասնել աստվածային բարձունքներին: Նրանց հոգին, որոնք եղել են մարմնային բոան
ցանկությունների' սեռական, գերին որոնք ենթարկվել են որկրամոլության կամ այլ մարմնային
անչափավորությունների, սերունդների միջով վերածնվում են կենդանիների հոգա' էշի, գայլի,
ագռավի ե այլնի մեջ: Գաղափարների աստվածային բարձունքներին մոտենում են միայն
փիլիսոփաների հոգիները, քանի որ միայն նրանց է հատուկ համարյա լրիվ ազատվել մարմնային
գերությունից:
Հոգին, գտնվելով գաղափարների աստվածային աշխարհում, նրանից ստանում է գիտելիքների
այն պաշարը, որը մատչելի է նրան' կախված անցյալ մարմնային ծանրաբեռնվածությունից:
Այնուհետև իջնելով երկիր ե մտնելով մարմին, հոգին լցնում է այն ամենը, ինչ նա զննել ե ինչի հետ
չփվէկ Է գաղափարների աշխարհում: Նրա հետագա գործունեությանն ուղղված Է միայն նրան,
որպեսզի արթնացնի և ակտիվացնի աստվածային աշխարհում ձեռք բերած գիտելիքները, գբադվի
գաղափարների դիտարկմամթ ե նրա Էության մեջ թափանցմամբ: Ըստ Պլատոնի, այս
գործունեության դեպքում անօգուտ Է դիմել զգայական օրգաններին կամ այլ մարմնային
միջոցների: Նրանք միայն արգելք, խոչընդոտ են ճշմարտության հասնմսւն ճանապարհին: Մարդու
մարմինը ե նրա զգայական օրգանները հոգուն բերում են միայն հոգսեր, պահանջում ուշադրություն,
հոգուն շեղում իր հիմնական իմացական գործունեությունից' մտաբերումից: Հոգին լավ Է մտածում,
երբ նրան չեն անհանգստացնում ոչ տեսողությունը, ոչ լսողությունը, ոչ ցավը, ոչ հաճույքը: Առավել
ես, զգայական օրգանները մեզ ճշմարիտ գիտելիքներ չեն տալիս: Պլատոնը ցույց Է տալիս այն, որ
տեսնելով, օր. ուրիշ լեզվի բառեր, մարդը չի կարող հասկանալ նրանց իմաստը, ստացվում Է
զգայությունը ե ընկալումը որպես այդպիսին կան, բայց ոչ մի գիտելիք նրանք մարդուն չեն թերում:
Դրա համար ճշմարտությունը մատչելի Է միայն բանականությանը,տիրապետողը «մաքուր»
գաղափարների կենդանացման ընդունակությունն Է, որոնց հետ հոգին հանդիպել Է գաղափարների
աշխարհում, լինելով ազատ մահկանացու մարմնից:
Քանի որ մարդկային հոգիները նրանց մարմնային ծանրաբեռնվածության պատճառով
տարբեր են զննել բարձր գաղափարները, ապա երկրի վրա Աս, մտնելով նոր մարմին, նրանք
ստեղծում են մարդկանց հիերարխիա'տարբեբ ըստ բանականության: Հոգին աստվածային
աշխարհում տեսնելով ե ընդունելով բարձրագույն գաղափարների մեծ մասը, բնակվում են
ընտանիքներ, ոլտնցում ծնվում Է փիլիսոփա: Փիլիսոփայից հետո բանականության
ընդունակությունների մակարդակով մտնում Էթագավորի կամ ռազմապետի, այնուհետև պետական
գործչի մեջ և այլն:
Մարդու մոտ Պլատոնը առանձնացնում Է հոգա երկու մակարդակ' բարձր և ցածր: Բարձր
մակարդակը ներկայացված Է հոգա խեւացի մասով: Նա անմահ Է, անմարմին, հանդիսանում Է
իմաստնության հիմքը և կատարում Է ղեկավարող ֆունկցիա ցածր հոգա և ողջ մարմնի նկատմամբ:
Խելացի հոգու ժամանակավոր ապաստարանը համարվում Էգլխուղեղը:
Ցածր հոգին իր հերթին ներկայացվում Է երկու մասով կամ մակարդակով' հոգու ցածր
առաքինի մաս և ցածր բուռն կրքերի հոգի: Առաքինի հոգին իր մեջ ընդգրկում Է աֆեկտիվ վիճակների
ե ձգտումների բնագավառը: Նրա հետ կապված Է կամքը, խիզախությունը, արիությունը և այլն: Հոգու
այս մասը կարծես թե կատարում Էկենդանիների հոտը պաշտպանող շան դեր: Նա ամբողջությամբ
գործում Է հովվի կամ հոգա բանական մասի թելադրանքով: Հոգու այս մասին բնորոշ Է սերտ կապ
մարմնի հետ, տեղավորվում Է նա սրտի շրջանում: Բուռն կրքերի կամ ցածր հոգին ընդգրկում Է
պահանջմունքների, հակումների և կրքերի ոլորտը: Հոգու այս մասը նման Է հոտի, որը բանական և
առաքինի հոգու կողմից պահանջում Էկառավարում: Բուռն կրքերի հոգու լոկալիզացիան լյարդն Է:
Հոգու կառուցվածքի բերված սխեմայից տեսնում ենք, որ Պլատոնը առանձնացնում Է նրա երեք
մակարդակը, որը անվանում ենք «հոգա կառք»: Հոգու երեք մասերի բաժանման հիման վրա
Պլատոնը տափս Է անհատական բնավորությունների դասակարգում, տարբեր ժոդռվուրդների
բնավորությունների, կառավարման ձևերի, հասարակության բաժանումը դասերի: Մարդիկ
տարբերվել են հոգա այս կամ այն մասի գերակշռությամբ: Իմաստուններին և փիլիսոփաներին
բնորոշ Է բանական հոգին: Խիզախների մոտ դոմինանտ Է առաքինի հոգին, մարմնային
անչսւփավորություննեբով մարդկանց մոտ առաջնային Էբուռն կրքերի հոգին:
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Բանական հոգա գերակշռությունը, ըսւո Պլսատնի, հատակ է հույներին, առաքինի hnqmfl
գերակշռությունը' հյուսիսի ժողովուրդնելփն, բուռն կրքերի հոգին' եգիպտացիներին և արևելքի տյ| I
ժողովարդներին: Դասերի հիերարխիան ևս կառուցվել է հոգեբանական սկգբունքու]: Մեծ խեյյ Я
հատուկ է արիստոկրատներին, խիզախությունը' զինվորներին, կրքերը և հակումները' I
արհեստավորներին ե ստրուկներին: Այստեղից սւրւ[ել է ղեկավարման ձևի ենթադրություն: I
Իդեալական էր համսւրՓւմ այն պետությունը, որը դեկաւյարամ են աբիսստկրատները, 1
պահապանությունը կարում զինվորները, իսկ աշխատում ն ենթարկվում4 արհեստավորները ե I
ծառաները: Պետության մեջ զինվորական իշխանությունը թերում է բռնապետության, իսկ ավելի վատ, I
երբ պետությունը գլխավորում է դեմոսը, որը թերում է անկարգության և քաոսի: Ըստ Պլատոնի' 1
պետության մեջ մարդիկ պետք է գրավեն իրենց տեղը համապատասխան իրենց ժառանգական 1
նախադրյալների, «նրա համար, ով իր բնական նախադրյալներով պիտանի է կոշկակարի, ճիշտ 1
կլինի զբաղվի միայն կոշկակարությամբ ե չզբաղվի ոչնչով, իսկ ով պիտանի է հյուսնի'թալ զբաղվի I
հյուսնությամբ: Այս նույնը ն այլ դեպքերում»:
Բայց միաժամանակ Պլատոնը մեծ նշանակություն է տվել ե դաստիարակությանը: «ճիշտ 1
դաստիարակությունը ե ուսուցումը մարդու լքեջ արթնացնում են լավ բնական նախադրյալներ, որոնք
նրանց մոտ արդեն կան: Ի շնորհիվ լավ դաստիարակության նրանք դառնում են ավելի լավ ե I
ակտիվ, նան իրենց սերունդներին փոխանցելու իմաստով»,- գրված է «Պետության» մեջ: Պլատոնի
մտքերը դաստիարակության մասին հիացմունքի գնահատականի արժանացավ Ռոսստյի մոտ: ]
Ռուսսոն գրել է. «Ցանկանում եք ստանալ հասարակական դաստիարակության մասին
հասկացություն - ընթերցեք Պլատոնի «Պետությունը»: Դա ոչ թե քաղաքական ստեղծագործություն է,
ինչպես մտածում են որոշները դատելով գրքի մասին վերնագրով, դա փայլուն, որը միայն կազմվել է տրակտատ է դաստիարակության մասին»:
Պլատոնին հաջողվեց ցույց տալ, որ բանականությունը ընդհանուր նշանակալից
կատեգորիաների, գաղափարների և հասկացությունների համակարգ է: Մինչդեռ այս
հասկացությունների էությունը թացահայտվել է իդեալիստական
ձևով: Հասկացությունները
վերագրվել են գաղափարների անկողմնային աշխարհին, գոյություն ունեցող դրսից ե անկախ իրերից
ու մարդուց:

Ամփոփում
Ցանկացած գիտական աշխատանք ենթադրում է անցյալի մասին ինֆորմացիա ունենալու
անհրաժեշտություն: Եվ դիմումը պատմությանը Ցարոշեվսկին անվանում է «ստեղծագործական
երկխոսություն անցյալի հետ»: Դիմումը պատմությանը հոգեկանի մասին գիտելիքների ծագման ա
զարգացման վերլուծություն է և պատմության տիրապետումը չի սահմանափակվում անցյալի
տեսությունների վերարտադրությամբ, այլ պետք է ծառայի ներկային ակտուալ պրոբլեմի լուծման
նպատակով: Անտիկ շրջանի մտածողների տերությունների իմացությունը անհրաժեշտ է
ժամանակակից գիտության զարգացման ե իմացության համար: Եվ ինչպես նշել է 15-րդ դարի
իտալացի փիփսոփա-հումանիստ Լորենցո վալլան' «Պատմությունը առավել օգտակար է, այն լիքն է
իմաստնությամբ»: Նա մեզ ծանոթացնում է գիտության մարդկանց կյանքի հետ, բացահայտում հանուն
ճշմարտության պայքարի ողջ դրամատիզմը, առաջ բերում տարբեր զգացմունքներ' հիացմունքից մինչև
հիասթափություն:

Резюме
Лкжая научная равота включает в севя необходимость наличия информации о прошлом. Обращение
к прошлому Ярошевский назвал “Мудрым диалогом с прошлым”. Обращение к истории - это анализ знаний
о- создании и развитии психики. Изучение истории не ограничивается воспроизведением прошлых
мыслителей, оно должно служил» решению нынешних актуальных проблем. Знание идей античных
мыслителей нужно для развития современной науки. Италянский философ-гумманисг Лоренцо Валла в
XV-ом веке заметил. “История волее полезна, она полна мудростью”. Она знакомит нас с жизнью людей
науки, раскрывает весь драматизм ворьвы за справедливости.
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ՀԱՅ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀԱՍԱՆԵԼԻ ԲԱՐՑՈԻՆՔԸ
(Հրաչյա Աճաոյանի ծննդյան 130-ամյակի առթիվ)
Ա.3ա. Սաբգսյան
հայոց լեզվի և նրա դասավանդման մնթոդիկայի ամբիոն

Գիտնականներ կան, առանց որոնց հնարավոր չէ պատկերացնել գիտության ւոփալ
բնագավառի լիարժեքությունն ա առաջընթացը: Տայ իրականության մեջ այդպիսի
գիտնականներից է Հրաչյա Աճաոյանը, որն իր ոդջ գիտակցական կյանքը նվիրել է մայրենի լեզվի
ուսումնասիրությանը' ճանապարհ հարթեւռվ հարյուրավոր լեզվաբանների համար:
Հրաչյա Հակոբի Աճաոյանը ծնվել է 1876թ. մարտի 8 (20)-ին կոսաանդնուպոլսամ:
Նախնական ն միջնակարգ կրթությունը ստացել է տեղի Արամյան (1883-1885), ԱՍսւհակյան
(1885-1889) ե կեդրոնական (1889-1893) վարժարաններում' աշակերտելով Հ. Պարոնյանին, Ե.
Տեմիրճիպաշյանին, Մ.Չերազին, Գ.Սրվանձայանին ե ժամանակի հայտնի այլ մտավորականների
ու մանկավարժների: Երկու տարի ուսուցչություն անելով Պոլսում և կարինում' ապագա նշանավոր
հայագետը 1895 թվականին մեկնում է Փարիզ' ուսումը շարունակեւով Սորբոնի համալսարանում և
Արևելյան կենդանի ւեզուների դպրոցում, որտեղ աշակերտում է մի շարք լեզվաբանների,
հատկապես նշանավոր հայագետ և հնդեվրոպաբան Անտուան Մեյեին, որն էլ նրա կյանքում
բախտորոշ դեր է կատարում: Այստեղ նա ծանոթանում է տարբեր լեզուների U լեզվաբանության
տարբեր բնագավառների: 1897 թվականին Փարիզում կայացած հայագիտական 11-րդ կոնգրեսում
հայագետ Հյուբշմանը, լսելով Աճաոյանի երկու զեկուցումները ե ծանոթ լինելով վերջինիս' Փարիզի
լեգվաբանակտն ընկերությանը ներկայացրած լազերենի ուսումնասիրությանը, հրավիրում է նրան
Սարասբուրգ' * լսելու իր դասախոսությունները հայերենի ձայնաբանությունից: Խորհրդակցելով
Մեյեի հետ ե ավարտելով ուսումը Փարիզում4Աճաոյանը մեկնում է Ստրասբուրգ ն ւ(ի քանի աւքիս
աշակերտելով Հյուբշմանին ու լրացնելով լեզվաբանական կրթությունը' նույն թվականի, ամռանը
վերադառնում կովկաս ե շարունակում ուսման պատճառով ընդհատված մանկավարժական
գործունեությունը: 1898-1902թթ նա որպես ուսուցիչ աշխատում է էջմիածնում, 1902-1904թթ
Շուշիում, 1904-1906 ե 1920-1923թթ' Թավրիզում, 1906-1907թթ' Նոր Բայազետում, 1907-1919թթ'
Նոր Նախիջևանում, 1919-1920թթ' Թեհրանում4 տարբեր տարիների դասավանդելով հայերեն,
ֆրանսերեն, թուրքերեն, հին մատենագրության պատմության, հայ նոր գրականության
պատմություն, հայոց պատմություն, Հայաստանի աշխարհագրություն, հաշվապահություն: 1923թ.
արդեն մեծ ճանաչում ստացած գիտնականն ու մանկավարժը Թավրիգից հրավիրվում է Երևան'
դասախոսելու նորաստեղծ պետական համալսարանում, որտեղ աշխատում է մինչև իր կյանքի
վերջին օրը' 1953թ. ապրիփ 16-ը, դասավանդում գրաբար, ֆրանսերեն, թուրքերեն, պարսկերեն,
արաբերեն, ւեզվաբանության ներածություն, համեմատական քերականություն, արևելյան
|եգուների և արևելքի պատմության, հայ բարբառագիտություն, հայոց լեզվի պատմության' իր
գիտելիքները, գիտական և մանկավարժական հարուստ վարձը ի սպաս դնելով լեզվաբանական
տարբեր բնագավառների հետագա զարգացմանը, մեծապես նպաստեւով գիտական բարձրորակ
կադրերի պատրաստմանը, որոնցից շատերը, շարունակելով մեծ ուսուցչի ավանդները, դարձան
այդ բնագավառի առաջատարները:
Աշխարհահռչակ լեզվաբանի գիտական և մանկավարժական ծառայությունները գնահատվել
են ըստ արժանվույն: 1897թ. լազերենի ուսումնասիրության համար նա ընտրվեւ է Փարիզի
լեգվսւբանական ընկերության անդամ, 1937թ.' Չեխոսլովակիայի Արևելյան ինստիտուտի
գիտական բաժնի թղթակից անդամ, 1943թ.' Հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի իսկական
անդամ: Թերևս այդ ամենից վեր է այն չխամրոդ սերն ու հարգանքը, որ անի հայ ժողովուրդը իր
արժանավոր զավակի հանդեպ:
Առավել բեղմնավոր է գիտնական Աճաոյանի գործունեությունը, որի անկապտելի մասն է
կազմում բարբառագիտությունը: Մեծ հայագետի բարբառագիտական գործունեությանը սկսվում է
աշակերտական տարիներից' աղեկցե|ով նրան մինչև կյանքի վերջին օրերը: Այդ գործունեությունը
ծավալվում է երեք հիմնական ուղղություններով' բառերի հավաքում, հայերեն բոլոր բարբառների
տեգի, դիրքի և հիմնական հատկանիշների որոշում, բարբառային միավորների {իակատար
69

նկարագրություն: Դեռևս աշակերտական տարիներին նա կազմում, Է մայրենի կ.Պոլսի րարրաւփՏ
բսաարւսնր, որին հաջորդում Է դասընկերների օգնությամբ հայերենի գավառական բսաէփի В
հավաքագրման
աշխատանքը: 1902 թ. հրատարակվում Է բառարանագրական առաջին I
աշխատությունը' «Թ՞ուրքերենե փոխսայաւ բառեր հայերենի մեջ» վերնագրով, որը պարունակում Է ■
թուրքերենից, ինչպես նաև թուրքերենի միջոցով պարսկերենից, արաբերենից ն այլ լեզուներից Щ
հայերենին անցած շուրջ 4200 բառ, որոնք գործածվում են կ.Պոլսի, մասամբ նաև Նոր ■
Նախիջևանի, վանի և Ղարաբաղի բարբառներում: Աշխաստւթյան մեջ ցույց են տրվում |
թուրքերենից ւիոխառյալ բառերի ծագումը, ֆրանսերեն համարժեքը, հայերենում գործածության
սահմանները առանձին նշաններով առանձնացնելով միայն հին սերունդներին հատուկ, հայերի
համապատասխան ձև ունեցոդ բառերը և նոր փոխառությունները: Բառարանին կցված ընդարձակ
ներածականում հեղինակը ներկայացնում Է թուրքական տիրապետության պատմությունը, հայ
բարբառների դասավորությանն ա ազդեցությունը' ըստ թուրքերենի ազդեցության աստիճանի
առանձնացնելով երեք խումբ, ա) ամբողջապես թրքախոս հայեր, բ) ոչ թրքախոս հայեր, բայց որոնց
բառապաշարում զգալի տեղ են գրավում թուրքական բառերը, գ) բարբառներ, որոնց մեջ այդ
կարգի բառերի թիվը համեմատաբար նվագ Է: Նման սկզբունքով Է կազմված «Եվրոպական
փոխառյալ բառեր հայերենի մեջ» բառարանը, որը թեև պատրաստ Էր 1921 թ., սակայն տպագրվեց
նախ «Հանդես ամսօրյայի» 1947-1950 թթ համարներում և ապա առանձին գրքով (վիեննա, 1915): ]
Այստեղ ընդգրկված Է Պոլսի, ինչպես նաև Արաբկիրի, Զմյոանիայի, վանի, Ղարաբադի և որոշ այլ I
բարբառներում գործածված 860 բառ, որոնք վտխառություններ են իտալերենից, ֆրանսերենից ե |
եվրոպական այլ լեզուներից:
Աճաոյանի հաջորդ բառարանագրական աշխատությունը «Գավառական բառարանն» Է
(Թիֆլիս, 1913), որի կազմման աշխատանքը սկսելով դեռևս 1890-ական թվականների սկզբին
Պոլսի կեդրոնական վարժարանում ուսանելու տարիներին, և հիմք ընդունեւռվ Ա.Չոպանյանի
Պոլսի բարբառի մի քանի հարյուր բառերի բառացանկը հետագայում հարստացրել Է այն գրավոր
բազմաթիվ աղբյուրներից և ուսուցչական գործունեության ճանապարհորդությունների ընթացքում
հավաքած հազարավոր օրինակներով: Բառարանը պարունակում Է շուրջ 30000 բառ ու
դարձվածային միավոր, որոնք հեղինակի վկայությամբ «հին մատենագրությամբ ավանդված չեն,
կամ ավելի պարզ խոսելով' վենետիկի առձեռն բառարանին մեջ չկան՛»: Բառարանում տեղ են
գտել նաև հին մատենագրությամբ վկայված այն բառերը, որոնք հայերենի բարբառներում տարբեր
իմաստներ են ձեռք բերել, ինչպես նաև օտար և սեփական բաղադրիչներով կազմված
բաղադրությունները: Յուրաքանչյուր գավառական բառի մոտ նշվում Է նրա գործածմսւն վայրը,
որոշ բառերի համար' նան աղբյուրը, բառերի իմաստները հասաաւոելա համար բերվում են
օրինակներ, իսկ որոշ դեպքերում կատարվում են բառակազմական և ստուգաբանական
վերլուծություններ: Բառարանն ունեցավ լեզվաբանական, պատմական, ազգագրական խոշոր
նշանակություն: Նրա շնորհիվ հազարավոր բառեր, փրկվելով կորստից, մտան շրջանառության
մեջ, իսկ դրանց մի մասը մուտք գործեց գրական հայերենի բառապաշարը:
Բացի գավառական և ւիոխառյալ բառերից Աճաոյանը հավաքել Է հին մատենագրությամբ
ավանդված բառերի բարբառային ձևերը, որոնք տեղ են գսմկ «Հայերենի արմատական
բառարանում»:
Մեծ բարբառագետը բառարանագրական աշխատանքներին զուգընթաց զբաղվում Է
հայերենի բարբառները ոաումնասիրեւա բարդ ու աշխատատար առաքելությամբ' ծավալուն
մենագրական ոաումնասիրությունների նյութ դարձներ»} մեկ տասնյակից ավելի բարբառներ:
1898թ. տպագրվում Է «Քննություն Ապանբեկի բարբառին» ուսումնասիրությանը, որն
արժանանում Է նշանավոր հայագետներ Մեյեի, Հյութշմանի, ԼՄսերյանի, Գ-Խալաթյանի
ուշադրությանը և խրախուսանքին, և որին հետևում են Սաչավայի (1899), Ղարաբադի (1899-1901),
Նոր Նախիջևանի (1925), Մարադայի (1926), Նոր Զոպայի (1940), կ.Պոլսի (1941), Համշենի (1947),
վանի (1953), Առտեալի (1953), կիլիկիայի (2003) բարբառներին նվիրված մենագրությունները: Այս
և այլ բարբառներից տարիներ շարունակ հավաքած բարբառագիտական նյութերի
հետազոտությունների ամվտփումը հանդիսացավ 1909թ. Փարիզում ֆրանսերեն լեզվով
տպագրված «Հայերեն բարբառների դասակարգությունը» աշխատությունը, որը լրացված ն
վերամշակված վերահրատարակվեց հայերեն' «Հայ բարբառագիտություն, ուրվագիծ ն
դասավորություն հայ բարբառների' բարբառագիտական քարտեզով» խորագրով (1911): Ար
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աշխատությունդ հայ բարբառագիտության առաջին ընդհանրացնող ուսումնասիրությունն է. որով
հայ բարբառագիտությունը հիմնադրվեց որպես հայերենագիււաւթյւսն ինքնուրույն բնագաւյառ և
լքւոսււ| ուսումնական ծրագրերի մեջ: Աշխատության ներածական բաժնում հեղինակը
ներկայացնում է հայերեն բարբառների ուսումնասիրության ւյիճտկը, բարբառագիտական
ուսումնասիրությունների համառոտ պատմությունը, բարբառագիտական ոաումնասիրությունների
ծրագիրը, գիտական այբուբենը, ոաումնասիրության եղանակները, աշխատության կազմությունը ե
այլ հարցեր: Այնուհետև հանգամանորեն ներկայացվում են հայ բնակչության տարածման
սահմանները, հայկական բոլոր գաղթօջախները, ինչպես նաև այն բնակավայրերը, որտեղ հայերը
կորցրել են մայբենին' դառնալով օտարախոս: Աշխատության բուն նպատակը հայ բարբառների
ընդհանուր դասավորությունն է, դրանց սահմանների հնչյունաքերականակսւն կարևոր
հատկանիշների որոշումը: Ըստ Աճաոյանի' աշխարհագրական դասակարգումը չի բացահայտում
հայերեն բարբառների բնութագրերը, չի ներկայացնում տարբեր բարբառախմբերի
առանձնահատկություններն ու բնորոշ հատկանիշները: Ահա թե ինչու նա քննության է առնում
բարբառների դասակարգման հիմունքի խնդիրը' գտնելով, որ դասակարգման գլխավոր հիմունքը
պետք է բացահայտի բարբառների լեզվաբանական հատկանիշները, իսկ այդպիսիք կարոդ են լինել
կամ հնչյունաբանական հատկանիշները, կամ բառային, կամ էլ քերականական առանձին
իրողություններ: Աճաոյանն ընտրեց քերականական-ձևաբանական դասակարգումը, որը
բացահայտում է բարբառների էական տարբերություններն ա ընդհանրությունները և
հնարավորություն է տալիս բազմաթիվ բարբառները միավորել մի քանի խմբերի մեջ: Իբրև
ձևաբանական դասակարգման հիմնական հատկանիշ' նա ընտրեց բայի սահմանական եղանակի
նճրկայի ն անցյալի անկատարի կազմությունը, որին հիմնականում զուգադիպում է նաև
ներգոյականի, մասամբ նաև բացառականի կազմությունը: Այս սկզբունքով էլ նա իրեն հայտնի
բոլոր բարբառները բաժանեց ֊ո ւմ , ֊կ ը և -Щ ճյուղերի, որոնցից -л/ւ/՞ճյուղի մեջ մտնող բարբառները
սահմանական ներկան և անցյալի անկատարը կազմում են ֊ո ւմ վերջավորությամբ դերբայով, ֊Ծ չ
ճյուղի մեջ մտնողները' -Щ վերջավորությամբ դերբայով, իսկ -կը ճյուղի մեջ մտնալները' ֊կ ը
նւսխահար մասնիկով: Դրանցից ֊ռ ւմ ճյուղին հատկացվեց 7, -կը ճյուղին' 21, -Ծյ ճյուղին' 3
բարբառ: Գիտականորեն լուծելով հայ բարբառների դասակարգման խնդիրը և տալով բարբառների
դասակարգումն ու խմբավորումը' Աճաոյանն այնուհետև ներկայացնում է բարբառների ընդհանուր
հնչյունաբանությունը' առանձնակի ուշադրություն դարձնելով բարբառների այն հնչյուններին,
որոնք չկան գրական հայերենում և գրաբարում: Աշխատության մեծ մասը նվիրված է հայերեն
բարբառների նկարագրությանը: 31 բարբառներից յուրաքանչյուրի նկարագրության մեջ նշվում են
աշխարհագրական վայրը, բնակչության վիճակագրությունը, այդ բարբառին հարող
բնակավայրերի անունները, նկարագրվում հնչյունաբանական և ձևաբանական կարևոր
իրողությունները: վերջում տրվում են նմուշներ 102 խոսվածքներով: Աշխատությանը կցված է 337
հայաբնակ վայրեր ընդզրկող «Հայոց խոսած լեզուներու և թարբառներու քարտեզը», որտեղ
առանձին պայմանական նշաններով ցույց են տրվում բնակավայրի խոսվածքի ճյուղային
պատկանելությանը, շրջակա լեզուների և հայերենի տարածման սահմանները: «Հայ
բարբառագիտության» ամւիոփ շարադրանքն է կազմում «Հայոց լեզվի պատմության» երկրորդ
հատորի «Հայերենի բարբառները» գլուխը, որտեղ բարբառների դասակարգման հարցի մասին
խոսվում է ավելի հանգամանորեն, քննվում են նոր բարբառներ, կատարվում որոշ
փովախռւթյուններ ու ճշտումներ, իսկ «Ե դարի հայերեն բարբառները» և «Հայ բարբառների
ծագման ժամանակը» գլուխները նվիրված են պատմական բարբառագիտության հարցերի
քննությանը: ՜Աման անդրադարձ է կատարվում «Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի»
բազմահատոր աշխատության մեջ, որտեղ քննության նյութ են դարձեւ մինչ այդ չուսումնասիրված
բազմաթիվ խոսվածքներ:
Մեծ լեզվաբանը ուսումնասիրել է նաև թարբսւռախոս հայ մանուկների լեզուն'
ներկայացնելով 11 խոսվածքներում գործածվող 280 բառ, դրանց կազմությունն ու ծագումը,
մանուկների լեզվի հնչյունաքերականական առանձնահատկությունները2:
Աճաոյանը դեռևս Փարիզում ուսանելու ժամանակ վտրձառսւկան հնչյունաբանության
հիմնադիր Ռուսլոյի լաբորատորիայում ասլանբեկցի, նուխեցի, շուշեցի, սեբաստացի, մշեցի
բարբառախոսների և իր անձի վրա վտրձառսւկան մեթոդով ուսումնասիրության էր ենթարկել
համապատսախան
բարբառների
հնչյունաբանությունը,
ծանոթ
էր
ֆրանսերենի
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ունենալով ուսումնասիրել բոլոր հայ բարբառները առ աեղյաւխ, բայց նյութական միջոցներից զուրկ
լինելով, որոշեցի շալտւնակ վախել պաշտոնավայրս»3: Արդյունքը շուրջ 40 բարբառներից ե
հարյուրից ավելի խոսվածքներից հավաքած հարուստ նյութը և ուսումնասիրությունները, որոնք
ուղեցույց հանդիսացան հետագա բոլոր ուսումնասիրողների համար:
Աճաոյանի հանճարը առավել խորությամբ դրսևորվեց «հայերենի արմատական
բառարանում», որը հեղինակի շուրջ քառասուն տարվա տքնաջան աշխատանքի արդյունքն է'
դարագլուխ կազմող մի երևույթ, որի մասին հիացմունքով են խոսել նշանավոր շատ հայագետներ,
այդ թվում4 Անտուան Մեյեն և *Լյիկողայոս Մառը: Բառարանը պատրաստ էր արդեն 1922
թվականին, սակայն տպագրվեց 1927-1935թթ.' ապակետիպ եղանակով, յոթ հատորով, իսկ
հետագայում հրատարակվեց (1971-1979)' չորս հատորով: Սկսած 19-րդ դարի 70-ական
թվականներից' հայոց լեզվի բառարմատների ստուգաբանությամբ զբաղվել են բազմաթիվ
նշանավոր հայագետներ' Լագարդը, Հյուբշմանը, Մեյեն, Պեդերսենը, Լիդենը, Պատրուբսւնին,
Պետերսոնը և ուրիշներ, և արդեն 19-րդ դարի վերջին հայերենի ստուգաբանված բառերի թիվը
անցնում էր երեք հազարից: Հիմք ընդունելով այդ ամենը' Աճաոյանը «Արմատական
բառարանում» բերված 10996 արմատից ներկայացրեց 5095-ի ստուգաբանությունը, որից 1668-ը
անձամբ իր ստուգաբանած բառերն են: Բառարանի յուրաքանչյուր բառահոդված թաղկացած է
1) Բառագիտություն,
2) Ստուգաբանություն, 3) Ստուգաբանությունների պատմություն,
4) Գավառական բառեր, 5) Հայերենից ւիոխառյալ բառեր բաժիններից:
Առաջին բաժինը փաստորեն բառարմատի բառագիտական, իմաստաբանական,
բառակազմական
բազմակողմանի
ուսումնասիրությունն
է'
հնչյունաւիոխակսւն
օրինաչաւիություններով և հնչյունական տարբերակներով հանդերձ: Այստեղ իբրև գլխաբառ
բերվում է հայերեն արմատը, որից հետո տրվում են նրա քերականական ձևերը, իմաստը,
բառիմաստի զարգացման վտւլերը, գործածության հնագույն վկայությունները, այդ արմատից
կազմված կարևոր բառերը, արմատի տարթեր գրչությունները: Օրինակները հիմնականում բերվում
են V դարի մեսրոպյան շրջանի գրականությունից: Բառարանի թուն լեզվաբանական մասը
կազմում է բառահոդվածի երկրորդ բաժինը, որտեղ տրվում է արմատի ստուգաբանությունը: Նախ
բերվում է հնդեվրոպական մնայուն ձևը, այնուհետև նրանից առաջացած համապատասխան ձևերը
ցեղակից լեզուներում: Յուրաքանչյուր ւեզվից վկայություն բերելով' նշվում է, թե ինչ նշանակություն
ունի արմատն այդ լեզվում և ինչով է այդ նշանակությունը կապվում հայերենի հետ: Եթե արմատը
փոխառյալ է, նշվում է փոխատու լեզուն, այդ լեզվում բառի գրությունը և իմաստը: Բառահոդվածի
վերջում հիշատակվում է տվյալ արմատի ստուգաբանությունն առաջին անգամ առաջսւրկած
հեղինակի անունը և նշվում աղբյուրը: Երրորդ բաժնում ներկայացվում են չստուգաբանված և ոչ
հավաստի ստուգաբանություն ունեցող արմատները,
նշվում առաջարկված
բպոր
ստուգաբանությունները, դրանց հեղինակները և աղբյուրները, այլ կերպ ասած' այս բաժնում
ամվափվում են բառաքննական ու ստուգաբանական բոլոր վարձերը հայ կամ օտարազգի
հեղինակների կողմից' V դարից մինչև բառարանի հրատարակության ժամանակը: Չորրորդ
բաժնում տրվում են թառի կամ բառարմատի համապատասխանությունները հայերենի 30
բարբառներում, դրանց հնչյունական տարբերակները, իմաստային ու բառակազմական
վափոխություններն ու ձևափոխությունները: Մատենագիտությամբ ավանդված մի շարք անստույգ
բառերի ու ձևերի իմաստը թացահայտվում է հենց բարբառային տվյալներով4: Հինգերորդ բաժնում
քննվում է հայերենի ազդեցությունը այլ լեզուների վրա: Այստեղ հեղինակն ամփովտւմ է իր և ուրիշ
գիտնականների ուսումնասիրությունների արդյունքները' հայերենից այլ լեզուներին անցած
թառերի մասին:
1942-1962թթ. տպագրվեց հայ բառարանագրության ևս մեկ գլուխգործոց' «Անձնանունների
բառարանը»' հինգ հատորով, որն իրավամբ կարելի է համարել «արմատականի յուրովի
շարունակությունը»5: Այն ընդգրկում է հնագույն ժամանակներից մինչև XV դարը հայոց
պատմության մեջ գործածված բոլոր անձնանունները, որ կրել են հայերը, իսկ XV դարից հետո
առնված են միայն պատմական և գրական նշանավոր անձերի անունները: Բառարանը փաստորեն
ստեղծված է բւսնասիրական-լեզվաթանական և պատմական-հանրագիտակտն սկզբունքների
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որտեղ ներկայացվում են հայերեն անձնանանների լtiqվւսբանականսւռուգաբանւսկան ե պսւսւմական-կիրառական բազմակողմանի ն մանրամասն ւոփալներ ա

բնութագրումներ: Յուրաքանչյուր անվանը հատկացված է երկու բաժին, որոնցից աոաջինում
որպես գլխաբառ տրվում է անձնանունը, նրա ծագումը կամ ստուգաբանությունը, այդ անվան
վւադաքշսւկան ն ժողովրդական ձևերը: Եթե անունը օտար է, ներկայացվում են նւսե նրա
համապատասխան ձևերը մի քանի լեզուներով, ինչպես նաև այդ անունը կրող նշանավոր դեմքեր
օտար լեզուներից և ժոդովուրդներից: Երկրորդ բաժնում ժամանակագրական կարգով բերվում են
այդ անունով հիշատակված անձնավորությունները, տրվում նրանց սեդմ և ամվտփ
կենսագրությունը (եթե կան համապատասխան տեղեկություններ) և այն բոլոր աղբյուրները, որտեղ
հիշատակված է այդ անձը: Հեղինակը առավել մանրամասն է գրում նրանց մասին, ովքեր
պատմական դեմքեր են' գրող, պետական, հասարակական, զինվորական գործիչ, գիտնական և
այլն: Այսպես Գրիգոր անունը գրականության մեջ հիշատակվում է 745 անգամ: Յուրաքանչյուրի
մասին առանձին խոսելով' Աճաոյանը ընդարձակ հատվածներ է հատկացրել Գրիգոր Լուսավորչին,
Գրիգոր Նարեկացուն, Գրիգոր Տղային և այդ անունը կրող այլ նշանավոր դեմքերի:
Աճաոյանի հաջորդ խոշոր ուսումնասիրությունն է «Հայոց ւեգվի պատմաթյունը» (I մաս,
1940, II մաս, 1951): Առաջին մասի առաջին գլխում (Հնդեվրոպական նախսւշրջան) ամվտփվում են
հնդեվրոպական լեզուների համեմատական քերականության բնագավառում շուրջ մեկ դարի
ընթացքում ձեռք բերված արդյունքները և ներկայացվում «հնդեվրոպացիների» մշակույթի,
հնդեվրոպական նախսղեգվի ա «նախահայրենիքի» ընդհանուր նկարագիրը: Այնուհետև քննվում
են հայերենի ու ցեղակից լեզուների բառային ու հնչյունաքերականական ընդհանրությունները,
ինչպես նաև լեզվի պատմական զարգացման ընդհանուր խնդիրներ: «Հնդեվրոպական
բարբառները և հայերենի դիրքը նրանց միջև» գլխում բերվում է հայերենի հնդեվրոպական բառերի
(713 բառ) ցանկը' նախալեզվյան և ցեղակից ինը լեզուների համապատասխան ձևերի նշմտմբ, որից
հետո դրանք դասակարգվում են ըստ զբաղմունքային բնագավառների: Դրանց հիման վրա մեծ
ւեզվաբանը բնութագրում է հայերի նախնական քաղաքակրթության մակարդակը, զբաղմունքը'
որոշելով նաև ցեղակից լեզուների շարքում հայերենի դիրքը և մերձավոր առնչությունները: Հաջորդ
գլուխներում պատմական հաջորդականությամբ ներկայացվում են հաթերենի, թրակերենի,
փռյուգերենի, փոքրասիական լեզուների, խալդերենի, միտաներենի, Հայաստանի այլ բնիկների և
կովկասյան լեզուների, իրանական, հռոմեական, ասորական ազդեցությունները հայերենի վրա:
Երկրորդ գրքում ներկայացվում են հունարենից, եբրայերենից, արաբերենից, վրացերենից,
թուրքերենից, հին և նոր եվրոպական լեզուներից, ռուսերենից կատարված փոխառությունները:
Յուրաքանչյուր նման ազդեցություն ներկայացնե|ուց առաջ հեղինակը տալիս է պատմական
տեղեկություններ այն պայմանների ու հարաբերությունների մասին, որոնց հետևանքով կատարվել
են այդ վաշխառությունները: Բերվում են նաև վտխառյալ բառերի ամբողջական ցանկերը և
դասակարգվում դրանք ըստ զբաղմունքային բնագավառների: Երկրորդ գրքում հեղինակը
առանձնակի ուշադրություն է դարձրել գրաբարի զարգացման տարբեր շրջաններին, միջին
հայերենին, աշխարհաբարին, հայերենի բարբառներին' լեզվական հարուստ փաստերով
նկարագրելով
հայերենի'
պատմական
երկարատև
ժամանակաշրջանում
կրած
փուիոխությունները:
«Հայոց լեզվի պատմության» մեջ Աճաոյանը քննության չի առնում պատմական
քերականության հարցերը' ընթերցողին զգուշացնելով, որ քերականության պատմությունը թողնում
է առանձին և հանգամանալից քննության: Այդ քննությունը նա կատարեց «Լիակատար
քերականություն հայոց լեզվի' համեմատությամբ 562 լեզուների» բազմահատոր աշխատության
մեջ: Հատորների հերթականության խախտումով երկրորդ հատորն է կազմում «Ներածությունը»
(1955), որը թաղկացած է երկու մասից' «Լեզվաբանության ներածություն» և «Լեզուների
դասակարգությունը»: Առաջին մասում Աճաոյանը քննության է առնում լեզվաբանության այնպիսի
կարևոր խնդիրներ, ինչպիսիք են' լեզվի բնորոշումը, ծագումը, ւիոխսւնցումը, էվոլյուցիան,
հատկությունները, հասարակական, հոգեբանական և բնախոսական, կողմերը, երկրորդ մասում
քննության են առնվում լեզուների ցեղակցությունը, լեզվաընտանիքները և նրանց բնորոշումը,
|եզուների վիճակագրությունը և դասակարգումը, նախալեզուների վերականգնումը, ընդհանուր
նախալեզուն:
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Մյուս հինգ հասարներն ունեն միատեսակ կառուցվածք: Դրսւնցից յուրաքանչյուրում քննւյաւքա
են մեկ կամ մի քանի խոսքի մասեր, ինչպես նան խոսքի մասերի որոշ ընդհանրությ ուններ: Առաջին*
հատորում (1952) քննության են ենթարկվում ածականը ե թվականը, երկրորդում (1954)Я
դերանունը, երրորդում (1957)' գոյականը, չորրորդում (Ա գիրք, 1959, Բ գիրք, 1961 թ.)' բայը,Я
հինգերորդում (1965)' դերբայը, նախդիրը ե նախադրությունը, մակբայը, շսւդկապը, I
ձայնարկությունը: վեցերորդ հատորում (1971) հեղինակը ներկայացնում է ձայնախոսությունը և I
ձայնափոխությունը:
Ամեն մի խոսքի մասի ուսումնասիրություն սկսվում է ընդհանուր ներածական տեսությամբ 1
տվյւպ խոսքի մասի վերաբերյալ, այնուհետև աոաջին հատվածում ներկայացվում է լեզվական 1
տվյալ իրողության, տվյալ երևույթի ընդհանուր լեզվաբանական քննությունը' 562 լեզուների 1
տվյալների հիման վրա: Հաջորդ հատվածը համեմատական լեզվաբանական հետազոտություն է ]
հնդեվրոպական լեզվաբանության շրջանակներում: Երրորդ հատվածում, որը նվիրված է հայերենի 1
համեմատական քերականությանը, նախ նկարագրվում է տվյալ երևույթը հնդեվրոպական
նախալեզվում և նրա զարգացումը ցեղակից լեզուներում, որից հետո այդ իրողության զարգացումը I
հայերենում մինչև V դարը: Ուսումնասիրության վերջին հատվածը հայերենի պատվական
քերականությունն է:
Հայ մեծ լեզվաբանը իր ուսումնասիրություններին զուգընթաց ողջ կյանքի ընթացքում
զբաղվել է մատենագրությամբ' նախանձելի հմտությամբ ու պարտաճանաչությամբ տասնյակ
գիտական աշխատությունների մեջ ներկայացնելով նաև խնդրո հարցի շուրջ մինչև այդ եղած
գրեթե բոլոր ուսումնասիրությունները: Պատահական չէ, որ նա
համարվում է
«աւքենամատենագետ լեզվաբանը»6 հայ
լեզվաբանության մեջ:
Մատենագիտական
տեղեկատվությունը Աճաոյանի ուսումնասիրություններում արտահայտվում է մատենագիտական
հղումների, տեսությունների, գրականության ցանկերի ձևով: Մատենագիտական հղումներով
գերհագեցած 'է «Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի» բազմահատորյակը, որի էջելտւմ
վկայակոչվում են շուրջ մեկ հարյուրամյակի ընթացքում հայերենի համեմատական ու պատմական
քերականությանը նվիրված ուսումնասիրություններն ու բազմաթիվ ուսումնասիրողների
կարծիքները, իսկ ներածության մեջ շարադրվում են ուսումնասիրվող հարցերի մասին եղած
տեսությունները, վեր հանվում դրանց արժանիքներն ու թերությունները: Այդ տեսակետից
ուշագրավ են նաև «Հայոց անձնանունների բառարանը» և «Հայերենի արմատական բառարանը»,
որոնցից առաջինին կցված է շուրջ 340 նյութից բաղկացած մի ընդարձակ ցանկ, չնայած
օգտագործված տպագիր և ձեռագիր աղբյուրների թիվը մի բանի անգամ գերազանցում է դրան,
երկրորդում ընդգրկված են շուրջ 1200 համառոտագրություններ, որոնցով նշված են միայն
օգտագործված գրքերը և պարբերականները,
իսկ արմատների
մեկնաբանության
«Ստուգաբանությունների պատմությունը» բաժնում զետեղված են դարերի ընթացքում արված
բոլոր ստուգաբանական քննությունները և նույնիսկ դիտողությունները:
Մի շարք ուսումնասիրություններում օգտագործված աղբյուրների մասին տրվող
տեղեկությունները վեր են ածվում մատենագիտական տեսությունների: Նման բնույթ ունեն
«Գավառական թառարաններու պատմականը» հատվածը «Հայերենի գավառական բառարանի»
առաջաբանում,
«Հայ
բարբառագիտության
պատմությունը»
հատվածը
«Հայ
բարբառագիտություն» աշխատության ներածականում, ինչպես նաև «Հայոց գրերը» (1984)
աշխատության առաջին մասը՝ «Աղբյուրներ և նրանց քննությունը» խորագրով:
«Մատենագիտություն» վերնագրով առանձին բաժիններ ունեն Աճաոյանի բարբառագիտական մի
շարք մենագրություններ, իսկ որոշ աշխատություններ օժտված են առանձին գլուխներին կցված
աղբյուրների ցանկերով:
Ընդհանուր առմամբ պետք է ասել, որ շարունակելով հայ դասական բանասիրության,
հատկապես Մխիթարյան հայրերի ավանդույթները՝ Աճաոյանը գրեթե իր բպոբ
աշխատություններում անհրաժեշտ է համարում տեղյակ պահել, թե ուսումնասիրության
ընթացքում ինչ աղբյուրներից է օգտվել, և ընդհանրապես ինչ ուսումնասիրություններ կան տվյալ
հարցի շուրջը:
Աճաոյանի հավաքած մատենագիտական բոլոր նյութերի նշված բոլոր ցանկերի
հանրագումարն է կազմում «Հայ լեզվաբանական մատենագրություն» անտիպ աշխատությունը,
որտեղ ընդգրկված են հայերեն և օտար լեզուներով աշխարհի տարբեր տեղերում 17-րդ դարի

ЩШ
20-րդ դարի 40-ական թվականները ասրււգրված շուրջ 4000 գրքեր, հատվածներ,,
հոդվածներ, որոնց մասին տեղյակ էր հեղինակը, և որոնք այս կամ այն կերպ առնչվում են
հայերենին: եթե սրան ավելացնենք տարբեր տարիների կարինում, Թավրիգում, Թեհրանամ, Նոր
Բայագետում, Լջմիսւծնում ուսումնասիրած հազարավոր ձեռագրերի ցուցակների կազմումը ե
հրատարակումը, ապա իրավամբ կարոդ ենք Աճաոյանին բնութագրել նան որպես մեծ
մատենագետ:
Այսքանով չեն սպառվում աշխարհահռչակ լեզվաբանի ուսումնասիրությունները: Նա
հեղինակ է երկու հարյուրից ավելի տպագիր ն անտիպ ուրիշ աշխատությունների, հոդվածների,
գրախոսությունների, որոնց մի մասն առնչվում է հայ գրականության պատմությանը և
ւյիմսւգրությանը, հայ ժողովրդի պատմությանը, արևելքի պատմությանը, հայ բանահյուսությանը և
այլ բնագավառների:
Առանձնակի արժեք ունի նաև «կյանքիս հուշերից» (1967) աշխատությունը, որտեղ
Աճաոյանը իր կենսագրությանը զուգընթաց արժեքավոր տեղեկություններ է սաղիս Մառի,
կուբշմտնի, Մեյեի, Պարոնյանի, Հովհաննիսյանի, Խրիմյան Հայրիկի, Աբեղյանի, կոմիտասի,
Մանանդյանի ն հայ ու օտարազգի բազմաթիվ ուրիշ գիտնականների, գրողների,
մանկավարժների, հասարակական գործիչների մասին' մանրամասն ներկայացնելով նան իր
այցելած երկրները, գավառները, քաղաքները, գյուղերը, նրանց բնակիչների կենցաղը:

Ամվտվաւմ
Հոդվածում բնութագրվում է հայ լեզվաբանության մեծագույն ներկայացուցիչ Հրաչյա
Աճաոյանի մանկավարժական, լեզվաբանական և մատենագրական գործունեությունը: Հայ
բանասիրության ն պատմագրության համար մեծ արժեք են ներկայացնում նրա այնպիսի
աշխատություններ, ինչպիսիք են «Հայ բարբառագիտություն», «Գավառական բառարան»,
«Հայերենի արմատական բառարան», «Հայոց անձնանունների բառարան», «Հայոց լեզվի
պատմություն», «Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի' համեմատությամբ 562 լեզուների»:
Աճաոյանը նաև հեղինակ է ավելի բան 200 տպագրված և անտիպ գիտական աշխատպնքների,
որոնց մի մասը վերաբերում է գիտության այլ բնագավառների:

Резюме
՜ В статье характеризуется педагогическая, лингвистическая и вивлиографическая
деятельность крупнейшего представителя армянского языкознания Рачьи Ачаряна, 130-летие со
дня рождения которого исполнилось в марте этого года. Для армянской филологии и
историографии, Большую ценность представляют такие его труды, как “Армянская
диалектология”, “Армянский диалектологический словарь”, “Корневой словаря армянского
языка” , “Словарь армянских личных имен”, “История армянского языка” , “Полная грамматика
армянского языка в сравнении с 562 языками”. Ачарян также является автором волее ,200
напечатаных и ненапечатаных равот, часть которых относится к иным сферам науки.

Ծանոթտգրոէթյուններ
1.
2.
3.
4.
5.

Տես Հր.Աճառյան, Հայերեն գավառական բառարան, Թիֆլիս, 1913, էջ 18:
Տես Հր.Աճաոյան, Մանկական բարբառ, Բանասեր, Փարիզ, 1901, N3, պրակ Ա:
Տես Հր.Աճառյան, կյանքիս հուշերից, Երևան 1967, էջ 438:
Տես Հայերենի բարբառագիտական ատլաս, հ.1, Երևան, 1982, թջ 52-53:
Տես Ա.Մ.Ղարիթյան, Հայ լեզվաբանության խոշոբագույն ներկայացուցիչը,
Պատմաբանսւսիրական հանդես, 1966, էջ 18
6. Տես Ա.Հաբությունյան, Աճաոյանը մատենագետ, Բանբեր Երևանի համալսարանի, 1986,
N3, էջ 36:
75

ՀՏԴ 809.198.1

ԲԱԶԵԼԻ ՄՒՍՒՈՆԵՐԱկԱՆ ԸՆկԵՐՈՒԹՑՈԻՆԸ Ե վ ՆՐԱ
ԼԵԶՎԱկՐԹԱկԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇՈԻՇՒՈՒՄ
Օ.Ե.Բաբայան, Ա.է.Հայրապնտյան
հայոց լնզվի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոն

19-բդ դարի 20-30-ական թվականներին Շուշիտմ դաստիարակչական, չեգվակրթական որոշակի I
աշխատանք է կատարումՔազէկի միսիոներական ընկերությունը: Սակայն դավանաբանական բնույթի մի ■
շարք հարցեր դժգոհտթյուն են առաջացնումհա յհոգևորականության մեջ, և ցարական կառավարությունը ■
արգէղումԷ նրանց գործունեությունը կովկասում:

1815թ. Շվեյցարիայի Բսպել քաղաքում հիմնադրվում է Բազելի քարոզչությունը: Բացվում 11
են հոգևոր դպրոցներ, որտեղ պատրաստվում են քարոզիչներ: Ուսումն ավարտելուց հետո j I
քարոզիչներն իրենց առաքելությունն իրականացնում էին Անգլիայի ե Հոլանդիայի
Ավետարանական-քարոզչական ընկերություններում: 1820թ. Բազելի քարոզչությունը վերածվում
է ընկերության: Ուսում ստացած քարոզիչները կարոդ էին աշխատել նաև արիշ երկրնեբամ: Այդ I
տարիներին ռուսական կայսրության հարավում գտնվող գերմանական գաղութների համար I
հոգևոր հովիվներ էին փնտրվում: Բազելի միսիան դա ընդունում է որպես կովկասի և Առաջավոր 1
Ասիայի շրջաններում իրենց առաքելությունը իրականացնելու կոչ: Դեռ 1815թ-ից Բազելի 1
միսիան ցանկանում էր ներդրում ունենալ համաշխարհային միսիայի մեջ և դրա իրականացումը I
տեսնում էր ոչ քրիստոնեական ժողովարդների շրջանում տարվող աշխատանքի մեջ: Իրենց I
կրոնական և ազգային պարտականություններից ելնելով' բազելցիները չէին կարող հրաժարվի
գերմանական գաղութներում հոգևոր հովիվ լինելուց, բայց դա կարծես կողմնակի առաջադրանք I
է դառնում նրանց համար:
1821թ. կովկսւս և Առաջավոր Արևեւք են ուղարկվում առաջին միսիոներները: Այդ ե I
հաջորդ տարիներին նշված տարածքներ են գալիս տասնչորս միսիոներներ, որոնց մի մասը 1
ռուսական կառավարության հանձնարարությամբ գաղութներում աշխատում է որպես քահանա:
Ընդհանրապես կովկասում միսիոներական աշխատանքը պետք է տարվեր երեք I
ուղղությամբ. 1.հոգևոր հովվության անել գաղութներում, 2.միսիա թաթարների մեջ, I
3.միսիոներական կենտրոն ստեղծել Շուշիում, որը կովկասյան միսիայի կարևոր ճյուղն էր:
1822թ. Բազելի Ավետարանական-քարոզչական ընկերությունը Պետերբուրգում ռուսական 1
կառավարությունից թայւտվռւթյան է ստանում' Շուշիում սկսելու քարոզչական գործունեության:
Այս ընկերության ներկայացուցիչները Ավգոատ Դիտրիխի և Ֆելիցիան Զարեմբայի
ղեկավարությամբ 1823 թ. ժամանում են Շուշի և այստեղ ծավալում կրթադաստիարակչական ն
դավանաբանական աշխատանքներ: Շուշիում աշխատող միսիոներների մի մասը աշխատանք է
տանում թաթարների շրջանում, մի մասն էլ իրենց նվիրում է հայերին: Միսիոներները |
աշխատում էին հայերի շրջանում նորարարություններ մտցնել արևմտաեվրոպսւկան շնչով: |
Հետագայում հայերն էլ պետք է միսիոներական աշխատանք կատարեին թաթարների մեջ:
Շուշիում բացվում են դպրոցներ հայ երիտասարդների համար, թարգմանվում է Աստվածաշնչի
որոշ մասը, տարածվում են հարյուրավոր գրություններ, որոնք տպագրվում են Շուշիի
միսիոներական տպարանում: 1824-25թթ. ԱԴիտրիխը Բացելում միսիոներական կոմիտեի և
հրահանգիչ Բլյումհսւրդտի հետ (նա որոշիչ դեր էր խաղացել կովկասի միսիայի գործում) ճշտում
է միսիոներների աշխատանքի ձևը, աշխատավարձի չափը և այլն: Այդ խորհրդակցությունների
արդյունքն էր Բազելի միսիոներական ընկերության 1825թ. հրահանգը, որը միսիոներների
հիմնական օրենքն էր:՛ Սակայն հաջորդ տարիների իրադարձությունները, հատկապես ռուսպարսկական պատերազմը, համաճարակները, արգելքներ ու խոչընդոտներ են ստեղծում
միսիոներական աշխատանքի կազմակերպման համար: Քանի որ ըստ օրենքի միայն ուղղափառ
եկեղեցին իրավունք ուներ միսիոներական գործունեություն ծավալել Ռուսաստանի այլադավան
քրիստոնյաների մեջ, բազելցիների միսիոներական գործունեության իրավական հիմքը կայուն
չէր: Այն պայմանավորված էր ռուսական թագավորների անհատական վերաբերմունքով: Երբ
1828թ. Ալեքսանդր Առաջին կայսրը մահանում է, նոր տիրակալը՝ Նփկոլայ Առաջին կայսրը,
գերապատվություն է տալիս Բազելի միսիոներական գործունեությանը: Բայց քանի որ նրանք
բողոքականներ էին, իրենց գոյատևությամթ խանգարում էին ռուսական կայսրության կրոնական
միասնականությանը, որին ձգտում էր Նիկուպյ Առաջինը Ռուսաստանում: Բողոքականները չեն
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ընդանում սրբերի. հրեշտակների, աստվածների, սրբապատկերների պաշտամունքը; քավարանի
աթոփկական
գաղափարը:
Բողոքականությունը
հիմնականում
տարբերվում
Է

կաթոլիկությունից ն ոպդափաոությանից աստծո հետ մարդու անմիջական կապի հարցում:2 Այդ
պատճառով Էլ Բսւզէկի միսիոներական ընկերության գործունեությունը, որ սկզբում
խանդավաոությտմբ, խրախուսանքով Էր ընդունվում Ներսես Աշտարակեցու, Եփրեմ
կաթողիկոսի, ընդհանրապես հայ հոգևորականության կողմից, Հովհաննես կարբեցու ժամանակ
դժգոհությտն տեղիք Է տալիս, ժամանակի ընթացքում բսւցահայսլվում են նրանց բան կրոնական
ձգտումները: 1832թ. Նիկոլսւյ Առաջին կայսրը արգելում Է Բագելի միսիոներական ընկերության
աշխատանքը հայերի մեջ, որը, սակայն, իսլամական թաթարների շրջանում կարող Էր
շարունակվել: Բագելի միսիոներական ընկերությունը սկսում Է ինքնուրույն կենտրոններ
ստեղծելու հնարավորություններ փնտրել իսլամական երկրներում: 1833թ. Թավրիզում բացվում Է
դպրոց, որտեղ պարսիկ պատանիները կարող Էին սովորել անգլերեն ն ֆրանսերեն: Քանի որ
հնարավոր չէր միսիոներական աշխատանք կատարել, ոմանք, հատկապես Հաազը, լեզուներ էին
դասավանդում: Սակայն կովկասի գլխավոր կառավարիչ պարոն Ռոզենը 1835թ. հունվարին
գրություն է ուղարկում ներքին գործերի նախարարին' հայտնելով, որ բագելյան քարոզիչների
գործունեությանն այլևս անթույլատրելի է կովկասում: Հետևում է նախարարների կոմիտեի
վճիռը. «ա.վերոյիշեալ ընկերութեան անդամներին և Շաշիում բնակաարուած Բագելեան
քարոզիչներին սւրգելէղ ամեն տեսակ միսիօներակսւն գործողութխն, թույյ տայով նրանց
սւյսուհետև պարսւպել հոդագործութեամթ, արդխնաբերաթյսւմբ և արհեստներով: բ.Որպեսգի
հայ հոգևորականության կողմից գանգատների ոչինչ առիթ չը լինի' Բագելեան միսիօնեբներին
արգեւել նաև ընդունել Հայ երիտասարդներին իրանց ուսումնարանները»:
Միսիոներները փորձում էին պատճառաբանել, որ հայերի շրջանում աշխատանքը
անհրաժեշտ է մահմեդականների ե այլակրոնների մեջ քարոզչությանը նախապատրաստելու
համար: Խնդրեցին թույւատրել գոնե տպարանական գործունեությամբ զբաղվել: Բայց իզուր:
Նրանք ստիպված եղան ծախելու Շուշիի իրենց ձեռնարկություններն ու գույքերը: Բագելի
կոմիտեն որոշում է Արևելքից տեղտւիոխվել Հնդկաստան: վերջին միսիոներները տարածքը լքում
են 1838 թ.: «Ղարաբադի հայ ժողովրդական կրթութեան գործը զրկաւմ էր մի կարևոր գործչից, որ
կրօնական կերպարանք ունենալով հանդերձ' չէր կարող արհամարհեփ մի երևոյթ համարուել
ժողովրդի վրայ բռնացած «շատ արտաստելի տգիտութեան» հանդէպ »,- գրում է Լեոն
Բագելի միսիայի և կովկասի շփումները տևում են մոտավորապես քսան տարի: Իսկ
հայերի հետ նրանց կապը շարունակվում է մինչև 19-րդ դարի վերջը: Հայերը Բսւզելի
միսիոներական կենտրոնի հրամանով և ծախսերով կրթության էին ստանամ գերմանական
հիմնարկներում ն բողոքականության գաղափարներով դաստիարակված' վերադառնում կովկաս:
Ընդհանրապես հայկական համայնքների, հայերի և Բագեփ միսիայի հարաբերությունները 19-րդ
դարում արժանի են ոաումնասիրաթյան: Այդ մասին անհրաժեշտ տեղեկություններ կան Բագեփ
միսիայի արխիվներում: Հարավային Ռուսաստանի և Պարսկաստանի արխիվային բաժնում 4սմ
հաստությամբ տասը հատորներ կան, որոնք ընդգրկում են բոլոր փաստաթղթերը, 1820-39թթ.
Բագել ուղարկված նամակները, տարեկան հաշվետվությունները: Հատորները կազմված են ըստ
տարիների, առաջին վեց հատորները վերաբերում են հայկական միսիային: Միայն 1828թ.
Ավգաստ Դիտրիխը, Ֆելիցիան Զարեմբան և Ֆրիդրիխ Հաագը Շաշիից 47 նամակ են ուղարկեւ
Բագել, որոնք պահպանվել են աբխիվում:Տ
Բագելի միսիոներական ընկերության կրթական գործունեության մասին ոգևորությամբ է
խոսում Լեոն: Նշելով, որ այդ տարիներին կրթությունը մատչելի էր միայն վաճառական
դասակարգի մի մասին և հոգևորականությանը, իսկ երկիրը ներկայացնում էր մի «խաւար
անապատ», որի դեմ հնարավոր չէր մաքառեւ սեփական աննշան միջոցներով, Լեոն հրաշքի
նման մի թան է համարում, որ «Ղարաբաղը այդ իսկ միջոցներին ասպարէզ
է
դառնում դպրոցական մի ամբողջ եռանդուն շարժման' ժամանակի լուսաւորութեան ոգով:
Այս լոաաւոր երևոյթը, իհարկէ, չէր կարող բղիմղ տեղական գիտակցութխնից, տեղական
ոյժերի համախմբումից: Նա օտարամուտ երևոյթ էր, նա եկեւ էր դրսից, ունէր օտար ծագում,
ծառայում էր որոշ նպատակի, բայց այս նպատակը չէր արգելում, որ ժողովրդական մի լաւ
կագմակերպուած գործ սկսուի: Անդրկոմկասի և յատկապէս այդտեղ ապրող հայերի վրայ
ուշադրութիւն էր դտրձուած շատ հեռուից»:
Շրջելով Անդրկովկասի տարբեր կողմերում' քարոզչական այդ խումբը Շուշին ընտրում է
իր գործունեության համար ամենահարմար տեղ: 1823 թ. նրանք արդեն Շուշիում տարածք էին
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գնել ու ձեռնարկն] ուսումնարանի, ապարանի ե տյյ պետքերի համար շենք շիներ «...tiptip I
բարակիր կրկնայարկ տուն ամենայն յսւրմարութիւններով, շուրջը պարտէզ, ջուր ծաղկոց»:
Բազելի ընկերությանը քարոզիչներին հանձնարարել Ւ.ր. «1.Տարածն] Աստուծոյ խօսբք I
նոյն կողմերի ազգսւց ե լեզուաց մէջ, առաջնորդ ունենալույ Մեծ Բրիտսւնիոյ ե Այլասեռից I
Ասաուածաշնչի ընկերութեան իմաստնաբար յօբինած կանոններն ու հւսստատաթխն|): I
2.Սա|որե| տեղական նշանաւոր ե Աստուծոյ խոսքը տարածելու համար կարևոր լեզուներից մի I
քանիսը - արաթերէն, պարսկերէն, թաթարերէն, թուրքերին և նոր յանարէն: Ձեզանից մինն, ասած I
է հրահանգների մէջ, գիտէ սլաւոնական լեզուներն ե նոր յանարէնի տարերքը, միւսն արաբերէնի I
և պարսկերէնի սկզբունքը: 3.Հիմնել մի յարմաբաւոր տեղ տպարան' Ս. գիրքը զանազան I
լեզուներով տպելու համար, տպելու նաև դւսսագրեանք իրանց հիմնած ուսումնարանների I
համար»:
Ա. Դիտրիխը և Ֆ. Զարեմթան ընդհանուր քրիստոնեական-ւքիսիոներական նպատակ էին 1
հետապնդում: Նրանք ցանկանամ էին քրիստոնյաների մեջ տարածն] Սուրբ գիրքը, իսկ կարոդ
էին կրոնափոխ անեւ միայն հեթանոսներին, մահմեդականներին և հրեաներին: «Քրիսստնէից
համար մենք կը հիմնենք ուսումնարաններ, ար կ՚աւանդոփ Աստուծօյ խօսքն, որ հտւասարասլէս
ամեն քրիստոնեաներինն է: Մենք գիտենք, շարունակում են. որ մարդ ինչ եկեղեցու էւ
պատկանեփս լինի' կը փրկոփ, եթէ սիրտն Աստուծան նուիրէ—^ւօ՜եւ Кавк. Арх. Ком. т.VI, 1
ст.469):9
Ինչպես նկատում է Լեոն, եվրոպացի կրթված քարոզիչներն էլ չեն կարող զերծ լինե|
կրոնական նեղ նախապաշարումներից, դառնա] աշխարհաքաղաքացի քրիստոնյա:
Դաստիարակչական նպատակով նրանք Շուշիում գեղեցիկ գործ են սկսում, բայց
դավանաբանական նպատակը' «ազգեր և պետություններ իրարով գցող ու խորտակող այս հին
ուրաականը, պիտի նորից բարձրացնէր իր գւուխը' դաստիարակչականը խորտակելու համար»:10
Բազելի միսիոներներն իրենց ծավաւած գործունեությունը ոչ քրիստոնյա ազգերի շրջանում
իրականացնում էին մասնակիորեն, ուշադրությունը հիմնականում կենտրոնացնում էին հայերի
վրա: Դեռ 1823թ. իրենց փաստաթղթերում նրանք գրամ են. «Թէպէտ մենք մտադիր ենք սկզբում
մի քանի տարի շարունակ առանձին ուշադրաթխն դարձնել Աստուծոյ խօսքը տարածելու
միմիայն Հայոց մէջ և հաստատելու սոցա համար ուսումնարաններ, այլ սակայն մեր իսկական
նպատակն է այն, որ գա]ուց ժամանակներում առաւելապէս մահմէտականներին քարոզենք
աշխարհի փրկիչ Քրիստոսի տւետարանը » (Акты Кавк. Арх. Ком. t .V I , ст.469): 1
1827թ. Շուշիում բացվում է Բազելի միսիոներական ընկերության ուսումնարանը, nip
աշակերտների թիվը մեկ տարում 30-40-ից հասնում է 130-ի: Փաստորեն դա մի ժողովրդական
դպրոց էր: «Մանկունք զանազան դասակարգերից էին,- գրամ էին միսիօներները,- բայց մենք
աշխատում էինք, որ չքաարներ լինին: Նոքա հասակով 10-18 տարեկան էին. մեծ մասամբ
Ղարսւթադցի ,Հայբ: Սովորում էին հայերէն գրել ու կարդար ընթեռնում էին Նոր կտակարան,
մասամբ և հինը, վարժվում էին թարգմանութեան մէջ' գրաբարից աշխարհաբար ն
հակադարձօրէն: Մեզանից մինն ուսուցանում էր թուաբանութիւն և աշխարհագրութխն,
կազմելով սոցա համար և հայերէն դասագրքեր: Մի ժամանակ աշակերտներից ոմանց
ուսուցանում էինք նաև ռուսաց լեզու...12
Մի քանի հայեր նույնպես ուսուցչության էին անում ուսումնարանում, այդ թվում և Պոդոս
վարդապետը, բայց նրանց աշխատանքը վերահսկվում էր միսիոներների կողմից:
«Մենք հսկում էինք դասատտւթեան մեթոդին, բարոյականութեանը, կարգապահութեանն
ու աշխատութեանն: ....Երկու սարկաւագունք սովորում էին մեզանից մէկի մօտ յունարէն և իբրե
սորան օժանդակ' լւաոինեբէն. իսկ մէկը սովորում էր անգլիերէն: Սորա էլ օգնում էին իրանց
ուսուցչին թարգմանելու Նոր կտակարանը գրաբարից աշխարհաբար: Սոքա միտք ունէին
եթրայերէն էլ սովորել,որ Ս. Դիրքը բնագրով կարդան»,- գրում են նրանք (Акты Кавк. Арх. Ком.
t . V I I , ст.308):1
3
Այդ դպրոցը նաև կատարում էր մի այլ շատ կարևոր դեր: Միսիոներական դպրոցն
ավարտած երիտասարդներից ոմանք ինքնուրույն կամ էլ միսիոներների օժանդակությամբ
Շուշիում և գյուղերում նույնպես բացում էին դպրոցներ: Այդպիսի հինգ դպրոցներ են բացվում
(երկուսը' Շուշիում, երեքը' գյուղերում), որոնցից յուրաքանչյուրում սովորում էր քսան-երեսուն
աշակերտ: Փաստորեն կրոնական նպատակ ունեցող եվրոպացի բողոքականները հայ
երիտասարդներին այնպիսի կրթություն էին տալիս, որ, կրոնական լինելով հանդերձ,
դաստիարակչական մեծ դեր էր կատարում: «Իսկապէս ժողովրդական դաստիսւրակութեան
գործն էր սկսւում Ղարաբաղում և այս կողմից Շուշու «լէմսին շկօլը» (գերմանական դպրոցը)
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նման էր Թիֆլիսի Ներսիսեան դպրոցին, որի հիմնադիրը դրանից առաջ էր գգացե|
ժողովրդական կրթութեան ահագին խորհուրդը և բաց էր արել դպրոցը հասարակռւ թեան բոլոր
խավերի առջև»: 4
Միսիոներական դպրոցը նան պատճառ Է դառնում, որ ռուսական կառավարությունը ես
մտածի ժողովրդական կրթության մասին. 1831թ-ից գավառական պետական ռուսական
դպրոցներ են բացվում Անդրկովկասի զանագան քաղաքներում, այդ թվում ե Շուշիում:
Բազելցի բողոքական քարոզիչների գործունեության մի կարևոր կողմն Էլ
հրատարակչությունն Էր: Չնայած հրատարակում Էին կրոնական-բսւրոյական բովանդակություն
ունեցող թարգմանություններ և ինքնուրույն գրքեր, բայց և այնպես նրանք դառնում են
աշխարհաբարի առաջին տարածողները: Բազելցի քարոզիչները, որոնք եվրոպական կրթություն
ու դաստիարակություն ստացած մարդիկ Էին, լավ Էին ըմբռնել խոսակցական լեզվի
նշանակությունը կրթության և դաստիարակության հարցում: Ւնչպես վկայում Է Հ. Ղուկասյանցը
«...այս խմբի ղեկավարն և հոգին Էր Ֆելիցիա Ցարեմբան: Սա ի բնէ Լեհացի Էր և ազնուական
տնից, կոմսի տիտղոսով, ուսած էր Դորպատու համալսարանում և ստացած փիլիսուիսւյութեան
դօկտօրի աստիճան, յետոյ դարձած էր քարտուղար սենատի մեջ.... Գիտնական պաշարով
Զաբեմբայից յետ չէին մնում նորա ընկերակից ընկերներն ևս, որոնցից մինը' Դիտրիխ մինչև
անգամ Մոսկվայում Սալլանթեան Միք. վարդապետի մոտ սովորել էր հայոց գրաբար լեզուն»:15
Նրանցից մեկն էլ' Հաազը, սովորել էր «Ղարաբադի հայ գաւառաբարբսաը»:
Տպարանը Շուշիում բացվում է դպրոցի հետ'
1827թ.:
Միսիոներական
հրատարակությունները լույս էին տեսնում ինչպես Շուշիում, այնպես էլ Մոսկվայոււք Լագարյան
ճեմարանի տպարանում: «Միայն այս տպարանը, ինքնըստինքեան, մի գեղեցիկ երևոյթ էր Շուշու
խաւար իրականության մէջ, որին կարող էր նախանձել նույնիսկ էջմիածինը իր անկատար
տպարանով: Միսիօներների տպարանական գործունէութեսւն արդխնքներն էին (թէ Շուշում և թէ
Մոսկվայում) 11.679 օրինակ հայերէն, 728 օրինակ պարսկերէն, 147օրինակ թուրքերէն և 100
օրինակ եբրայերէն գրքերը... Առաջին հրատարակությունը լույս է տեսնում 1828թ.' «Պատմութիւն
Սուրբ Գրոց»:16 Թե’ Շուշիում 7-8 տարվա ընթացքում հրատարակած, թե’ նրանց հետնորդների'
Լագարյան ճեմարանում տպագրած գրքերը աշխարհաբար էին, ժողովրդին հասկանալի լեզվով:
Ակադեմիկոս Գ. Սևակը ուշադրության արժանի էր համարում այն հանգամանքը, որ «19-րդ
դարի առաջին քսանամյակի կեսերին Շուշում Բազելյան միսիոներներ Դիտրիխը և Ցարեմբան
ձեռնարկեցին միսիոներական գրականության հրատարակությունը այնպիսի աշխարհաբարով,
որն իր մաքրությամբ և պարզությամբ գերազանց է ոչ միայն մինչև 30-ական թվականները, այլև
մինչև 60-ական թվականները հրատարակված բոլոր գրքերի լեզվից»:17 Գ.Սևակը հետաքրքիր է
համարում այն փաստը, որ Շուշիի «Ավետարանական ժողովքի տան մեջ» վաճառվող բոլոր
գրքևրն էլ աշխարհաբար են. «Մեզ հետաքրքրողն այժմ ոչ այդ գրքերի կրոնական
բովանդակությունն է, ոչ էլ այն, որ դրանց հրատարակիչներն ու խմբագիրները օտարազգի
միսիոներներ էին: Ամենից ուշագրավն ու մեզ այստեղ հետաքրքրողն այն է, որ այդ գրքերի մեջ
արտահայտություն է գտել անցյալ դարի 20-ական թվականների խոսակցական աշխարհաբարը
առանց գրաբարյան ավելորդ համեմունքների, որպիսիք հատուկ էին ուղղափառ
լուսավորչականների լեզվին: Այս օտարազգիները ժողովրդից սովորեցին կենդանի լեզուն և այդ
լեզվով էլ հրւստարակեցին իրենց պրոպագանդիստական գրականությունը' առանց
լեզվաշինարարական այս կամ այն նկրտումի»:
Լեզվաբան Ս. Ղազարյանը նույնպես նշում է, որ «ժամանակի Արարատյան բարբառի
հիման վրա մշակվող լեզվի առանձնահատկությունները դրսևորվում են նաև թարգմանական
գրականության մեջ: Շուշիում 1832-35 թվականներին լույս են տեսնում աշխարհաբարով գրված
մի շարք այնպիսի թարգմանություններ, որոնց լեզուն թավականաչաւի մշակված ու հղկված է»:19
Շուշիում հրատարակվում են նաև հայ քերականների' մայրենի լեզվին նվիրված գրքեր,
որոնք ներկայացնում են հայերենի ուղղախոսությունը, ուղղագրությունը, քերականությունը:
Այսպես, օրինակ, Պոդոս Ներսիսյանց Ղարաբաղցի վարդապետի «Հտմառօտութիւն հայկական
քերականութեան» (1829թ.) աշխատությունը, Հովսեփ Աբցախեցի վարդապետի «Համտռօտ
բառգիրք ի գրաբառէ յաշխարաբառն (ի պէտս համթակաց)» (1830թ.) բառարանը որոշակի դեր են
խաղում հայերենի ուսումնասիրության բնագավառում:
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Այսպիսով; ՝նսւյած որոշակի թերություններին, «Բսւգելցիների ւքխփոնէ՜տակւսն
գործունեության հիմքում ընկած Էր մայրենի ւեգվով կարդալու U գրելու հմտությունների
ձևավորման մանկավարժական հիմնադրույթը: Նրանք կովկասի կարևորագույն կենտրոններից
մեկում՞ Շուշիում, Էապես նպաստում Էին հայ բնակչության կրթամակւսրդակի բարձրացմանը»,2"
իսկ նրանց տպագրած գրքերը փաստական նյութ են ծառայում՞ այդ տասնամյակների
աշխարհաբարը ուսումնասիրելու համար:

Ամվավաւմ
Բազելի միսիոներական ընկերության ներկայացուցիչները 1823թ-ից Շուշիում ծավալել են
կրթադաստիարակչական, նաև դավանաբանական գործունեության: Նախապատրաստական
որոշ աշխատանքներից հետո 1827թ. նրանք Շուշիում բացեւ են ուսումնարան և տպարան:
Աշակերտների թիվը մեկ տարում 30-40-ից հասել Է 130-ի, որոնք 10-18 տարեկան չքավոր
«դաբտբադցի Հսւյք» են: Շրջանավարտներից ոմանք նույնպես Շուշիում և գյուղերում բացել են
դպրոցներ: Լեզվական առումով հետաքրքիր Է, որ տպագրված բոլոր թարգմանական և
ինքնուրույն գրքերը աշխարհաբար են. նրանցով կարելի Է պատկերացում կսւգմեւ այդ շրջանի
աշխարհաբարի մասին:

Резюме
Представители Базельского миссионерского общества с 1823 года в Шуши развернули
учебно-воспитательную, а также богословскую деятельность.
После определенных
подготовительных работ в 1827 г. Они в Шуше открыли школу и типографию. Число учеников
через год от. 30-40 возросло до 130. Это были 10-18-летние бедные “ карабахские армяне”.
Некоторые из выпускников также открыли школы в Шуше и в селах. С языковой позиции
интересно, что все напечатанные ими переведенные и самостоятельные книги написаны на
новоармянском языке. И это дает нам возможность составить представление об ашхарабаре
этого периода.
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ՀՏԴ 809.198.1

ՆԱՐԵկԱՑՈՒ Ա Ն Վ Ա Ն ԵՎ Ն Ր Ա Ն ԱՌՆՉՎՈՂ ԲԱՌԵՐՒ
կՒ ՐԱՌՈՒԹՅՈԻՆՆԵՐԸ ՉԱՓԱԾՈՅՈՒՄ
Ա. Ա . Մ ինա սյա ն
հայոց լէպվի ն նրա դաս. մեթ. ամբիոն
Այս հոդվածում նպատակ ունենք համապատասխան բնագրային օրինակներով ւուսաբանէկու
գեղարվեստական չափածոյում կիրառված Գրիգոր Նարեկացու անվան դրսևորումների յեզվաոճական
արտահայտությունները:

Գրիգոր Նարեկացին իր աստվածատուր շնորհքով, հավատով ու հոգեպարար բանարվեստով մի
ամբողջ հազարամյակ Է, ինչ ոգեղեն դասերով հիշվում Էորպես լուսածիր երևույթ, ուստի հատկանշական
Է արդի պոեզիայում նրա ամբողջական կամ որևէ հատկանիշի պատկերավոր ու արտահայտիչ
ընդգծվելը, ուր իշխող ձևն իր մականվան' որպես ազգանուն, կիրառությունն է: Այն ունի հետևյալ
դրսևորումները.
ԼՆարեկացի հատուկ անվան եզակի թվի հոլովված՛ բառաձևերի կիրառություն' որպես
շարահյուսական' նվազագույն միավոր'
1.համադրական կառույցով (հիմք + վերջավորություն)'
ա) ուղղական հոլովաձև (ամենատարածվածն է' 20-ից ավելի, որոնց մեծ մասը Հովհ. (ֆրազի
«Հպ/пд Դսւնթեական»-ում է կիրառված)'
Եվ Նարեկացին ճիշտ հազարամյա հորս հայրը մեծ,
Դանթեին ասաց' «Այս տղեկն էլի իմ սրտից խմեց,
Ինչպես կըմպեին մանուկ օրերս Աստվածաշնչից,
Թե հույսդթաղես' կընկնես ոչնչից.. .»Եվ Նարեկացին էլ ո՞նց չսոսկար,
Երբ մեր կես ճտմփին ինչ-որ մի ասկյար
Հուսկ հայ ւ(ի կարից մի շուխ տեսնելով'
վիշապ հողմի պես վրա հասնելով՜
Մտավ ու մարեց օջախը վերջին...
Ես ճիչ հանեցի և գրի առա անեծքս դահճին...
Եվ Նարեկացինմռունչ մատյանիս կնքահայր դսւռավ1(1,98):
Հազար տարի առաջ մեծն Նարեկսւցին
Իր հայացքն ուղղեց միակ Աստծուն,
Հոգու ցավը պատմեց' խրոխտ, առնացի,
Մի ցավ, որ մեզ հետ է ու չի անցնում...
Անպատասխան մնաց մեծ Նարեկացին,
Աստված չուզեց, որ որ նա հասնի իրեն.. .(2.31):
- բ) Սեռական հոլովով (7 կիրառություն, ըստ գործածության հաճախականության' երկրորդ տեղն է
գրավում)'
Եվ աստ է ահա,
Որ ոստնեց անահ,
Ու գոռաց ոգին մեծ Նարեկացու,
Աստծո մռունչ' ընդդեմ Աստծու,Ասես խռովեց երկնքից անգամ
Տեսնելով դիերն' այս արյունաքամ... (1.279):
ժամանակի ակունքներից ես գսդիս, դու իմ հայ լեզու՜,
Դու Գալթան կրակված գուսաններից ինձ հասած
Մոխրաթաթախ կանթեղ,
ժամանակի ժանգը չբռնող' ոսկեդարի ոսկի,
Դսւվթի իմաստուն պայծառության
Եվ Մհերի իմաստնացողն խռովք,
Նարեկացուտիեզերածավալ ալեկոծում
Եվ Քուչակի վարդաշաղախ սիրերգություն,
Եղիշեից Եղիշե ձգվող անհուն մաքառումի զորավոր սրինգ,
Երդվում եմ (3,114):
գ) Տրական հոլով (3 անգամ)'
֊Հ այր իմ,- շրշացի մեժ Նարեկացուն,
1հայերենում աո այսօր վիճահարույց (5-6-7) հպովների քերականական կարգի թվի հարցը դիաարկվե] է 7
հոյովականությամբ:
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Ինչպես վիրավոր որդին՜ Աստծուն. ..(1,163):
դ) Հայցական հոլով (2 ւսնգաւք)
Ազգ, որ մի գիշեր նմանվեց Աստծուն'
՛Ծնելով անգայգ իր Նարեխւցուն(1,121)
ե) բացառական հոլով՜
Եվ խոսքը խլեց մեծ Նարեէթւցուց
Մեծ Խորենացին' որպես Աստծուց (1,158)
գ) գործիական հոլով՜
Դու (մայրենի լեգու - Ս.Մ.) մեր սրբություն' կնքված Մեսրոպով,
Նարեկացիովօծված ույուղված... (4,508):
1.վերլուծական կառույցով գործածություն (կապն իր խնդրով)'
ա) ինչպեսկսաՀս ոսլդական հոլովովխնդրի' Նարեկացի անվան հետ'
Դու (քնարական հերոսը՜ Շիրագը-ՍՄ.) բաց ոդջ մեղքերդինչպես Նարեկացին (5,101):
բ) պեսկսալը սեռական հոլովով դրված Նարեկացի անվան հետ'
Նարեկացու, Քուչակի պեւ լուսապսակ ճակատ չկա.. .(6,289):
վշտից քարացած Նարեկացու պես. . .(1,115):
գ) դիմացկսւպը սեռական հոլովով դրված Նարեկացի անվան հետ'
Ասված... Գուցե վարանում էր 1ոսրեկտցու դիմաց (2,31):
ԱՆարեկսւցի մականուն ազգանունը քերականական զանազան հարաբերություններով է ]
դրսևորվում: Այն նախադասության գլխավոր անդամ ենթակային դերում հաճախակի է հանդիպում !
(մեր ձեռքի տակ եղած 40 օրինակներից 20-ը վերաբերում է դրան):
1. ա) Ենթակա' - Ա, Դանթե՜,- շրշաց ոդբ Նարեկացին,
էլ ոԴւց հավատամ լուսնիէլ լացին. ..(1,51):.
բ) կողմնակի ենթակա' Եվ անցնում էինք լուռաստղահույլով'
Մեծ Նարեկացինմիշտ առաջ ընկած.. .(1,44):
2.Մտորոգեւի' Մերթ մի նորոգ Նարեկացի, մերթ թվումես ցնդած.. .(7,52):
Եստիեզերք նկարեցի
Եվ կոչեցի... ՆարեկացիԼ7,52):
3.Հատկացուցիչ (ըստգործածության հաճախականության' երկրորդ տեղն է գրավում4ութ հատ)
Ու ձգվեց ձայնը րսո Նարեկացու,
Աստծու տեղակ, ընդդեմ Աստծու (1,211):
Եվ խոսքըկտրեց Մեժ Նարեկացու
Մեծ Խորենսւցին' Մատյանն Աստծո...(1,160):
4..Որոշիչ' Նարեկացու, Քուչակի պես լուսապսակ ճակատ չկա.. .(6,289):
5.Խնդիր' ա) ուղիդ խնդիր' Ասես փնտրելով իր քաջ զորքերը...
Նոցա տեղ գտավ չոկ Նարեկացուն (1,20):
բ) կողմնակի ուղիդ խնդիր' Ագգ, որ նմանվեց Աստծոն,
Ծնելով անզույգ իր Նարեէթւցռւն (Լ 121):
գ) Հանգմսւն խնդիր' Թե ամուլ լուսնին մի հայ էլ հասնի'
Մի կենտ հայից էլ մի ագգ կբուսնի...
Այնպես չէ՞... սաի հայր Նարեկացուն(1 ,98):
դ) կողմնակի միջոցի խնդիր'
Դու (մայրենի լեզու- Մ. Մ.) մեր սրբություն' կնքված Մեսրոպով,
Նարեկացիովօծված ույուղված... (4,508):
6. Պարագա' ա) ձևի պարագա'
Սակայն կես ճամփին կիսավեր մի վանք
Հայտնվեց որպես անլեզու մի գանգ,
վշտից քարացած' Նարեկացու պես'
կանգնել էր բլրին վեղարված ու հեզ (1,115):
բ) Տեղի պարագա' Գուցե վարանում էր (Աստված- Մ. Մ.) Նարեկացու դիմաց,
վարանում էր, այո, մեր «Նարեկը» վկա (2,31):
գ) միասնության պարագա' Եվ թոդ հնչե մուեզինը Նարեկի հետ իմ անմեռ.. .(5,301):
Ш. Նարեկացի անունը կրող անձնավորությանը բնորոշող հատկանշական բառեր'
ԼՄԵ՜Մ մակդիրը, որն ընդգծում է միջնադարի այդ անհատականության հանճարեղությունը,
բազմահմտությունը, օրինակեփությունը և այլն (տասն անգամ)'
Խոնարհվեց մի թարթ մեծ Նարեկացին... (1,56):
Բայց խոսքսկտրեց մեծ Նարեկացին
Համեմելով այն, ինչպես աղն' հացին (1,160):
-Իրսւվ,- հսաաչեց մեծ Նարեկացին... (1,27) և այլն:

2ՈՄԲՈՍՏ' սխալները, անարդարությունները չհանդուրժող, համբերող, բայց անտարբեր չմնացող
ւ հասկացությունը բովանդակող բառերի զուգորդում Նարեկացուն (այս հատկանիշի բնութագրումները
I ITTitTմակդիրի կիրառությունից հետո երկրորդ տեղն Էգրավում4 վեց գործածություն)'
Ու ցոա/^ոգին մեծ Նարեկացու. .(1,279),
Էյրբ]սուլորոտացմեծ Նա րեկա ցին...{1,203),
fli դոդաց հանկարծ, կերկերաց աղոթքն հեգ Նարեկացու.
-Մի՞թե սրտով է հայոց Աստծու,
Որ հայ չթողին հայարմատ երկրռւմ. ..(1,164):
Յ.ՏԱՅՐ, կնքահայր հոգևոր սնունդ տվող, ուսուցանոց, ամեն ինչում սսոոարոդ, իր
ստնղծագործություններով լուսավորող, բառի պատկերային հարևանությամբ կիրառություն (այս ձևը' իր
գործածության հաճախականությամբ երրորդ տեղն Էգրավում)'
Եվ Նարեկացին ճիշտ հազարամյա հորս/աղբը մեծ...
Եվ Նարեկացին մռունչ մատյանիս կնքահայր դառավ (1,98):
Եվ Նարեկացին մեզնից մեկին շոյեց /շորնման (1,138):
4. ՍՈՒՐԲ մակդիրի կիրառություն' անբասիր հատկանիշների մեծարման համար (այս բառն իր
գործածության հաճախականությամբ չորրորդտեղն Էգրավում)'
Սուրբ Նարեկացին հենակն Էր հույսիս... (1,264):
Հայնեն արտասվեց Բայրոնի նման,
Բեղերն Էրկրծամ սուրբ Նարեկացին.. Հ1,287):
5. ՈՂԲ մակդիրը կամ դրանից սերված բայի գործածությունը Նարեկացի անվան հետ, որը հայ
ժողովրդի ցավերն ու մեղքերը գերազանց ձևով գեղարվեստորեն գրի առած ողբերգակի այդ հատկանիշն Է
ընդգծում
-СГ, Դանթե՛,- շրշաց այր Նարեկացին.. .(1,52):
Եվ Նարեկացինայժմ մեզ նման
Ո ւյբումէբ ինչպես Նսւրեկա վանքում (1,183):
6.ԼՈՒՌ մակդիրի կիրառության, որը բնութագրում Է շրջապատը շատ և ուշադիր դիտելու,
ուսումնասիրելու, ունկնդրելու, ոգեխույզ դառնալու, արտաքուստ լռեյու, ներքուստ մտորեյու
հատկանիշներ՝
Ու ձգվեց ձայնը բա Նարեկացու (1,211):
7.ԱՆՑՈԻՅԳ' անհասանելի, եզակի, Քրիստոսի նման մակդիրի կիրառություն'
Ազգ, որ նմանվեց Աստծուն,
ՀՏնճ/ով անզույգ իր Նարեկացուն.. .(1.121):
8.ՏԵԳ մակդիրը, որը հատկանշում Էմարդկանց շատ մեղքեր, սխալներ, ցավեր տեսած, զգացած և
այդ ամենն իր ուսերին առած ու խեղճացած անձնավորությանը'
֊Բայց հայ գուսաննե՛ր, ինչպե՞ս լռեցիք...
.. .Երբ խոսքը կցեց, ինչպես աղն հացին,
Երկնից վրդովված եեգ Նարեկացին.. .(1,21):
IV.ՆԱՐԵկԱՅԻ բառի արմատի կամ նրանից սերված նոր բառերի ուղղակի կամ ւիոխաբերսւկան
իմաստների կիրառություն, որոնք ակնհայտ են դարձնում Գրիգոր Նարեկացի հանրաճսւնաչ
անձնավորության ծանոթ կամ անծանոթ հոգևոր ու աշխարհիկ հատկանիշները'
1.ա) «Նա րեկ» աղոթագիրքը' Նարեկացու ստեղծագործությունների գրոխգործոց «Մատյան
ողբերգության», որն իր հոգևոր արժեքով մեծարվել Է որպես սուրբ գիրք ու ժողովրդի կողմից ճանաչվել
որպես բուժիչ զորություն ունեցող ուժ և վախանվանակսւն կիրառությամբ Նարեկացուն Է բնութագրում
(բնական Էայս բառի լայն գործածությունը)'
Ինչպե՞ս ասեմ,
Որ ոսկու կուշտշարից բացի
կա շարակա՜ն,
Երկինք տանող խոսքի շարոց,
Ու կա Ն ա րե՜կ...(3,112),
Եվ անցնում Էինք... շուրթս անեծքին,
վառված Նարեկն սեղմած իմ կրծքին...(1,96).
Սիրասփյուռ էր Նարեկն հայ խունկի.. .(1,33),
Եվ թող հնչե մուեզինը Նարեկի հետ իմ անմեռ (5,301),
Նարեկն անգիր արին.. .(2,31),
Աստված տվեց մեզ երկու սրբություն'
Նարեկ, Արարատ'
Որպես հույս, հավատ...
որ քչանալով մենք չփոքրանանք,
որ ապաշխարենք, բայց և պայքարենք:
Աստված մեզ տվեց հավերժի ճամփա'
Նարեկ, Արարատ.. .(8) և այլն:
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բ) 1ւսւրեկբառով շրջասություն նոր Նարեկ Շիրսւգի «Հայոց Դանթեականը»
Խմորվում էր խոլ նոր Նարե\ մի սուրբ
վրեժով անզուսպ...(1,178):
գ) ЪшрЩ վանքի անվան կիրառություն' կապված Նարեկացու գործունեության հետ'
ԵվЯ
Նարեկացին այժմ մեզ նման
Ողբում էր' ինչպես Նարեկավանքում.. .(1,183) ե այլն:
2.Նարեկացու հետ կապված' այդ արմատից սերված նոր բառեր' հեղինակայինЯ
նորակազմություններ' ա) ածական մակբայ' նարեԼրսմռունչ (1. ցասկոտ, 2. ցավից, իր ժողովյսլի անլուր I
տանջանքից Աստծո դեմ ծառս փնող), նարեկանման(մեղմ, թախծոտ, հռգետիոփ, նվագուն), նսւրեկյււս Щ
(Նարեկացու պոեմին առանձնահատուկ)'
Ասես մեռնում էր պատկերն Աստծո.
Ու՞ր ես' մռնչաց նարեկամաւնչ,Այժմ էլ չպիտի գթաս մշտամռունչ... (1,195),
.. .անկարեկից ու նվիրազուրկ պահից ինձ խլեց
բչփչոցը
նսւրեկյան ռիթմով խշշացոդ ծառերի (9,6),
Օրատորիա//? նարեկանմսե ծփացող մի ծով...
Դիզվում է դանդաղ (4):
բ) Նարեկվեք (Նարեկացու սուրբ մատյանի նման գրի առնվել, շարակարգվել)'
Հայոց դեմ գործվող մեղքն Հր նարեկվռւմ. .(1,178):
V. ՀյսւրԾկացի բառի ե այդ արմատով այլ թառի համատեղ գործածություն, որը զորացնում, հնչեղէ I
դարձնում Նարեկացու վսեմ անհատականությունն իր համակ բովանդակությամբ'
Եվ Նարեկացինվշտից էր ճկվում
Հայոց դեմ գործվող մեղքն էր նարԾկվռւմ
Աստվածախռով սրտումխռովյալ
Աշխարհի խղճի ոգու դեմ սովյալ
Խմորվում էր խոլ նոր Նարեկմի սուրբ
վրեժով անզուսպ.. .(1,178),
Եվ Նարեկացուանմահ ոգու մեջ ասես մեռնում էր պատկերն.. .Աստծո.
֊Ու՞ր ես, -մռնչաց նարեկամռունչ.. .(1,195),
Եվ Նարեկացինայժմ մեզ նման
Ողբում էր, ինչպ/ա Հյարեկավանբամ.. .(1,183),
Գուցե վարանում էր Նարեկացու դիմաց
վարանում էր, այո, մեր Նարեկը վկա (231):

Ամվափտմ
Միջնադարյան նշանավոր բանաստեղծի Նարեկացի մականվան ու նրան առնչվող բառերի
լեզվական ե ոճական կիրառությունները արդի չափածոյում ունեն տարբեր ե լայն կիրառություններ:
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ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ
РУССКО-АРМЯНСКО-АНГЛИЙСКОГО ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ БИБЛЕЙСКОГО И
МИФОЛОГИЧЕСКОГО И ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Э.Л. Айрапетян
кафедра английского языка
К лексикографическим основам создания любого словаря следует отнести, в первую очередь,
определение критериев для отьора и расположения лексического материала.
Нами выделены следующие критерии отвора интернациональных идиоматических
фразеологических единиц ( в дальнейшем - ИИФЕ): сочетаемости, семантической ценности, учета
взаимодействия контакгирующих языков, частотности, эквивалентности структуры.
Критерий сочетаемости применительно к отвору фразеологии следует трактовать как
с п о с о б н о с т ь слова часто встречаться в устойчивых комплексах фразеологического характера.
Стремление к отвору таких ФЕ, компонентами которых являются уже известные студентам
единицы, возможно даже в другом значении, овеспечивает максимальную сочетаемость ЛЕ внутри
лексического минимума.
Критерии семантической ценности предполагает отвор тех ИИФЕ, которые необходимы в
целях формирования у студентов языковых факультетов единой языковой картины мира и тем
самым интернационализации овразования.
Исходя из критерия учета взаимодействия контактирующих языков, мы включили в наш
словарь ИИФЕ, имеющие эквиваленты в родном (армянском), неродном (русском) и иностранном
(английском) языках, как наиболее ярко иллюстрирующие ассоциативно-логические и смысловые
связи между тремя контактирующими языками. Такие ФЕ зачастую содержат в севе и
страноведческую информацию.
Критерий - частотности, в применении к нашему словарю, состоит в том, что отвору подлежат
ФЕ, текстоовразующая ценность которых подтверждена и зафиксирована в печатных источниках, и
они входят в официальные справочники и словари трех языков.
Под эквивалентностью структуры мы понимаем:
1. эквивалентность модели, по которой образована ФЕ: альфа и омега, Alpha and Omega,
Ալֆա և Օմնգւս; марафонский вег, Marathon race, մարաթոնյան փոզգ;
2. налйчие в структуре ФЕ обязательного компонента - онима (антропонима, топонима).
Процесс развития ИИФЕ как единиц фразеологической системы связан, в первую очередь, с
определением того, какая фразеоовразовательная модель обусловила их форму и значение.
В лингвистическом толковании под моделью мы понимаем единицу описания некого овъекта,
средство научного познания или описания, то есть фразеологическую модель можно рассматривать
как некий абстрактный прообраз, отображающий совокупность структурных и семантических
признаков ФЕ. В нашем словаре модель передает совокупность семантико-синтаксических связей.
В ходе анализа выло выделено несколько типов ядерных моделей ИИФЕ для трех
исследуемых языков, представляющих совой:
а)
сочетания с глаголами: V+ N (31 ед.); V+ N + Prep + N (31 ед.); V + Prep + N (19 ел,); V+
N + Prep + N(15 ед.); V + N + and + N (6 ед.); V + Adj (Pron, Part) + N (5 ед.) V + comp + N (4 ед.);
V + N + comp + N (4 ед.); V + Prep + N + Prep + N (3 ед);
в) сочетания с существительными: N + Prep + N (67ед.); Adj + N (33 ед.); N ’s + N (15 ед.); N
+ and + N (12 ед.); N + Prep + N + Prep + N (2 ед.); Prep + N + Prep + N (8 ед.).
Надо сказать, что модели с существительными характеризуются о с о б ы м разнообразием,
причем каждый тип ядерной модели является основой для ряда производных. Модели с
глаголами, в основном, указывают на определенные действия или состояния человека, модели с
существительными - индивидуальные качества человека или группы людей.
Как
показало
исследование,
сходство
ИИФЕ,
принадлежащих
к
одной
фразеоовразовательной модели, отнюдь не предполагает идентичность их содержательной
структуры. Каждая ФЕ вышеуказанного типа - это индивидуальное описание человека, его качеств,
действий, состояний. К прочим моделям следует отнести овразования с прилагательными и
наречиями. Они занимают периферийное положение и не являются типичными для ИИФЕ.
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Анализ вышеуказанных моделей позволил заключить, что ИИФЕ, п о д о б н о другим■
фразеологическим единицам, представляют с о б о й образования, построенные по стуктурнымИ
моделям, существукшим как в каждом отдельном языке, так и в трех исследуемых языках, что I
позволяет выделить моделированность в качестве их релевантного признака.
Прежде чем перейти к системе расположения фразеологизмов в нашем словаре, необходимо I
остановиться на. том, как построены существующие справочники по английской, русской в I
армянской фразеологии. Сравнительный анализ имеющихся справочных п о с о б и й показывает I
наличие различных с п о с о б о в расположения фразеологических единиц: расположение по первому ■
слову оборота, распределение по ведущим, стержневым словам (алфавитный или гнездовой ■
с п о с о б ы ) и комбинированный метод (сочетание алфавитного и гнездового принципа).
По первому методу построена, например, книга W.G.Smith, "The Oxford Dictionary of English ■
Proverbs".
Расположение фразеологии по первому слову хотя и обеспечивает сравнительно Быстрое I
нахождение нужного оворота, однако страдает рядом существенных недостатков:
а) первое слово, под которым помещается фразеологическая единица, часто не является ее 1
семантическим центром;
б) расположение материала идет в отрыве от фразеологической системы языка. Совершенно щ
не учитывается как констативностъ компонентов, так и возможная их заменяемость;
в) отсутствие в словаре гнездовых слов (вокавул), под которыми даются фразеологизмы, 1
значительно снижает познавательную ценность словаря.
Таким овразом, чисто формальный принцип расположения фразеологии по первому слову I
оворота, на наш взгляд, является ненаучным и не может б ы т ь использован при построении I
фразеологического словаря.
Принцип расположения фразеологизмов по ведущим, стержневым словам выгодно 1
отличается от предыдущего, несмотря на спорность выделения стержневого слова в отдельных 1
случаях. По .такому принципу построена, например, книга Dixon "English Idioms", где вся
фразеология со словом cat дается под cat, со словом hand - под hand и т.д.
Однако автор одного из самых известных англо-русских фразеологических словарей А.В. Кунин |
отмечает "... при таком методе построения авторы фразеологических справочников не выделяют ни
частей речи, ни полисемантических, ни омонимичных вокавул, ни одноструктурных
синонимических вариантов, что значительно снижает его ценность" .
Некоторые авторы пытаются искусственно выделить ведущее слово, давая овороты
вокавулами. Это приводит к искажению внешнего овлика выражения. Например, в книге Lyell |
"Slang, Phrase and Idiom in Colloquial English and Their Use", Tokyo, 1936, мы находим:
about, to send to the right business, mind your own и т.д.
Некоторые справочники, например, "A Desk-Book of Idioms and Idiomatic Phrases" by
Vezetelly and De Bekker, пытаются сочетать алфавитный и гнездовой принципы. Сочетание этих
двух принципов ничем не обосновано. Наряду с гнездовым расположением материала по ведущим
словам - horse, house и др., все овороты со словом даются вокабулами в алфавитном порядке. Там
же, где слово не является первым словом оворота, оно искусственно дается первым, а все
остальные слова приводятся после него, например, выражение to think one's penny silver имеет
такой вид: penny silver, to think one's.
Подобная Бессистемность только затрудняет пользование справочником. Рассмотренные
с п о с о б ы расположения фразеологизмов, на наш взгляд, не могут считаться удовлетворительными.
Основной принцип расположения фразеологических конструкций в нашем словаре ֊
выделение ведущих (опорных) слов, являющихся константами, то есть устойчивыми элементами
фразеологии во всех трех анализируемых нами языках. Такими опорными словами для нас
становятся онимы, а словарные статьи расположены в алфавитном порядке с опорой на имя
собственное. Словарь включает также допустимые синонимические варианты одноструктурных или
разноструктурных в грамматическом отношении фразеологических единиц.
В словарь включены образцы из словарных статей, каждая из которых имеет эквивалентные
ИИФЕ на трех языках. Представим стуктуру словарной статьи:
аннивалова
(анниваловская) клятва

твердая решимость б ы т ь непримиримым в отношении к о г о - л и б о
или чего-ливо, Бороться с кем-л и б о и л и с чем-ливо до конца

от имени карфагенского полководца Аннивала (или Ганивала,
247-183 гг. до н. э), который по преданию, еще мальчиком
_________________________ поклялся б ы т ь всю жизнь непримиримым врагом Рима.
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Аннивал сдержал свою клятву: во время Второй Пунической
войны (218-210 до н. э.) войска под командованием Ашшвала
нанесли ряд тяжелых поражений войскам Рима.
a readiness to fight till the end

Hannibal’s oath

“Հանիբալյան երդում” նշանակում է պատրաստություն
հաստատ մնալ մի որևէ սկզբունքին:

Հանիթալյան երդում
Как видим, первой идет ИИФЕ на русском как языке - посреднике. После толкования
значения ИИФЕ на русском языке следует адаптированное изложение прототипа ИИФЕ на
русском языке, далее представлена эквивалентная ИИФЕ на английском языке с толкованием
значения на английском языке, затем - эквивалентная ИИФЕ на армянском языке с толкованием
значения на армянском языке. Если ИИФЕ имеет несколько значений, то в словаре представлены
все значения. Так, например, у ИИФЕ “валаамова ослица” во “Фразеологическом словаре русского
языка ” А. Молоткова представлено два значения: 1. покорный, молчаливый человек, который
неожиданно для окружающих выразил свое мнение или протест; 2. глупая, упрямая женщина
В английском и армянском языках эта ФЕ никак не соотносится с упрямой женщиной:
Balaam’s ass ֊ a resigned, taciturn person, who expresses his opinion unexpectedly for everybody;
Բաղաամի իշուկ “լռակյաց մարդ, որը անսպասելի սկսկում է խոսել, բողոքել” :
Равота над словарем предполагает сопоставление всех значений эквивалентных ИИФЕ трех
языков. Это сопоставление проводится студентами под руководством преподавателя в процессе
аудиторной или внеаудиторной равоты на занятиях по разработанному нами спецкурсу.

ԱմվաՓում
Հոդվածը նվիրված է հեղինակի կողմից ստեղծված ԴՄ-ի բացատրական բառարանում
ներկայացված աստվածային ե դիցաբանական ծագում ունեցող բառապաշարային նյութի
ընտրության ե տեղադրման մասին դատողությունների վերլուծությանը:
Հեղինակի կարծիքով' ՒԼԴՄ-ի զարգացման ընթացքը նախ և առաջ կապված է
դարձվածաբանական կառուցվածքի ձևի սահմանումով:

Резю ме
Основной принцип расположения фразеологических конструкций в нашем словаре выделение ведущих (опорных) слов, являющихся константами, то есть устойчивыми элементами
фразеологии во всех трех анализируемых нами языках. Такими опорными словами для нас
становятся онимы, и словарные статьи расположенные в алфавитном порядке с опорой на имя
собственное. Словарь включает также допустимые синонимические варианты фразеологических
единиц, одноструктурные или разноструктурные в грамматическом отношении.
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2. Фразеологический словарь русского языка / под редакцией А. И. Молоткова. 4-е изд.,
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87

УДК 801.22

ТИПОЛОГИЯ СУЩ ЕСТВИ ТЕЛЬН Ы Х АНГЛИЙСКОГО Я ЗЫ К А

С.Н.Огольцов
кафедра английского языка
Данная с т а т ь я по лингвистике из раздела классификации частей речи английского
языка представляет собой углубленное распределение класса сущ ествительны х по
функциональным ти п ам с последущей интеграцией предложенного распределения в
устоявшуюся систему видов, форм и категорий имени существительного.
У словн ы е обозначения:

enL
graL
Еп
Re
М
л
:
{&:X,Y}
!=
*

- английский язык
- способ формальной записи применяемый в данной работе
(язык GraGra)
- сущность
֊ отношение
-- сознание
- знак принадлежности, читай «принадлежит к»
- знак совокупности, читай «состоит из»
- класс (точнее ‘set’), в который входят также X и Y
- логический оператор «не есть/не является»
- знак всеохватности, читай «любой»
А. Уточненние лингвистическое

Наличие грамматического класса имен существительных не вызывает серьезных
возражений среди лингвистов - что есть, то есть. И очень большой к тому же. Именно
размеры этогр класса и вызывают легкое удивление - отчего ж его не разделили на более
удобоохватные составные?
Состредоточенный поиск в десятках грамматик английского лишь подкрепляет это
удивление - все авторы торопятся погрузиться в частности класса существительных (род,
число, строение и т.д., и т.п.) обходя молчанием вопрос: а какие есть виды
существительных?
Наверно, главная трудность распределения в выборе отправной точки: по каким
признакам распределять?
Распределение существительных в данной работе проводится с точки зрения
сознания, то есть как они (существительные) соотносятся с ним (сознанием) и какие при
этом функции оно им назначает.
Прежде чем углубляться в какой-либо класс не лишне будет оглянуться на его
окружение - что там за классы вокруг него? Иными словами ֊ частью чего он является?
Краткий список классов слов (они же части речи) английского языка поможет тут
же сориентироваться:
Классификация слов (частей речи) английского языка
1) N (=имя существительное)
[enL “noun” ==graL “N”]
К данному классу слов принадлежат слова
применяемые для наименования сущностей: /(N)=nameAEn.
________________________________________________ Например: fox.
____________
2) V (-глагол)
[enL “ verb” ==graL “V”]
К данному классу слов принадлежат слова
применяемые для наименования отношений: /(V)=nameARe.
Например: jump.______________
3) АТ (=имя прилагательное)
[enL “adjective” ==graL “AT”
К данному классу слов принадлежат слова
применяемые для наименования признаков сущностей:
_____________________________________/(AT)=nameApropertyAEn________
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Например: brown fox.

4) АВ (=наречие)
[enL “adverb” ==graL “АВ”]

К данному классу слов принадлежат слова
применяемые для наименования признаков признаков1:
/(AB)=nameApropertyA(meta)property
Например: jump quickly.
5) MW (=местоимение)
[enL “mask-word” = g r a L “MW”]
К данному классу слов принадлежат слова
применяемые для подмены наименований единообразными словами-фишками:

/(MW)=place_holderAEn/Re

Например: you._______

6) PS (=предлог)
[enL “preposition” = g r a L “PS”]
К данному классу слов принадлежат слова
применяемые для указания координат пребывания сущностей и/или направления
отношений:

/(Р S )=coordinates/directionЛЕп/Re
Например: under._____

7) LW (=союз)
[enL “link-word” = g r a L “LW”]
К данному классу слов
принадлежат
слова применяемые для упрощения/ускорения процесса производства i
(информации):
/(LW)=operatorAiB_production.
Например: or._____
В. Уточнение философическое
Познаваемая вселенная (U) состоит из сущностей
(Еп), чье существование доказывается их способностью
вступать в отношения (Re) с другими сущностями.
Есть сущность - есть отношение, и наоборот.
Задача сознания (М) - различить сущности и
отразить/представить окружающий мир (опять-таки “U”)
в виде информации (i).

enL
Entity
information
Mind
Relation
Universe

graL
En
1
M
Re
U

С. Разработка темы

Два предыдущих уточнения, А и В, позволяют производить углубленное распределение
отдельно взятой части речи на его на типы (подклассы).
Возьмем, к примеру, имя существительное.
Сущ ествительные - э т о слова применяемые для наименования сущ ностей:
N = Е п_пате
Что такое слово?
Слово - это знак, имя, символ для обозначения того, что различает сознание.
А много ли оно может различить?
Еще как много - всего не перечесть, но не будем забывать, что при всей необъятности
мира он— как
показала GraGra—имеет всего только два вида наполнителей: Еп, да Re
(=сущ ности & отношения), где отношение (-R e) есть мета-признаком сущности (=Е п). Вот с нее
и начнем.
С точки зрения сознания (=М ), сущности разделяются на внешние ему (сознанию)
сущности физического мира—оЕп—
Здесь нет опечатки.
При механическом подходе запросто соскользываешь в сентенцию, что «наречие - наименование
признаков отношения». Однако, само-то отношение ни что иное, как - признак/свойство сущности. Вернее,
отношение это целый букет признаков объединяемых сознанием в единый мета-признак—отношение
(—Re)—имя которому «глагол» ( = 19Наречия (-АВ) именуют признаки не только мета-признаков (=У), но и единичных признаков (=АТ)
сущности (-Еп).

%»
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[enL “outer entity” ==graL “oEn”];
и внутренние, умозрительные сущности—iEn—
[enL “inner entity” == graL “iEn”].
1.

Виды существительных английского языка (N-typesAenL)

По-видимому, видов имен сущностей должно быть не менее, чем видов сущностей. Коль 11
скоро есть сущности и сущности—oEn & iEn—то полный есть резон ожидать, что и у
существительных видов окажется не менее:
NAoEn & NAiEn.
NAoEn - имена внешних, так сказать «натуральных», сущностей (~оЕп) способных 1 1
производить впечатления на органы чувств, проявляясь в своих отношениях/мета-признаках:
NAoEn = {&: bell, mouse}
С внешними сущностями сознание сталкивается (посредством органов) во вне, но откуда I
берутся сущности внутренние? Тут уж сознанию приходится трудится самому ֊ сотворять их.
Как?
Да, как ножницы ֊ отстригая от сущностей их признаки, ведь признак без сущности (или! I
сущность без признака) может существовать только в сознании.
(Мета)-признаки обращенные во внутренние сущности это - имена явлений, |Re|.
[enL “phenomenon” = graL “|Re|”]
NA|Re| - служат для наименования явлений полученных из:
а) впечатлений оАТ-> NA|oRe| = {&: paleness, warmth};
b) ощущений ֊
iAT-> NA|iRe| - {&: pleasure, strangeness};
c) мета-признаков - oV-> NAo|Re| = {&: swimming, whistle};
iV-^ NAi|Re) = {&: guess, fear}
Отстригнутые от признаков сущности, |Еп|, тоже идут в дело превращаясь в единицы!!
измерения:
тонна из немецкой «бочки» (=tonne)
фут из английской «ступни» (=foot)
либо в абстрактные понятия:
таблица из латинской «досочки» (=tabula)
и т.д., и т.п., и проч., и проч.
|En(~> NAiEn_m(easurement) = {&: candle, horse power, meal}
|En|-> NAiEn_n(otion) = {&: plane, time, sin}
Порой явления производятся и помимо сознания, это так называемые «природные» явления,
которые—в противоположность внутренним—получаются не отделением, а слиянием сущности с а
ее признаками |EnRe|:
NAo|EnRe| = {&: snowfall, wind}.
Кроме таких «самодельных» сущностей как явлений, сознание производит еще и к
материалы. '
Материал не внешняя сущность (!—оЕп), а набор определенных признаков слившихся с Я
сущностью, которая ими обладает, |ReEn|:
NAo|ReEn| = {&: air, copper}
Всякая сущность может обозначаться не только именем существительным, но также иметь \
имя собственное—или имя второго уровня/оболочки: мета-имя—прилагаемое сознанием к
определенной сущности для выделения/отличения ее от подобных ей сущностей, т.е. от
сущностей из того же класса
NA{N} ֆ {&: Everest, Windows98}.
[enL “proper name — graL “NA{N}”]
Таблица I I
____________ Типы имен существительных английского языка (N_typesAenL)_______
имена внешних

1.
2.
3.
4.
5.

NAoEn
NAo EnRe[
NAo ReEn|
NA|oRel
NAo|Re|

сущностей
«природных» явлений
материалов
явлений из признаков
явлений из мета-признаков

{&: bell, mouse}
{&: snowfall, wind}
{&: air, copper}
{&: paleness, warmth}
{&: swimming, whistle}

имена внутренних

6.
7.

NAiEn n
NAiEn m

сущностей-понятий
сущностей-мер

{&: plane, time, sin}
{&: candle, horse power, meal)
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8.
9.

NA|iRe|
NAi|Re|

явлении из признаков
явлении из мета-признаков

{&: freedom, pleasure, strangeness}
{&: guess, fear}

мета-имена поверх имен существительных

10. I NA{N |

| имена собственные

{&: Everest, Windows98}

2.
Формы существительных английского языка (N-formsA enL)
А. Подавляющее число существительных имеют 2 формы:
i. имя существительное в единственном числе, N=1, и
ii. имя существительное во множественном числе, N>1.
Есть несколько способов образования формы множественного числа.
Форма N>1 производится:
а) Добавлением окончания -s/-es/-ies к форме N=1.____________
N>1
N=1
trees
tree
potatoes
potato
Гу —> il
cities
city
При этом несколько существительных оканчивающихся в форме N=1 на -f/-fe,.npH переходе
в форму N>1 меняют f на v :____________________
.______________
N>1
N=1
_ JT — > v ]
knives
knife
wolves
wolf
b) Пара существительных добавляет окончания ~{г)еп
N>1
N=1
children
child
oxen
ox
с) Небольшая группа слов переходит в форму N>1 через изменение гласных внутри
________________________________________
слова, -оо- -> -ее-:
N>1
N=1
feet
foot
geese
goose
а то и путем более крутых перемен
N>1
N=1
mice
mouse
lice
louse
d) Несколько слов своей внешней оболочкой никак не отражают переход в форму N>1
N>1
N=1
sheep
sheep
aircraft
aircraft
crossroads
crossroads
Б. Несколько существительных имеют только одну форму
N>1
N=1
scissors
trousers
Примечание:
Имена материалов, NAo|ReEnl, имеют одну форму - единственного числа:
NAo|ReEn|=l
Conclusion: N_formsAenL

I

[if != NAojReEn| then] N: N=1 && N>1

|

3.
Род существительных английского языка (N-gender AenL)
Сущности участвующие в процессе воспроизводства себе подобных путем совокупления
друг с другом разделяются на два вида/рода ֊ мужской и женский.
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Естественно, что так могут себя вести только внешние сущности (оЕп). поэтомч з
английском языке все существительные для обозначения внутренних сущностей (iEn) относятся к
нейтральному/среднему роду.
Что касается внешних сущностей (оЕп). то мужской и женский рода в английском имеют
существительные для обозначения
- людей (и то не все);
- животных (из тех, с которыми людям часто приходится иметь дело);
- сложных машин.
Остальным внешним сущностям отводится все тот же средний род.
Собственные имена, N A{N }, для наименования стран относятся к женскому роду,
остальные имена собственные распределяются по родам согласно устоявшейся языковой
традиции.
fN = { N AoEn, N A{ N } }
m N ={ N AoEn, N A{N }
n N ={ N A* }

Таблица 2
Рода имен существительных для внешних сущностей
Женский род

Мужской род

Е
произв
форма!

Средний род

N gender
N_type

[enL
“ female entity’s name”
= graL “fN”] ’

[enL
[enL
“ male entity’s name”
“neutral entity’s name”
= graL “nN” ]
— graL “mN” ]

NAoEn animals

N A{N}_people
NA{N} countries

John
Peter
Everest
London

NA{N} places

Предпринятое распределение класса существительных английского языка привело к
выделению десяти видов имен существительных (N-types). Прилагаемая ниже таблица показывает
соотношение выделенных видов с категориями формы и рода.
Сводная таблица видов, форм и родов существительных английского языка

N gender

N form s
N_types
NAoEn
{&: bell, mouse}
NAo|EnRel
{&: snowfall, wind}
NAo|ReEn|
{&: air, copper}
NA|oRe|
{&: paleness, warmth}

N>1

N=1
X

X

X

X

mN

fN
X

X

nN
X

X

X

X

X

X
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գոյակ

culf
puppy
wrench
hummer
axe

car
computer
ship
Mary
Anna
England
Russia

NAoEn artifacts

person
child

man
boy
king
actor
bull
bitch

woman
girl
queen
actress
cow
dog

NAoEn_people

սւնգլհ

пред
типа
форк

NAojRe
{& : swimming, whistle}
NAiEn_n
{&: plane, time, sin}
-NAiEn_m
{& : candle, horse power}
NAjiRej
{& : freedom, p leasu re}
NAi|Re|
{& : guess, fear}
NA{N }
(&: Everest, Windows98}

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Еще раз отметим, что типологическое распределение имени существительного
производилось в данной статье по его функциональным признакам (для чего), но никак не по
формальным (из чего).

Ամվավաւմ
Հոդվածը նվիրված է լեզվաբանական բնագավառում հազվադեպ քննարկվող թեմային'
անգլերեն լեզվի գոյականի դասավորմանը:
Առաջարկվում է առանձնացնել գոյականի 10 տիպ: Հետեւմ է այդ տիպերի ինտեգրացիան
գոյականի ավանդական տեսակ-ձեւերի համակարգին:

Резюме
Данная статья по лингвистике из раздела классификации частей речи английского языка
представляет собой углубленное распределение класса существительных по функциональным
типам с последущей интеграцией предложенного распределения в устоявшуюся систему видов,
форм и категорий имени существительного.
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИИ В РУССКОМ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
А.Петросяп
кафедра руского языка

Интерес к фразеологии как к области языка не иссякает ни у исследователей, ни у тех, юоЯ
просто неравнодушен к слову. Подтверждается точность формулы, высказанной еще на заре века 1
известным датским языковедом Отто Есперсеном, который назвал фразеологию “деспотически!
капризной и неуловимой вещью”. Сам факт наличия в языке помимо слов целых словесньиИ
комплексов, которые иногда тождественны слову, а чаще являют собой уникальным
лингвистический феномен, отличающийся яркой выразительностью, образностью иЯ
эмоциональностью, служит для нас поводом к тому, чтобы исследовать именно этот раздел^^|
стилистики. Однако фразеология как совокупность всех устойчивых выражений в том или ином*
языке - слишком широкое поле деятельности.
Русский язык - это национальный язык русского народа, обладающего богатейшими*
демократическими и революционными традициями, высочайшей культурой. Это язык строителей*
нового общества, о котором веками мечтали лучшие умы человечества. Это язык современной*
науки, техники и культуры. Русский язык в наше время - связующее звено великого Я
многонационального Российского государства с людьми всей планеты, а в частности с Арменией иЯ
НКР. Русское слово - это голос мира, страстный призыв к равенству, братству и дружбе всех Я
народов, во имя мира и социального прогресса.
Научное изучение русского языка начинается там где к объективно протекающему процессу Я
овладения родной речью прибавляется элемент осознания свойственных языку закономерностей.
Фразеология как самостоятельная лингвистическая дисциплина возникла в 40-х гг. XX в. в 1
советском языкознании. Предпосылки теории фразеологии были заложены в трудах А.А.Потебни, I
И.И.Срезневского, А.А.Шахматова и Ф.Ф.Фортунатова. Влияние на развитие фразеологии оказали I
также идеи французского лингвиста Ш.Бапи (1865-1947). Достаточно отметить, что в 1
западноевропейской и американской лингвистике нет даже обозначения подобного раздела о 1
языке.Выражения, которые передавались из поколения в поколение, с давних пор привлекали 1
внимание филологов. В словарях и сборниках фиксировались и пояснялись главным образом в I
стилистических целях «ходячие выражения», смысл которых обычно не вытекал из значения слов, I
составляющих эти выражения, но некоторые тем не менее являлись меткими, эмоционально-1
образными средсвами выражения мысли. В России такие сборники появились более трехсот лет I
назад.
Термин “фразеология” в буквальном смысле означает “учение об оборотах речи” (греч. I
phrasis* оборот, выражение*,logos понятие, учение*).Такое многозначное по сути дела содержание 1
термина “фразеология” сохранилось и до наших дней. Термин “фразеология” употребляется для 1
названия раздела лингвистики, изучающего все фразеологические обороты безотносительно к 1
характеру их грамматического строения и значения. Фразеологией принято называть и 1
совокупность всех этих оборотов ( ср. “лексикология” и “лексика”). Кроме того, название j
“фразеология” употребляется для обозначения приемов словесного выражения характерных для j
определенного лица, направления, времени. К этому можно добавить еще образно-бытовые
употребления слова
“ фразеология” для обозначения набора бессодержательных фраз, ]
пустословия. Таким образом, понятие “фразеология” сохраняет в значительний мере тот уровень
знания, когда языковеды обращали основное внимание не на структуру фразеологических 1
оборотов, а на их образность, внутреннюю форму, когда решающим критерием для определения
объема фразеологии служит традиционная повторяемость образных средств языка, а не системный
характер их организации.
....Фразеология, по Абакумову,- это наука о готовых способах выражения мысли.
Особое внимание следует обратить на одно из первых в советском языкознании
определений фразеологии или идиоматики, данное Е.Д. Поливановым. Это определение исходит
из общеметодической концепции полифункциональности слова, выдвинутой И. А. Бодуэном де
Куртенэ и воспринятой Л.В.Щербой и Е.Д Поливановым. В общих чертах концепция такова: слово
как основная единица языка не представляет собой одного и того же в разных аспектах
исследования. Слово как комплекс морфем (формально грамматическое слово) - это единица
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морфологии, слово как носитель значения. “Фразеология (или идиоматика), - писал Поливанов,является “особой дисциплиной ( наряду с фонетикой, морфологией, синтаксисом и словарем, или
лексикой), занимающей по отношению к лексике то же положение, которое синтаксис занимает по
отношению к морфологии”, так как эта дисциплина оперирует так же, как и лексикология,
«выражением индивидуальных понятий (лексических значений)” в отличии от синтаксиса и
морфологии, которые “имеют своим объектом изучения символики общих ( абстрактных ) идей”.
Поливанов не занимался вопросами фразеологии, но и те фрагментальные высказывания, которые
мы привели, свидетельствуют о том, насколько перспективно направление, указанное им.
... Л. А. Булаховский считает фразеологию наукой о выразительных средствах речи, а
объектами фразеологии - “обычные разложенные в смысловом отношении словосочетания, но
закрепившиеся в языке как материал ходовой цитации (пословицы, поговорки, удачные выражения
писателей, ставшие “крылатыми” слова .) и поэтому получившие известную цельность” . История
фразеологии как лингвистической дисциплины в отечественном языкознании восходит к трудам
М.В. Ломоносова. Он чувствовал близость “фразесов”, “идиоматизмов” и “речений” к слову.
Академик Буслаев, исследуя, как отголоски первобытнообразного мышления отразились на
сочетаемости слов, в частности в составе “известных обычных выражений” (пословиц, библейских
афоризмов, обычных употреблений, ходящих в устах народа в виде поговорок), отмечал что
значение таких “обычных выражений” (своеобразных микромифов) содержит в себе “и
нравственный закон, и здравый смысл, выраженные в кратком изречении, которые завещали
предки в руководство потомкам”. Буслаевым отмечены следующие свойства “обычных
выражений”: их надо запоминать, они могут не соответствовать правилам грамматики или
риторики; им присуща стабильность формы, что не исключает ее изменения при условии
сохранения смысловой цельности, которая является ведущим признаком и может поддерживаться
наличием архаизмов и ритмо-мелодической организации.
Вопрос о знаковом характере фразеологических оборотов впервые был поставлен и решен в
психологическом аспекте проф. А.А. Потебней. Сочетая понятие системы языка с понятием
общего смыслового контекста речи, Потебня увидел условия воспроизводимости ходячих
выражений в их внутренней форме, которая обладает огромной жизненной силой, так как является
“постоянным сказуемым при переменчивых подлежащих”. Это “сгущение мысли” создает и
сохраняет поэтичексий образ, который и “дает нам только возможность замещать массу
разнообразных мыслей относительно небольшими умственными величинами”. Чрезвычайно
интересны наблюдения проф. А.А. Потебни над процессами сжатия сюжета, в частности басен и
пословиц в “ поговорки” (заметим, что поговорками Потебня считает такие обороты, как собака на
сене, из-за угла прибит, мешком прибит) и “выражения” (типа: на руку, в тупик, по нутру). Трудно
переоценить тот вклад, который внес А.А. Потебня в историческое описание фразеологических
оборотов: в познание закономерностей их образования как знаков языка.
Вопрос об изучении устойчивых сочетаний слов в специальном разделе языкознания фразеологии был поставлен в учебно-методической литературе еще в 20-40 гг. в работах
Е.Д.Поливанова, С.И.Абакумова, Л.А.Булаховского. Изучение фразеологии стимулировалось
лексикографической практикой, с одной стороны, а с другой - работами Виноградова, в которых
были поставлены вопросы об основных понятиях фразеологии, ее объеме и задачах. В 50-х годах
главное внимание уделялось вопросам сходства и различий фразеологизмов со словом и
сочетанием слов; проблематика фразеологии исчерпывалась в основном выяснением критериев
фразеологичности и уточнением основ классификации фразеологизмов. С конца 50-х годов
наметилась тенденция системного подхода к проблемам фразеологии, разрабатываются вопросы,
связанные с описанием фразеологизмов как структурных единиц языка (А.И.Смирницкий,
О.С.Ахманова). 60-70-е годы в развитии фразеологии характеризуются интенсивной разработкой
собственно фразеологических методов исследования объектов фразеологии, основанных на идеях
системно-уровневого анализа фактов языка (В.Л.Архангельский, Н.Н.Амосова, В.П.Жуков,
А.В.Кунин, М.Т.Тагиев), изучением системной организации фразеологического состава
(И.И.Чернышёва, Н.М.Шанский) и его развитие (В.Н.Мокиенко, Ф.Н.Попов, А.И.Федоров), особое
внимание уделяется семантике фразеологизмов, и ее номинативному аспекту (В.Н.Телия),
фразообразованию в его динамике (С.Г.Гаврин, Ю.А.Гвоздарев), признаками сочетаемости словкомпонентов (М.М.Копыленко, З.Д.Попова), сопоставительно-типологическому изучению
фразеологического состава (Ю.Ю.Авапиани, Л.И.Розейзон), а также разработке описания
фразеологизмов в словарях (А.М.Бабкин, А.И.Молотков).
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Предметом фразеологии как раздела языкознания являются исследования категориальных
признаков фразеологизмов, на основе которых выделяются основные признаки фразеологичности
и решается вопрос о сущности фразеологизмов как особых единиц языка, а также выявление
закономерностей функционирования фразеологизмов в речи и процессов их образования. Однако в
условиях наличия единого предмета исследований и несмотря на многочисленные подробные
разработки многих вопросов фразеологии до настоящего времени сущ ествуют разные точки
зрения на то, что такое фразеологизм, каков объем фразеологии русского языка. Перечни
фразеологизмов русского языка, предлагаемые разными учеными, настолько отличаются друг от
друга, что с полным основанием можно говорить о различных, часто прямо противоположных,
даже исключающих друг друга взглядах на предмет исследований и о разнобое и путанице в
научной терминологии, употребляемой для обозначения соответствующих понятий. Этим
объясняется и нечеткость понимания задач, целей и самой сущности термина “ фразеология” , и тот
факт, что нет достаточно конкретной единой классификации фразеологических оборотов русского
языка с точки зрения их семантической слитности. Хотя наиболее распространенной (с
уточнениями и дополнениями) является классификация В.В.Виноградова. Именно поэтому,
наконец, многое в русской фразеологической системе только начинает изучаться.
Обобщая широкий спектр взглядов на фразеологию, можно отметить следующее. В
современной лингвистике четко наметилось два направления исследований. В.Виноградов заложил
основы теории такого направления фразеологии, в центре внимания которого находится слово,
помещенное в определенные синтаксические и столистические условия. В одной и своих работ
В.Виноградов писал: “Тесная связь идиоматики и фразеологии с лексикологией обусловлена не
только структурной близостью понятий слова и идиомы, но и фразам- и обратно- от фраз и идиом
к словам” .Фразеологическая концепция Виноградова - это часть более широкой проблемы: слово и
система его значений. При этом одни ученые высказывают мысль, что объектом фразеологии
являются все реально возможные в данном языке конкретные словосочетания, независимо от
качественных^ различий между ними. Так, например, Копыленко говорит следующее:
“Фразеология охватывает все ... сочетания лексем, существующие в данном языке, в том числе и
так называемые “ свободные” словосочетания” .
С другой стороны объектом фразеологии в границах этого направления признаются только
некоторые разряды и группы словосочетаний, которые выделяются из всех возможных в речи
особым своеобразием. В зависимости от того, какие признаки принимаются в расчет при
выделении таких словосочетаний, и определяется состав подобных единиц в языке. Только эти
“особые” словосочетания и могут быть названы фразеологизмами. Несмотря на условность
понятий и связанное с этим разграничение, обычно говорят, что фразеология может быть
представлена: как фразеология языка в “ широком” смысле слова, включающая в свой состав и
словосочетания, переосмысленные полностью, и словосочетания, в которых есть не
переосмысленные слова-компоненты. Примером такого “ широкого” понимания объема и состава
фразеологии может служить точка зрения В.JI.Архангельского, О.С.Ахмановой, Н.М.Шанского,
как фразеология русского языка в “ узком” смысле слова, включающая в свой состав только
словосочетания, переосмысленные до конца. К числу работ, отражающих такое понимание объема
и состава фразеологии русского языка, относятся, например, статьи В.П.Жукова.
В обоих случаях условный характер фразеологизма, как и лексемный характер компонентов
его не ставится под сомнение этими учеными. Фразеологизм рекомендуют рассматривать как
контаминацию признаков слова и словосочетания, подчеркивается омонимичность фразеологизма
и соотносимого с ним по структуре словосочетания.
Второе направление в русской фразеологии исходит из того, что фразеологизм - это не
словосочетание (ни по форме, ни по содержанию), это единица языка, которая состоит не из слов.
Объектом фразеологии являются выражения, которые лишь генетически суть словосочетания.
“ Они разложимы лишь этимологически, то есть вне системы современного языка, в историческом
плане” . Эти выражения противопоставляются словосочетаниям, не омонимичным, так как
качественно отличаются от них. Основным в изучении фразеологизма делается не смысловая и
формальная характеристика компонентов, его образующих, и не связей между компонентами, а
самого фразеологизма в целом, как единицы языка, имеющей определенную форму, содержание и
особенности употребления в речи. Состав фразеологии образуется из категориально однотипных
единиц. История и этимология каждого фразеологизма изучается в не прямолинейной зависимости
от неких “ универсальных” схем переосмысления словосочетаний, от степени семантической
слитности компонентов и от степени десемантизации слов в словосочетаниях. Основные
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положения этого направления рассматриваются А.И.Молотковым в вводной статье к
“Фразеологическому словарю русского языка”, в его книге “Основы фразеологии русского языка”
и других работах.
Нам ближе позиция Н.М.Шанского, высказанная в ряде его работ, например, в книге
“Фразеология современного русского языка”. Эта точка зрения представляется наиболее
оправданной, тем более что ее разделяют многие ученые, в частности, авторы энциклопедии
“Русский язык”. Там, например, дается следующее определение фразеологизма:
“Фразеологизм, фразеологическая единица, - общее название семантически несвободных
сочетаний слов, которые не производятся в речи
( как сходные с ними по форме синтаксические структуры ֊ словосочетания или
предложения), а воспроизводятся в ней в социально закрепленном за ними устойчивом
соотношении
смыслового содержания и определенного лексико-грамматического состава.
Семантические сдвиги в значениях лексических компонентов, устойчивость и воспроизводимость
- взаимосвязанные универсальные и отличительные признаки фразеологизма” .
Фразеологизм имеет ряд существенных признаков: устойчивость, воспроизводимость,
целостность значения, расчлененность своего состава (раздельнооформленное строение).
Устойчивость и воспроизводимость понятия соприкасающиеся, но не тождественные. Все
языковые единицы, обладающие устойчивостью, воспроизводимы, но не все воспроизводимые
образования наделены устойчивостью.
Воспроизводимость Щ это регулярная повторяемость языковых единиц разнойстепени
сложности. Воспроизводятся пословицы и поговорки; Слово не воробей, вы летит - не поймаешь;
Скучен день до вечера, коли делать нечего; крылатые изречения: Счастливые часов не
наблюдают; составные термины и наименования: белый медведь, серная кислота, ядерный
реактор; собственно фразеологизмы: брать на буксир, собаку съел и т.д.
Устойчивость - это мера, степень семантической слитности и неразложимости
компонентов.'Устойчивость служит формой проявления идиоматичности. Так, фразеологизмы с
целостным немотивированным значением типа у черта на куличках —“ очень далеко”
характеризуются большей устойчивостью, чем фразеологизмы с целостным мотивированным
значением типа плюнуть негде - “ так много кого-л., что вовсе нет свободного места” .
Целостное значение - это такое общее (единое) значение фразеологизма, которое трудно
или невозможно вывести из значения образующих частей. Целостность значения фразеологизма
достигается полным или частичным переосмыслением, компонентов, в результате чего они, как
правило, расходятся в значении с соответствующими словами свободного употребления.
Важным признаком фразеологизма является его расчлененное строение, «сверхсловность».
Так, фразеологизм вти рать очки и свободное словосочетание ч и тать газету построены по
одному образцу «гл.+сущ. в вин. п.», являются раздельнооформленными единицами и не
различаются по своим внешним признакам.
Фразеологизм всем своим составом сочетается в речи со знаменательным словом.
В стилистическом отношении фразеологизмы резко отличаются от слов. Основная масса
слов стилистически нейтральна, чего нельзя сказать о фразеологизмах, основное назначение
которых - выражение разного рода оценок и отношение говорящего к высказываемому, которые
являются существенным элементом фразеологического значения. Не может существовать текст
состоящий из одних фразеологизмов.
Фразеологизмы русского языка могут быть расчленены на три основных стилистических
пласта. Большая часть фразеологизмов относится к разговорной речи. Область применения таких
фразеологизмов - бытовое общение, устная форма диалогической речи '. задирать нос, заткнуть за
пояс. Фразеологизмы просторечного характера употребляются преимущественно в обиходно бытовой речи и имеют грубовато - сниженный стилистический оттенок: лезть в бутылку, лыка не
вяж ет, не лаптем щи хлебаю. Одним из отличительных свойств разговорно-просторечных
фразеологизмов является то, что они в основном образуются в результате метефорического
переосмысления свободных словосочетаний такого же лексического состава: закидывать удочку,
заткнуть за пояс (кого) и др.
Межстилевые фразеологизмы не имеют какой - либо стилистической окраски (сниженной
или возвышенной) и активно употребляются в разных стилях устной и письменной речи. Это
сравнительно небольшой разряд фразеологических единиц: во всяком случае, время от времени.
По большей части , стилистически нейтральные фразеологизмы включают компоненты,
соотносительные со словами неконкретного содержания. Поэтому соответствующие обороты, как
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правило, не могут быть противопоставлены свободным словосочетаниям эквивалентного состава иЛ
вследствие этого лишены обобщенно ֊ метафорического значения.
Книжные фразеологизмы свойственны по преимуществу письменной речи и обычно!
придают ей оттенок приподнятости и торжественности; они присущи в основном общественно - 1
публицистической, официально деловой и беллетристической речи. Не всегда книжные 1
фразеологизмы обладают экспрессией торжественности или приподнятости. Они могут быть и 1
стилистически нейтральными. Таковы характерные для литературно - книжной речи обороты I
иноязычного происхождения типа зондировать почву, авгиевы конюшни.
Публицистические фразеологизмы применяются в общественно - политической литературе. |
Их цель ֊ сообщение знаний и воздействие на читателей или слушателей. Вследствие этого 1
публицистические фразеологизмы близки как к научному, так и к книжному стилю. В них
встречается самая разнообразная лексика - от специальной технической до высокой, поэтической. 1
Научные фразеологизмы используются в научных трудах всех областей знаний. Основное их
назначение - сообщение сведений и результатов, полученных той или иной отраслью науки. Для
научного стиля фразеологизмов характерно использование большого количества терминов,
относящихся к соответствующей области науки, и абстрактной лексики. Даже конкретные слова
обычно употребляются в отвлеченном значении.
В официально - деловом стиле фразеологизмы применяются в канцелярских, юридических и
дипломатических документах. В деловой речи им присуща высокая степень стандартизации.
Фразеологизмы употребляются в их прямом и точном значении, не допускающем двоякого
толкования.
С точки зрения актуальности применения фразеологизмы, как и слова, могут быть
употребительными, устаревающими и устаревшими. Степень употребительности зависит и от
стилистической окраски фразеологизма: стилистически нейтральные и разговорно-просторечные
фразеологизмы обычно используются активно; напротив, книжные обороты не в такой мере
свойственны словоупотреблению наших дней. Устаревшие обороты утрачивают внутреннюю
форму и нередко содержат архаичные элементы. Структурно-семантические свойства
фразеологизмов, различающие их типы, формируются, как правило, в процессе переосмысления
исходных сочетаний слов в целом или хотя бы одного из лексических компонентов сочетания. В
первом случае образуются фразеологизмы, обладающие слитным значением ( или свойством
идиоматичности ). Слитное значение может быть образным или безобразным и неразложимо
назначения их лексических компонентов: см отреть сквозь пальцы, видал виды, курам на смех,
отлегло о т сердца. Во втором ֊ у переосмысляемого слова формируется фразеологически
связанное значение, которое способно реализоваться только в сочетании с определенным словом
или с рядом слов, что приводит к образованию устойчивых словесных комплексов, обладающих
аналитическим (расчлененным ) значением: белое мясо, золотая молодежь, раб страстей
(привычек, моды), приходить к мысли (к выводу, к решению).
Среди фразеологизмов первого рода выделяют фразеологические сращения (их значения
абсолютно немотивированны в современной лексике языка ): лить пули, кривая вывезет, на все
корки, и фразеологические единства, в значении которых можно выделить смысл, мотивированный
значениями компонентов в их обычном употреблении: преградить путь, на всех парах, темный
лес. Отличительная черта единств - образность.
Фразеологизмы, характеризующиеся аналитическим значением, представляют собой особый
тип структурно-семантических единиц фразеологического состава - фразеологические сочетания.
ФС образуются из слов со свободными и связанными фразеологическими значениями.
Специфическим признаком слов с фразеологически связанным значением является отсутствие у
них самостоятельной знаковой функции: при семантической отдельности таких значений слов они
способны обозначать вне языковые объекты только в сочетаемости с другими словами, которые
выступают как номинативно опорные компоненты этих сочетаний слов (черный хлеб, черный
рынок, черный костюм, черный день ). Это их свойство проявляется в зависимости выбора слов с
фразеологически связанными значениями от семантически ключевых слов в процессе построения
лексико-грамматического состава предложения. Ограничения в выборе фиксируются нормой,
котсфая закрепляет сочетаемость слов в их фразеологически связанных значениях с
определенными словами: одним словом, рядом слов или несколькими рядами, например: сорить
деньгами, перст судьбы, сын степей (гор), глубокая стар о сть или глубокая ночь (осень, зима), а
сочетания в целом характеризуются ограничениями в преобразовании их лексико-грамматического
строения. Слова с фразеологически связанными значениями выступают как константные элементы
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фразеологических сочетаний, они вступают в синонимические, антонимические и предметнотематические связи только совместно с семантически ключевыми для них словами. Омонимичных
же свободных сочетаний слов фразеологические сочетания почти не имеют.
Н.М.Шанский выделяет также четвертый тип фразеологизмов - фразеологические
выражения. Это “устойчивые в своем составе и употреблении фразеологические обороты, которые
не только являются семантически членимыми, но и состоят целиком из слов со свободным
значением. От фразеологических сочетаний фразеологические выражения отличаются тем, что в
них нет слов с фразеологически связанным значением: Любви все возрасты покорны: Волков
бояться - в лес не ходить: оптом и в розницу; всерьез и на долго: процесс пошел: рыночная
экономика. Образующие их слова не могут иметь синонимы” . Их отличительный признак воспроизводимость.

Ամվտվաւմ
Դարձվածաբանությունը, որպես լեզվաբանական ինքնուրույն ճյուղ Խորհրդային
|եզվագիսաւթյան մեջ ծագել է 20-րդ դարի 40-ական թվականներին: Բավական է նշել, որ
արևմտաեվրոպական ե ամերիկյան լեզվաբանության մեջ լեզվի նման բաժնի մասին նույնիսկ
նշում չկա: Սերնդից սերունդ ւիոխանցված արտահայտությունները վաղ ժամանակներից գրավել
են բանասերների ուշադրությունը: Դարձվածաբանության ուսումնասիրությանը խթանվեց մի
կողմից
բառարանագրական
պրակտիկայով,
իսկ
մյուս
կողմից
վինոգրադովի
աշխատություններով, որոնցում շոշոփվեցին. հարցեր դարձվածաբանության ընդհանուր
հասկացությունների, նրա ծավալի ն խնդիրների մասին: Դարձվածաբանական ուղղությանը
ինքնին բավական դժվարին և հակասական ընդհանրություն է: Լինելով սւոանձին-սաանձին
ձևավորված
կազմավորում4 այն
օժտված
է
ամբողջական
իմաստով:
Որոշ
աոանձնահատկությաններ դարձվածաբանությունը մոտեցնում են բառակապակցություններին,
մյուսները' բառերին: Բովանդակության ե արտահայտչամիջոցների անհամապատասխանության
պատճառով դարձվածաբանական ուղղության մեջ ծագում են անցողիկ, միջակա երևույթներ:

Резюме
Фразеология как самостоятельная лингвистическая дисциплина возникла в 40-х гг. XX в. в
советском языкознании. Достаточно отметить, что в западноевропейской и американской
лингвистике нет даже обозначения подобного раздела о языке. Выражения, которые передавались
из поколения в поколение, с давних пор привлекали внимание филологов. Изучение фразеологии
стимулировалось лексикографической практикой, с одной стороны, а с другой - работами
Виноградова, в которых были поставлены вопросы об основных понятиях фразеологии, ее объеме
и задачах.
Фразеологический оборот представляет собой довольно сложное и противоречивое единство.
Будучи раздельнооформленным образованием, он наделен целостным значением. Одни свойства
сближают фразеологизм со словосочетанием, другие - со словом. На почве несоответствия между
содержанием и способом выражения фразеологического оборота возникает немало переходных,
промежуточных явлений.
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70-ԱկԱՆ ԹԹ. ՀԱՑ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅԱՆ ՄՒ ՔԱՆԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հ Գ. ՄուսայԾւյան
գրականության ե ժուռնալիստիկայի ամբիոն
Ուսումնասիրությունը նպատակաոպղված է 70-ական թթ. հայ բանաստեղծության զարգացման մի 1
բանի էական առանձնահատկությունների բացահայտմանը: Իրականության գեղարվեստական 1
յուրացման համապատկերի վրա փորձ է կատարվեք ուրվագծեքու հիշյայ սերնդի բանաստեղծական 1
ընդհանուր դիմագիծը:
20-րդ դարավերջի հայ և համաշխարհային
պոեզիայում գերիշխող ավանգարդը տ

հետզհետե կորցնում է իր նկատմամբ գրական ընթացրի հետաքրքրությունը: Ավանգարդի տ
հիմնարար
միջուկը
կազմող մեթոդները /դժվարամարսությունը, լեզվաոճակսւն
ա1
կոմպոզիցիոն համակարգերի խճճումը ե այլն/դադարում են որպես սւյդպիսիք էական արժեք Щ
ներկայացնելուց և հոգևոր նոր պահանջների ասկայության արդի պայմաններում պարզապես 1
ենթարկվում են բնականոն մաշվածության: Եթե հաշվի աոնենք այն հանգամանքը, որ գրական ]
ոչ մի ուղղություն կամ հոսանք ինքնանպատակ չի հնանում ու կորչում այս կամ այն ժամանակի 1
մեջ, այլն մասնակիորեն տարրալուծվում է բոլոր ժամանակների գրական ուղղություններում, 1
ապա ավանգարդի ժառանգությունը ես երկար ժամանակ իրեն զգացնել կտա գրական ընթացքի 1
և գեղագիտական արժեքների կայացման գործընթացներում: Բավական է թեկուզ նկատեր որ 1
այս հոսանքն անհամեմատ ակտիվացրեց քննադատական գիտակցությունը, մտքի njfl
դատողության նկատմամբ գրողի առավել հակվածությունը, հանգամանք, որը թելադրված էր |
իրերի անխուսափելիությունը զգալու նորօրյա պահանջներով:
Գեղարվեստական գրականությունը երբեք միանշանակորեն չի կարող տեսականացւ|ե|, 1
սակայն մտքի հետզհետե գերակայությունը նրանում թերևս անժխտելի է թվում:!
«Բանաստեղծելու արվեստի բանալին մտածելու արվեստի մեջ է»,- ժամանակին գրել է 1
Տորացիոսը: Խնդիրը տակավին գրական նոր հերոսն է, կյանբի բոլոր ասպեկտների ակամա 1
համադրման արդյունքում նրանոր կողմնորոշումները: Երբեմնի երկրորդական թվացող j
փաստերն ու իրադարձությունները կյանքի ու գրականության գոյատևման համար այժմ դսւրձէղ
են ներգործուն կարևորագույն տարրեր և հետզհետե
առարկայացնում են նրանց j
կախվածությունը շրջակա աշխարհից: Նմանօրինակ պայմաններում գրականությունը, արվեստն j
առհասարակ դարս են գալիս իրականության մակերես վարձելով գտնել վերոհիշյալ երևույթի !
արտաքին պատճառները ն ըստ այդմ Էլ տարածվում են' կորցնելով հենակետերի
հավանականությանը: Նոր մարդն այսօր կարծես թե.գտնվում Է ինչ-որ բանի եզրին, որտեղից
պետք Էսկսվի մի նոր փալ, հաջորդը' խորհրդավոր ու անքննելի: Մինչդեռ հինը, այնուամենայնիվ,
միշտ ներկա Է. խնդիրն այն Է, թե որտեղ, մեր գիտակցության ու կենսաձևի որ մասնիկներում:
Եթե այն անհետանում Է, ապա ոչ թե թսւղվէղու հետևանքով, այլև մի ուրիշ կերպարանքով ա
առավել կենդանի միջավայրում վերածնվելու արդյունքում, ընդհանուր շարժման մեջ սաավէդ
տարածական նշանակություն ձեռք բերելու մտայնությամբ: Ասվածի համար թերևս վկայություն
կարող Է հանդիսանալ XX դարի 70-80-ական թվականների հայ բանաստեղծությանը, որ իրենից
առաջ շուրջ մեկ տասնամյակի բուռն վեճերից ու արժեքների կասկածահարույց տեղաշարժերից
հետո մի տեսակ անմիջականություն ա կենդանի շունչ հաղորդեց գրական հետագա ընթացքին՝.
Ակամա հաշվի նստեպվ իր անմիջական նախորդների վարձի ու ձեռքբերումների հետ, այս
սերունդը ձգտեց ստեղծել իր սեփական տարածքները, բանաստեղծական իր մեթոդներն ու
առանձնահատկությունները: Ինչ խոսք, այն ասպարեզ իջավ մի այնպիսի ժամանակաշրջանում,
երբ գրական մամուլում բուռն վեճեր Էին ընթանում 60-ականների բանաստեղծական
մտածողության ու գեղագիտական կողմնորոշումների շուրջ, ըստ այժմ Էլ' առավել դժվար ա
պատասխանատու Էր նրա մուտքը: Սակայն յուրաքանչյուր սերնդափոխություն ինքնին արդեն
նոր փալ Է, որոշակի շարժում, որ այսպես թե այնպես բերելու Է իր տեսակն ա օրենքները, որոնք
բպոբ դեպքերում տարբերվեւու են իրենց նախկիններից: Երևույթների այսօրինակ
զարգացումներում 70-ական թթ. ուրվագծվեց բանաստեղծական վաքր-ինչ մոռացված ու
միաժամանակ թարմ մի տեսակառավել թեթևացած մտքի ու երևակայության ոչ միշտ
անհրաժեշտ ծանրաբեռնվածությունից: Գրաքննադատությունը, կարելի Է ասել, բարեհաճ
գտնվեց այս սերնդի նկատմամբ, քանզի վերջինս իր բանաստեղծական կեցվածքով
մտահոգության տեղիք տալու հավակնություններ կարծես թե չուներ: Այն առավել կենսունակ Էր,
իրական ու շոշափելի, ինչը /երբեմն իրավացիորեն/ որպես առավելություն Էր դիտվում
նախորդների նկատմամբ: Անդրադառնալով 70-ական թթ. ասպարեզ իջած բանաստեղծների
ստեղծագործական հիմնական առանձնահատկություններին' Ազատ Եղիսպարյանը նկատում Է.
«Նրանք ունեն մի Էական առավելություն, այստեղ մարդկային խոհերն ու զգացմունքները,

I նլւբեմն մի քիչ անսովոր ձևով, բացվում են ընթերցողի հայացքին իրենց մարդկային ջերմությամբ
I ու ինքնատիպությամբ: Երևում Է այսօրվա կոնկրետ, իրական Հայաստանի բնապատկերը, Արևում
I է |սսյրոդ ու զգացող
երիտասարդ մարդը, որը կեցվածք չի ընդունում, որը չի ուզում
В զարմացնել,այլ ապրում Է, խորհում, զգում ֊ իր ժամանակին համապատասխան» /Ա.
I Եղիազարյան, «Մարդը ներսից», «Սով. գրող» հրատ.,1985թ.. Էջ 108-109/:
Այդ շրջանի սաւսվել աչքի ընկնող ներկայացուցիչներից են Հրաչյա Սսւրուխանը, Ղուկաս
I Սիրունյսւնը, Արէքեն Շեկոյանը, Հակոբ Մովսեսը և Էլի ուրիշներ, որոնք ունեն սեվւական ձայնի
I որոնման իրենց ուղիները, միմյանցից տարբերվելու ակնհայտ ձգտումը, և, որ ամենւսբնորոշն Է
I այս սերնդի համար, բանաստեղծականի, այսպես կոչված, կիսասւվանդական ըմբռնումը:
I Մարդու և աշխարհի վախհարաբերության խնդիրը միշտ Էլ դրամատիկ բովանդակություն Է
I ստացել այս կամ այն դարաշրջանի բանաստեղծական զարգացումներում: «Ես այնտեղ եմ,I գրում Է Մայակովսկին, ֊որտեղ ցավն Է»: Սա պոեզիայի ընդհանրական կերպն Է, նրա
I բնութագրման Էական հատկություններից մեկը, որ ի մի Է բերում համաշխարհային
բանաստեղծության ողջ կենսագրությունը' ժամանակ աո ժամանակ ստանալով նոր ձևեր ու
եղանակներ:
ՀրՄարուխանի պոեզիայում ցավը դառնամ Է կենսագրություն, ինքնահադթսւհարմտն
անհրաժեշտ
նախապայման,
որ
փոքր-ինչ
հեռու
մնալով
կյանքի
կոնկրետ
արտահայտություններից, վերածվում Է բոհեմական թախծի' խոր ու ապրված.
Տերևների տակ թող սերը քնի:
Մոմերը հալվեն կաթիյ առ կաթխ:
Մի քիչ հաց լիներ ու մի քիչ գինի...
Ատիր, խնդրամ եմ, շուրթերս ատիր:
Բառերն այստեղ ունեն պատմություն, քանզի նրանցում առկա են ապրված զգացմունքները,
հոգեբանական վիճակները, որոնք ավարտուն տեսք տալով բանաստեղծական տողերին'
շարունակում են իրենց ներքին շարժումն ու զարգացումները: Իր «Եզրագծեր» առաջին
ժողովածուից առայսօր Սսւրուխանը հեռու մնաց նորարարական ճիգերից' առավել շատ
ունկնդիրը լինելով իր նախորդների' Տերյանի, Չարենցի, Եսենինի հոգեպարար ձայներին:
Գիտատեխնիկական հեղափոխությունը, պոեզիայի ապամարդկայնացմսւն ձեռնարկումները
չձևախեղեցին նրա գեղագիտական համակարգը, ուր մաքուր քնարերգությունը հաղթահարեց
ժամանակակից հերոսի հոգևոր բարդույթները:
Իրերի հետ հարաբերության մեջ մտնելու մարդու հեռանկարը, ի վերջո, ծնվում Է նրա
հոգևոր պահանջներից: Մարդը տիրում Է արտաքին աշխարհին'այն վերջնական արդյունքում
ծառայեցնելու իր հոգևոր պահանջներին: Միակ անհասանելի թվացող բարձունքը, որին
տակավին ձգտում Է հասնել մարդը, նա հենց ինքն Է, և ոչ երբեք այն իրերն ու երևույթները,
որոնք երբեմն աո երբեմն կարող են վախել աշխարհի հետ հարաբերության մեջ մտնելու նրա
եղանակները: Արվեստագետը մարդու իր իսկ տեսակի գեղարվեստական ձևն Է. հանգամանք,
որը բոլոր դեպքերի ու ժամանակների համար կարող Է փրկություն գուշակել իսկական
արվեստի համար: Եթե վարձենք, օրինակ, իր սերնդակիցների մեջ տարբերակումներ
ուրվագծել Հրաչյա Սարախսւնի
ինքնատիպության համար, ապա նրա ամենաակներև
առանձնահատկությունը, թերևս, հենց այս Է' գեղարվեստական
սեփական
տեսակին
հավատարիմ մնալու սկզբունքը:
Իրականի ու խորհրդանշականի հետաքրքիր զուգորդումներ Է ներկայացնում Ղուկսւս
Սիրունյանի պոեզիան: կենսական կոնկրետ ազդակները' պատմությունը, մարդու և բնության
փոխհարաբերությունները, իրերի հավերժական շրջապտույտը նրա ստեղծագործություններում
փոխներթափանցվում են միմյանց իմաստային նշանակության մեջ' համադրելով բարա ու
գեղեցիկի անընդհատ նորոգվող իմաստնությունը: Իրականության գաղտնիքներին մերվելու
բանաստեղծի ձգտումը համադրում Է իմաստուն կենսասիրության և իրերի խաղաղ
գոյակցության ներըմբռնումները' շերտ առ շերտ ընդլայնելով բանաստեղծության ներքին
տարածքները.
Արցունքը բարձրանում Է իրերից,
Բարձրանում մեր ապրած կյանքն ի վեր...
Մենք չենք սւրտասվումՄենք վերադարձնա մ ենք իրերի
կորցրած քնքշությունը:
Աշխարհն ընկալելով իբրև իրադարձություն, բանաստեղծը ևս իրեն զգամ Է նրա
անբաժանելի մի մասը, իր մեջ կրում նրա տարաբնույթ դրսևորումների ներքին խորհուրդը'
սւյդպիսով փորձելով կապվել նրա արարման
ընթացքի հետ: Երբեմն խուսափելով
երևույթների ու կերպարների կոնկրետ առարկայական հատկանիշների նկարագրություններից,
բանաստեղծն ամբողջ խորհրդավորությունը տեսնում Է նրանց նախաստեղծ գոյակցության
մեջ, իմաստավորում «այնկողմնայինը», ուր նրանք ձեռք են բերում նոր որակ' հայտնվելով
- իրադարձությունների ներքին պլանում:
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Բանաստեղծական խոսքի համար կայուն հենակետեր որոնող հեղինակ է Արմեն
Շեկոյանը: կյանքն իր բազմազան դրսևորումներով հանդերձ թափանցում է նրա
ստեղծագործություններից ներս մի տեսակ անսպասելիորեն, հանկարծտկի ու անմիջական, և
երբեմն հասարակ ու մաշված թվացող բսաերն ու դարձվածքները ձեռք են բերում ապրելու
նոր միջավայր.
Այսքան մաքուր, այսքան խաղաղ
ե սա կյանքն է, ոչ թե մահը:
Եվ ժամերը միապաղաղ
էլ չեն ճնշում: Եվ նոր պահը
ընդունում է մարմինը իմ
և ծածկում է ինձ անցյալից:
Լռության է: էլ չեն հնչում
ժամերը գորշ ու ձանձրալի:
Ա. Շեկոյանի ստեղծագործություններում
առօրյա երևույթներն ու իրավիճակները
ձեռք են թերում իրենց կոնկրետ արտահայտությունները' պարզունակ թվացող լուծումներում
ներկայացնելով հոգեբանական որոշակի իրադրություն: Անշունչ ու անբանաստեղծական
թվացող բառերի ու խորհրդանիշների համար նա գտնում է բնորոշ նրբագծեր, ստեղծում
«խաղային» իրավիճակներ այնպես, որ այդ «խաղը» հենց դառնում է բանաստեղծական
յուրօրինակ արժեք: Բանաստեղծի նախընտրած թեմաները նույնքան սովորական են ու
առօրյա, հայրենի տուն, ծննդավայրի կարոտ, վաղվա օրվա հանդեպ հույսեր ու տագնապներ,
սեր ni հիշողություն և այլն: Եվ այս ամենը' քնարական թեթև մատուցմամբ , պրոզաիկ բառերի
ա արտահայտությունների անակնկալ հայտնությամբ, բայց միաժամանակ հավատարիմ
բանաստեղծության բան խորհրդին ու էությանը:
70-80-ակսւն թթ. հայ բանաստեղծության մեջ իրենց զգացնել տվեցին, այսպես կոչված,
աստվածաշնչյան, դիցաբանական հղումներն ու խորհրդանշանները, որոնք յուրօրինակ փորձ
էին ժամանակակից պոեզիայի մեջ ավանդական արժեքների ներթափանցումների: Այսօրինակ
արժեքների յուրացման փորձեր ենք տեսնում սերնդի երևելի ներկայացուցիչների' Հակոբ
Մովսեսի, Աշոտ Ավդալյանի, մի քիչ ուշ' Հրաչյա Բեյլերյանի, Զսւվեն Բեկյանի և այլոց երկերում:
Միֆաստեղծման հնարանքները Հ.Մովսեսի ստեղծագործություններում սոսկ բիբլիական
իմաստներ չեն հետապնդում: Նրանք հնարավորություն են տալիս բանաստեղծին ընդլսւյնելու
պոեզիայի փոխաբերականության հատկանիշները, նպաստելու անհատի ենթագիտակցական
աշխարհի պատկերման բազմազանությունը: Հեռու մնալով բնապաշտական ավանդական
եղանակներից,
բանաստեղծը
նոր
դերակատարության
է
սահմանում
մարդու
գոյափիլիսոփայության հիմքում բնության' որպես շոշափելի կեցության համար: Զգալով նյութը,
մերձենալով առարկային' վեր կանգնել նրանից, նրա գերիշխանությանը տալ հարաբերական
արժեք կեցության նախապայմանի նկատմամբ, այս է ահա Մովսեսի բանաստեղծական էական
առանձնահատկություններից ւքեկը, որով նա տարբերվում է իր սերնդակիցներից:
Ես կամ, սակայն ինձ չեմ տեսնումքամին աչքերիս մեջ ծղոտ փչեց:Տեսեք, ստվերների վրա օրորվում են մարմինները:
Երևույթի մետաֆիզիկ ընկալումը բանաստեղծի համար նոր հեռանկարներ է խոստանամ
աշխարհի հետ վտխհարաբերության ընթացքում:
Հաղթահարեք նյութը' նշանակում է ախտանշել գոյի խորհուրդը, ձեռք բերել այլ կերպ
ապրե|ու հավանականություն: Այս առումով Հ. Մովսեսի պոեզիան առնչություններ ունի Հենրիկ
էդոյանի աշխարհընկալման որոշ սկզբունքների հետ: «Ես կամ, սակայն ինձ չեմ տեսնում» տողն
իր ենթատեքստային առումով հիշեցնում է էդոյանի նույնիմաստ արտահայտությունը. «Ես ձեզ
եմ բերում իմ մարմինը, միակ ականատեսը իմ հավերժական բացակայության»: Սակայն եթե
Հ.էդոյանի մոտ այդօրինակ բացակա ներկայությունը հիմնականում ձեռք է բերում
դիալեկտիկական ավաբավածաթ/ան, Հ. Մովսեսի ստեղծագործություններում երևույթների
հակադիր հատկանիշները շատ հաճախ չեն հասնում ներքին միակցությունների, ինչի պատճառը
գուցե թե կարելի է փնտրել, Ալ.Թոփչյանի ձևակերպմամբ, «խորհրդանիշների խորհրդանիշների»
չափազանց խտության արդյունքում:
Այսքանռվ հանդերձ պետք է նշել նաև, որ աստվածաշնչյան-բնապաշտական յուրօրինակ
զուգորդումները Հ. Մովսեսի ստեղծագործություններում միշտ նորոգ են պահում տիեզերական
առեղծվածի հարաշարժության խորհուրդը, և դեպի «ոսկեղեն դղյակ» բանաստեղծի ձգտումը
դառնում է նախախնամության գաղտնիքներին մերվելու հոգևոր մղումի արտահայտություն,
ոսկեղեն դղյակ, դեպի քեզ քայլեմ
ու հալվեմ երկնքից կախված
լուսեղեն զնգան դռներիդ:
Բանաստեղծական վերոհիշյալ անուններով, անշուշտ, չի ամբողջանում այս սերնդի
ընդհանուր դիմապատկերը: Նրանց շարքերում այսօր ՚ էլ շարունակում են ստեղծագործել
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այնպիսի հետաքրքիր բանաստեղծներ, ինչպիսիք են Հովիկ Հովեյսւնը, Եղվարդ Միլիտոնյանը,
Արտաշես Ղազարյսւնը, Հրաչյա Թամրազյսւնը ե Էլի շատ ուրիշներ, որոնք յուրովի նպաստում
էյն արդի հայ պոեզիայի զարգացման բնականոն գործընթացին: Միևնույն ժամանակ,
վերոբերյալ դիտարկումները հատուկ միտումներ չունեին գիտական քննության առնելու
հիշատակված բանաստեղծների ստեղծագործությունները: Նպատակն
այստեղ
սերնդի
բանաստեղծական հետագծի մեջ շարժման ընդհանուր ուրւ|սւգծումն Է, նրա լուծված ու
չլուծված հիմնախնդիրների ընթացքավորմանը հետևելու ընդամենը մի փորձ:
60-ականների ստեղծագործական վարձի անմիջական ժաոանգորդները, այնուամենայնիվ,
չունեցան իրենց ընդգծված ժամանակը: Նրանց երկերում այս կամ այն եղանակով իրենց
արտահայտությանը գտան գեղարվեստական ճաշակի ու ըմբռնումների արդեն իսկ
հաղթահարված ձևերն ու մեթոդները, սակայն իրենց հերթին նրանք ձեոնպսւհ մնացին միմիայն
իրենց պատկանող անցման որոշակի ւիուլ ազդարարելու միտումներից: Ինչ խոսք, այս ամենի
համար նրանք նախ ունեին մի շարք արդարացնող հանգամանքներ, ասպարեզ իջնելուն պես
այս սերունդը հանդիպեց իր անմիջական նախորդի կապակցությամբ սուր և իրարամերժ
այնպիսի տեսակետների, որ որևէ ճանապարհի հստակ կողմնորոշումը, մեղմ ասած, դյուրին չէր:
Գրաքննադատության համար թիրախ էին դարձեյ ոչ միայն ժամանակի գեղարվեստական
մեթոդների ու եղանակների փոխազդեցություններն ու մոդեռնիստական հայացքները, այլ նաև
ժամանակակից մարդը, գրական նոր հերոսը՝ մինչ այդ անծանոթ կեցվածքով ու
պահանջնեբով:Եվ այդ հերոսն արդեն չէր կարող անմիջականորեն թելադրեւ իր սկզբունքներն ու
կայուն կենսակերպը, քանզի հենց իր ներկայությամբ արդեն կասկածի տակ էր առնված նույն
գրաքննադատության կողմից: Այսքանը, սակայն, սոսկ որպես արդարացում: Այնինչ իրական
թելադրողը ոչ միայն ժամանակն է և կամ գրական հերոսը, այլև բանաստեղծի
անհատականությունը, որ վերջնական արդյունքում խոսում է նույն այդ ժամանակի ե գրական
հերոսի անունից: Եվ տվյալ պարագայում ընդգծված անհատականության ու նախորդ սերնդի
ճնշող ներկայության պայմաններում սեփական կնիքն ունենալու ձգտումը պարզապես դարձել
էր սակավ հավանական:
Այ սրանով հանդերձ, այնուամենայնիվ, ժամանակակից հայ պոեզիայի շարժումն այսօր չի
կարելի չնկատել: Այլ խնդիր է, թե պատմական իրադրությունն ինչպիսի դեր ու նշանակության է
տալիս այդ շարժմանը, ինչպիսի ներքին ու արտաքին պայմաններ ստեղծում նրա ընդհանուր
կանոնակարգման համար: Մի փաստ, որ ինքնին արդեն անհերքելի է - առկա է գործընթացը, որ
ժամանակի հետ ենթարկվեի է անհրաժեշտ խմբագրումների' ժառանգության յուրօրինակ հայտ
ներկայացնելով հետագա սերունդներին:

Ամվափում
70-ական թթ. հայ բանաստեղծությունը քննության ու գնահատման առավել մեծ
տարածություն է պահանջում, քանզի այն արժևորվում է ոչ միայն իր բնագրային ընձեռած
հնարավորություններով, այլ, որ ոչ պակաս կարևոր է, ստեղծած գեղարվեստական միջավայրով:
Ներկա վերլուծության վարձը հիմք է տալիս եզրահանգելու, որ, տիրապեւոելով
ժամանակաշրջանի գեղարվեստական ինֆորմացիայի, այս սերունդը հանդես եկավ ինչպես
հայացքների ա սկզբունքների ընդհանրականությամբ, այնպես էլ անհատականությունների
տարբեր դրսևորումներով, ինչն էլ ընդլայնեց նրանց ընդգրկած ժամանակն ու տարածությունը:

Резю ме
.Армянская литература 70-х годов тревует больш ого пространства в овсуждении и оценке,
ибо она оценивается не только своими рукописными возможностями, но и , что не менее важно,
созданной художественной средой. Опыт нынешнего анализа позволяет делать вы вод , что владея
художественной информацией современной эпохи, это поколение выступило общ ностью взглядов и
принципов, так и различными проявлениями индивидуальностей, что и расширило охваченное им
время и пространство.

Ծանոթագրություններ
1.
2.
3.
4.

Եղիազարյան Ա., Մարդը ներսից, «Սով. գրող» հրատ.,1985թ.:
Սարոփւան Հր.,վկայություններ, «Հայաստան» հրատ.,1989թ.:
Սիրունյան Ղ., Իրիկուն բարի, դարձիր առավոտ, «Սով. գրող» հրատ.,1983թ.:
Շեկոյան Ա., Բախտ, «Սով. գրող» հրատ., 1989թ.:
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ՊԱՐՈՒՅՐ Ս ԵվԱ կՒ «Ե վ Ա ՅՐ ՄՒ ՄԱՇՏՈՑ Ա Ն Ո Ւ Ն »
ՊՈԵՄՒ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ
Ս. Ե.Խաչասւրյան
գրա կա նությա ն և լրա գրությա ն ա մբիոն

Պ.ՍՆակը հայ բանաստեղծտթյան գագաթներից Է, որն իր արտասովոր, ինքնատիպ шищийщИ
հայ քերթությունը հարստացրեց գեղարվեստական անկրկնելի արժեքներով միանգամայն թարմ I
բանաստեղծություններով ե մեծակտավ երկերով, որոնցից Է «Եվ այր մի Մաշտոց անուն» պոեմ!
նվիրված հայոց դպրապետին' հայոց այբուբենի գյուտարար Մեպտպ Մաշտոցին, որի ւվսրանքը11
հարյուրամյակների հեւտւներից ավեփ ու ավելի է ակնհայտ դաոնում: Մեր ժողովրդի ողբերգություններով 1
ե սխրանքներով հարուստ պատմությանը փաստում է, որ Մաշտոցի ստեղծած հայոց այբուբենը մի
ամբողջ զորաբանակի հզորություն ունեցավ ե կունենա:
Պարայր Սևակի և «Ա ր մի Մաշտոց անուն» պոևմը և հայոց լեզվին նվիրված նրա
բանաստեղծությունները պատշաճ տեղ պևտբ է ունենա դպրոցական դասսւգրքերամ և ուսուցանվեն
պիտի առանձնակի հոգածությամբ նկատի ունենալով, որ ինչքան էլ, արդեն, մասսայական, I
այդուամենայնիվ Պ. Սևակի ստեղծագործությունները այնքան էլ «դյուրամարս» չեն, ինչպես, սուենա
Հովհ. Թումանյանի «Թ՜մկաբերդի առումը» կամ «Մարոն»:
Սևակի «Եվ այր մի Մաշտոց անուն» պոեմը սովորողներին մատացերււց առաջ անհրաժեշտ է
հանձնարսւրել ընթերցել պրոֆ. Գ. Ս1ւակի «Մեսրոպ Մաշտոց» աշխատությունը, ար հանգամանորեն
շարադրված է մեծ դպրապետի կյանքն ու գործունեությունը, հայոց գրերի ստեղծման պատմությունը,
պատմական այն ժամանակաշրջանը, երբ հասունացել էր սեփական գիր ունենւպու խնդրի յուծմւսն
հրատապ անհրաժեշստւթյունըՊոեմը դյուրին ըմբռնելու բանալի կարոդ էր լինել նաև Պ.Սևսւկի «Թրի
դեմ գրիչ. Մաշտոցի սխրագործությունը» հոդվածը, որը պետք է ներկայացնել սովորողներին, շեշսւելպյ
հետևյալ պարբերությունը. «Ս11ր պատմության 16-դաբյա բարձունքից նայելով, Մաշտոցը մեգ երեում է
նախ և առաջ րբրև մի վիթխարի քաղաքագետ, որի շահած անարյուն ճակատամարտի հետ չի կսւրալ
հաւքեմսւտվել մեր սպարապետների փառավոր հաղթանակներից և ոչ մեկը»: Համառոտ ներկայացնեմ
նախաքրիստոնեական Հայաստանը, հեթանոսական բազմաստվածության ժամանակաշրջանը ե
պատմական ժամանակի թելադրանքը ունենսղ սեփական գիր, որպեսզի նոր, միակ Աստծուն
Քրիստոսին չաղոթեին «օտար խոսքերով»: Բերել պոեմից համապատասխան հատվածը.
Նրանքծնվումենիրենց ծնողի ւսնօցնաթյանից,
Որպեսզիդաոնան նորզորեղություն.
Նրանքծնվումեն, որ ապացուցեն.
Թեվերջը մի տեղդաոնամէ սկիզբ:
Նրանք ծնվումեն, որ ապացուցեն,
Թեայնտեղ է /ոկ սխրանքն ս1[սվամ.
Ուր վերջանամէ ամեն մի հնար... 1
Պոեմի շիկացած հատվածները հանձնսւրարե| անգիր, ահավասիկ այս մեկը.

... Նրանիցառաջկային ւսստվածներ'
Երկնքի, սիրո, պտղավորումի,
Ինչպես փոթորկի, նաև... դպրության,
Եթեբոյորը'մինչևիսկ ստույգ,
վերջինս սուտ էր, սուտ ստագապես.
Աստվածկար, սակայնդպրությունչկար:
Նա հավատավորնիր նորհավատի,
Դպրության մեր սուտ աստծուն վռնդեց
Եվինքը մնաց նրա փոխանակ:2

Մանրակրկիտ վերյուծեյ « ժ » և «ԺԱ» գլովսները («կիսված է արդեն հայրենիրը մեր»): Հայոց այբուբենը
որպես հզոր զենք, նրա վիթխարի, ազգապահպան նշանակությունը («Այն, ինչ որ անել չկարողացան Արշակ,
.վաղւսրշակ, Մուշեղ ու Մուշե, սա արեց միայն' անզեն ու սւնզորք»):

վերլուծեյ'

Նա օտարհրի ճարակիդիմաց
Մերինքնությունըկոփեցա կռեց.

Քանակիդեմթև.
Թրիդեմթռիչք,
Արյան դեմթանաք,
Սրիդեմգրիչ.
Եվդարանի դեմ Մւստենադարան... 3
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Տայ «Եվ ւսյր լքի Մաշտոց» պոեմի քանքարաշատ հեղինակի քաղաքացիական նկարագիրը.
ընդգծէււ նրա անաւի սերը առ մայրենին: «Հայոց լեզու» բանաստեղծության
Եվերջանիկէով քեզ կարողէ կոչեյ մայրենի:
Երանե/ի ԷովքեղանովԷխոսում.ա դատում... 4
Այս տողերը բերել, ապա «Մայրենի լեզու» բանաստեղծությունը ներկայացնել, որտեղ
մաշտոցսւկերտ մեր հրաշքին սիրահարված հեղինակը սուրբ մասունք Է համարում մայրենին'
«Անկողոպտելի մասունք սրբազան՝ դարերի խորքից դարերին հասած»: Նշել, որ Մեսրոպ Մաշտոցի
նկատմամբ, նրա եզակի սխրանքի հանդեպ բանաստեղծի անհուն սերը «Եվ այր լքի Մաշտոց» պոեմով չի
սահմանափակվում: Մինչև պոեմը շարադրելը (1962), 1961-ին գրել Է «Խոսք հավաստիքի»
բանաստեղծությունը' Մաշտոցի ծննդյան 1600- ամյակի առթիվ, ուր օտար ափերում դեգերող հայոց
այրերին նախատելով, պահանջում Է, որ «Խորհեն հայերեն, ապրեն հայերեն...»:
Ապա սովորողներին այս մասին տեղեկացնելուց հետո հանձնարարել անգիր նույն
բանաստեղծության «Ե» հատվածը («Հոռետեսության համար չեմ ծնվել»):
Շեշտել, որ պոեմը Պ. Սևակի նախասիրած ժանրերից Է: Նա գրել Է մի ամբողջ շարք պոեմներ, մեծ
կտավներում առավել ևս հորդացել Է մեծ մտածողի ա գրողի շռայլ տաղանդը: Բերել ակադեմիկոս Ս.
Սարինյանի գնահատականը. ««Եվ այր մի Մաշտոց անուն» պոեմը հզոր տսպանդի ստեղծագործություն
Է, ուրգեղարվեստական մտածողությունը հասնում Էփիլիսոփայական անսովոր խտացման»: 5
Սովորողների գիտակցությանը հասցնել այն անառստկեփ ճշմարտությունը, որ ազգի գոյատևման
ամենակարևոր ու առաջին երաշխիքը ազգային լեզուն Է. չկա լեզու, չկա ազգություն: Հիշեցնել, որ դեռևս
մեր թվարկությունից առաջ հայոց արքա Տիգրան Մեծը հանցանաց խուց Է նետում օտարախոս հային,
պահտնջե|ով, որ հայկական հափ վրա հայը հայի հետ պիտի խոսի մայրենի լեզվով:
կրկին անդրադառնալ «Եվ այր մի Մաշտոց անուն» պոեմին, բերելով «Իսկ իսկությու՞ն չէ, որ
զորքից առաջ միշտ էլ լեզուն են մարտադաշտ հանում, և ինչ չի կարոդ ոչ մի զորք անել, լեզուն է անում»
տալերը, բացել հարուստ ենթաւոեքստը:
Մաշտոցի սխրանքը փառաբանող այս պոեմի և ոչ մի սաղը դուրս չթողնելով ուշադրությունից, տալ
նրա գեղարվեստական արժանիքները' խոսքի բարձր կարտորան, պատմական ժամանակաշրջանի խոր
իմացությունը, հորդացող հայրենասիրությունը, դիպուկ համեմատությունները, տաղաչափական
կատարելությանն ու թարմությունը: Ասել, որ Պ. Սևակը «սքանչելի ու նորովի» զենք է համարում
ազգային գիրը, որի դեմ անզոր է ցանկացած նետ ա յաթաղան: Հիրավի, մաշտոցյան այբուբենի շնորհիվ
մեր «վտքր ածուն» կարողացավ գոյատևել հազարամյակներ, նրանով կերտվեցին գրական անկրկնեփ
կոթողներ, մագաղաթներին հանձնվեցին մեր հոգևոր անսպառ հարստությանն ու մտքի թռիչքը,
երևակայության ճախրն ու ոգեղեն խոյանքը' շարականներից մինչև «Մատյան ողբերգության» պոեմը,
«Եվ այր մի Մաշտոց անուն»-ից մինչև «Հայոց դանթեականը»:
Նշել, որ Մուշեղ Գալշոյանի «Մամփրե արքան» պատմվածքի համանուն հերոսը հայոց
այբուբենի 36 տառերը համարում է 36 արդար զինվորներ: Այնուհետև ցուցադրել հայոց այբուբենին
նվիրված կինոնկար: Լսել մայրենի ւեզվին նվիրված Պ. Սևակի բանաստեղծությունների «Եվ այր մի
Մաշտոց» պոեմի հատվածների արտասանությունները' վարպետ ասմունքողների կսւտարմամբ:
Նշել, որ Մաշտոցի սխրանքը հայ գրողներից շատերի համար է ներշնչանքի աղբյուր դարձել, իսկ
Մաշտոցը դարեր շալտւնակ դասվել է սրբերի շարքը: Պոեմի հատվածները անգիր հանձնարարեյ
սովորողների ընտրությամբ:

Ամփոփում
Այսպիսսվ, Պ. Սեւակի «Եվ այր մի Մաշտոց» պոեմը, որը գեղարվեստական անզուգական կոթող է'
նվիրված Մեսրոպ Մաշտոցին, հարկ է' ըստ արժանվույն մատուցել սովորողներին: Սույն հոդվածում
առաջարկվում է այդ երկը ուսուցանելու առավել արդյունավետ մանկավարժական մեթոդներ:

Резюме
Итак, поэма П.Севака “Ев айр ми Маиггоц”, которая является неповторимым художественным
произведением посвещенная М.Маштоцу и надо по достоинству преподнести ее учащимся. В этой статье
предлагаются нашюлее эффекпшные педагогические методы обучения этому произведению.
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2. Պ. Սեւակ, «Եվ այր մի Մաշտոց» պոեմը, Եր. Լույս, 1991.40 էջ:
3.Պ. Սեւակ, «Եվ այր մի Մաշտոց» պոեմը, Եր. Լույս, 1991.47 էջ:
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գրականության և ժուռնալիստիկայի ամբիոն

Ներքին ակնածանքն ու հպարտությանը, մեծագույն հարգանքը, մասնագիասւկսւն Н
զմայլանքն ա խոնարհումը մեգ մի կողմից սառեցնում եւ թույւ չեն տալիս խոսել pn I
ժամանակակցի, մեծագույն գիտնական-գրականագեաի, գրականության պատմաբանի*®
քննադատ-տեսաթսւնի, հայ գրականության տադանդափայլյան մեթոդաբանի, դարի I
մեծագույն մտավորականի, մեծագույն արկախցու, հայրենասեր ուսուցչի, ուսուցչապետի'И
րաբունսւպետի մասին, մյուս կողմից էլ' պարտադրում են...
Սակայն այդ պարտադրանքը հարկադրանք չէ, այլ' առիթ, գեղեցիկ առիթ' ռադերիս Я
հեղինակին գնահատանքի, երախտիքի, շնորհակալության, շնորհավորանքի խոսք մատուցելու I
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի հայ նոր գրականության բաժնի Я
վարիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, իմ ու իմ 1
նման շատ-շատերի ուսուցիչ, ասպիրանտական ղեկավար Սերգեյ Ներսեսի Սարինյանի ]
իմաստալից, վսեմաշուք 80-ամյա հոբելյանի առթիվ...'ձեռքս սրտիս...' խոնարհումով...
Այդ պսւրադոքսալ պարտադրանքը գրականության մարդու համար' ներքին Я
հաճելիություն է ծնում մի քանի խոբհուրդներով' մարդկային, ինտելեկտուալ, մասնագիտական;*
հայրենասիրական, որոնք բարձր որակների ցույց կարող են հանդիսանալ...
Ս. Սարինյսւն երեւույթը խիզախել, խիզախում է գիտականության բերել գրականության 1
որոշակի
ընդհանրություն.
երբեմնսւկի'
սինխրոն
(համաժամանակյա)
արժեքներ, Щ
համոզմունքներ, ուղղություններ' գրական ժանրերի տարբերակումների, պարբերացումների, 1
կատեգորիաների հետ, անտիկ ժամանակներից ցուցված պոետիկական սկզբունքների j
արժեքավորմամբ ու հաստատմամբ, եւ ոչ միայն, այսինքն' գբական-գեղարվեստական, I
տեսական, գաղափարաբանական, քննական մտածողության շերտերը գիտականացնել, իսկ |
դրանք, առավելությամբ, այս կարգի ընդհանրացումներով' բացառիկ ընդհանրացումներով են ]
հնչում' տիպաբանություն, էթիկա, պատմության փիլիսոփայություն, մեթոդաբանություն, I
գազափարաբանություն, գրական քննադատություն, գրականության փիլիսոփայություն...
Ի՞նչ հարաբերություններ գոյություն ունեն գիտնականի, հասարակական էակի, 1
մանկավարժի,
տեսաթան-մտնկավարժի, գրականության պատմաբանի միջեւ ե1 այլն...
քննախրոնիկա' մեր ժամանակաշրջանի եւ ժամանակի, ժամանակակցի ներքին ա արտաքին ]
աշխարհների դրսեւորամների լույսի տակ եւ այլն, եւ աղն...
Ս. Սարինյանը բարդ ու խորը անհատականություն է, բնավորությամբ, խառնվածքով' ՚
սկեպտիկ..., հակումներով' խիզախող, մտասեւեռմամբ' հեղափոխական...
Հավանական է' նրան կարելի է ներկայացնել որպես սւնտիկյան ժամանակաշրջանի
Պլատոնի ակադեմիայի' Ձիթենյաց այգու, սկեպտիկ իմաստասեր, քերթողական ոգով եւ
պոետիկական խառնվածքի տաղանդի ձույլքով նախաստեղծ... կարելի է համադրել նրան :
ներքին հախուռն խառնվածքով եւ արտաքին խաբուսիկ սառը տրամախոսությամբ կերպարի...
Սակայն, հայենք, թե ներքին այդ սառնության մասին, դարաշրջանն ի նկատի ունենալով ինչի է
տրամախոսվում Բելինսկին. «Այդ սառնությանը ներքին հիացմունքի կենտրոնացումն է,
արգասիքը ինքնատիրապետման, որ կարողանում է տեսնել ամեն ինչի իսկական տեղը եւ
իսկական սահմանները»1:
Ս. Սարինյանը հենց այդպիսի առավեւության կրողն է, ինչպես ցուցեցինք' սկեպտիկ
մտասեւեռմամբ, բանի, էության, էախոսության, գիտականության, յուր բանականության ուժի
ցուցադրական դասերով' անժխտելիորեն' կործանիչ տրամաբանությամբ, այն է' հերքումիեդծումի անողոք, անկասելի ուժով առլեցուն ու թրծված, թերեւս նման դեպքում է, որ կարելի է
նրա հետ համաձայնվել անվիճելիորեն. «... բանավեճում ինձ հաղթող չի եղել...», եւ այս
ամենը գադւտիաբի, գադափարակարգի, գաղափարախոսության սկզբունքով' ծարավի
հոգեգննումով, հոգեբանությամբ, որտեղ սառը բացասում չկա, այլ կա գիտության մեջ
խորանալու անհագ նկրտում, ի հաստատումն' մղվեք նրա' ազգային գաղափարախոսության
շուրջ ցուցված անալոգիաներին, հիպոթեզներին. «...Համահարթվեց հասարակությանը, բոլորը
դարձան ագատ եւ իրավահավասար... Ազատություն եւ հավասարություն նշսւնաբանով
սկսվեց բանական հասարակության նոր' դեմոկրատական դարաշրջանը: Այստեղ է չարիքի
հիմքը' անհատի եւ հասարակության անտինոմիան, որ ընդունակ չեղան վերացնելու՛ ոչ
կապիտալիզմը, ոչ սոցիալիզմը, ոչ ամերիկանիզմը... դրանք այժմ արդեն, վերաճել են
ծաղրանկարի, ուր ներկայացում է խաղում պառլամենտ ՜ կոչված կրկեսը: Եվ այդ ատավիզմը
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: համաշխարհային քաղաքականության մակարդակներում այժմ դստձէղ Ւ. բռնության
{օրինականացման, ազգերի եւ մարդկության ազատաբանը խւսփանող եւ բարոյական ու
սոցիալական այլանդակությունն արդարացնող միջոց...» :
հարկավ, անալոգիայի եւ սիլլոգիզմի այլամիւռ դրսեւորումներով բանադատը գծում եւ
ներկայացնում Է յուր
ապացուցման թեզիսը...'
ցուցելով հասարակական շերտերի
անկարգունակ կարգը:
Սարինյանի ներքին սկեպտիցիզմը գիտական հիպոթեգաձեւույթներում ազդարարում եւ
հայտարարում Է ճշմարտություններ' կապված գրականության պատմությանը, պոեզիայի
հարցերին, տեսական մեկնությունների սկզբունքների, գրական ուղղությունների, հոսանքների
ցուցմանը, մեկնաբանմանը, սւրժեքաբանմանը...
Մտքի ինչպիսի սահմանադրումներ, սահմանախախտումներ, որպիսի ամբողջացումներ,
ահավասիկ' իմաստասեր' Պլատոնի ակադեմիայից...
հետաքրքիր եւ հավանական Է որոնել (թեկուզ այն անչափ դժվար) ոճախոկերի
հակադրույթը, նախադրույթն ու եզրահանգումը, մտահանգման ինքնատիպ' սիււոգիզմի եւ այլ
մտակեբպերի կատեգորիկ դրսեարումները, ճշմարիտ դրսեարումները...
Այս դիաույթով, հավանականությամբ պետք Է մեր ժամանակին եւս սկեպտիցիզմի
որակում տալ, քանզի անցման շրջանին հատուկ ուրվագծումներ Է; կատարում նա յուր
ճշմարտության չբավարարված ձգտումներով, ծարավի հոգեբանությամբ,
քաղցի,
ճշմարտության քաղցի ընդգծված զգացողությամբ... Հարկ Է չշվաթվել եւ չերկնչել, չնսեմանալ,
որովհետեւ սկեպտիցիզմը' չմարսված սկեպտիցիզմը, յուր բնույթի այլ որակներ Էլ Է
ներկայացնում...
Ահավասիկ, Սարինյանը ակադեմիական ոճով, սեւեաւն, որոնող, մարտնչող, սկեպտիկ
Էության ունի, նրա միտքը սուր Է, միշտ ոգում Է, գյուտում Է լայն կտրվածքներով, ստեղծում Է
սկզբունքներ, գիտության ծարավ հոգին գիտական սխրանքներ Է կատարել, կատարում'
փորձեւով յուր հաստատած ճշմարտությունները, գիտական ճշմարտությունները ցուցել ու
երբեմնակի'
տարակուսել
ժամանակաշրջանի
անբարեհաճությունից,
գրականդրականագիտական շարժերի ընթացքից, պահվածքից, հին ու նոր ավանդների բախումից ու...
դրանց խաչաձեւումից' չմնալով պասիվ հայեցող, այլ երեւալով
յուր հեղավտխական
մսւածեւակերպով, առաջամարտիկի քննախույզ, հաստատող վարքագրությամբ...
Նա որոշակի, պարտադիր սկզբունքներ ունի մշակած. «Գրականության պատմաբանը,խոսքը առաջին հերթին յուր մասին Է նաեւ,- չի կարող, իրավունք չունի զտելու գրական
պրոցեսը: Նրա համար բպոր անուններն ու օղակները հավասարատես են (ոչ հավասար):
կա գրական երեսոյթների
գնահատության
երկու
եղանակ' ակսեոլոգիակսւն
(արժեքաբանական) եւ հերմենեափկ (հադորդակցական-մեկնաբսւնական): Գրականության
պատմաբանը չի կալտղ դեկավարվեյ միայն արժեքաբանական եղանակով, դա կզրկի
պատմությունը իր ներքին հարստությունից, գրական պրոցեսի բարդ ու բազմաշերտ
դրսետրումների անհրաժեշտությունից: Երկու եղանակների միասնությունը պարտադիր Է»3,եզրահանգում է քննադատը:
Գրականության պատմաբան լինելով եւս ընտրյալ է Սարինյանը, գրականության
տեսաբան' անգերւսզանց, հարցը սկզբունքային ելակետ է ընդունում, միաժամանակ, երբ
փորձում ենք դիտել նրա մեկնողական ձիրքը' նյութին առնչվելիս... «Մտքի ինչպիսի
տիրապետող
անկաշկանդություն, տեսակների ինչպիսի որոշակիություն, հայացքների,
ըմբռնումների ինչպիսի ավարտվածություն, որոնք արտակարգ գեղեցկություն են ստանում
ճկան ու դինամիկ տրամաբանական անցումներով, հասկացությունների պատմական
տեաղության խոր ըմբռնողությամբ, փիլիսոփայական կատեգորիաների պատճաոսւկցված
ենթակարգությամբ...»4,- մեկնությունը «մաքուր քննադատի տիպ» (Րաֆֆի) հանդիսացող Մ.
Նալթանդյան մտածողի բնագիտության, փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի, միֆոլոգիտյի,
քաղաքականության, քննադատական ռեալիզմի դրսետրումների եւ գիտական, պոետիկայի ու
այւ համակարգերի, տրակտատների քննությանը վերաբերող քննամտահանգումներ են'
...տրված մեծ մտածողի' Սարինյանի կողմից...
«Յուրաքանչյուր իմաստասեր, գրող, գիտնական, թե փիլիսոփա, գրում է միայն մեկ
գիրք' իր կյանբի գիրքը: Գա նրա կենտրոնն է, մտքի կիզակետը, դեպի որը ձգտում եւ որից
ելնում են նրա բոլոր գյուտերն ու գրքերը: «Տայ գազափարաբանությունը» իմ կյանքի գիրքն է
եւ նրանում առկա է իմ գիտական գործունեության տասնամյակների վարձը: Ուշադիր լինելու
պարագայում կարելի է նկատել, որ գաղափարը մի էական մոտիվ է գծում իմ գրեթե բոլոր
ուսումնասիրություններում»,֊գրում է Սարինյանը ներքին կենտրոնացում'
սառեցում,
գաղափարների սիստեմավորում ապրելով: Թերնա 1950-ական թվականները լցված, ներծծված
էին Սարինյան քննադատով: Դպրոց նախանշած ու հիմնադրած երեւույթներից է Ս.
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Սարինյանը... Հւսյ գրականության վաղվա օրվա շուրջ մտորման գնա |ով' տեսաբանը դիտում էտ
«Նկատում եմ, որ քսանմեկերորդ դարի նախաշեմին հայ գրականությանը համընթաց
լինելու համաշխարհային գրականությանը... Ինտելեկտուալ նէկւհոսք հ կատարվում ulipfl
մտավոր աշխարհը՝ Ֆրեյդ, Շոպենհաուեր, Նիցշե, Հեյ դեգեր, Շպենգլեր, Յասպերս, Շնիցլնր,®
Սարտր...»5:
Սրանցից շատերը մեծ փիլիսոփաներ են, մեծ արվեստագետներ, եւ գար չէ, որ աՏ
Սարինյանը յուր գրքերի գիրք' «Հայ գաղափարաբանաթյունը», քննասւնալիզի, սահմանման Я
դնելով տափս է արժեքաբանումն հետեւյալ կերպ (այն կարելի է նրա ողջ Я
քննահամակարգի գնահատությանը ուղղել). «Դա մի ուրույն սինթեզ է, որ արտածում է 1
մտավոր գործունեության բոլոր ոլորտների ձգտումը փիլիսոփայական ընդհանրացման' այդ 1
ընդհանրացման մեջ
անդրադարձնելով թե' սոցիոլոգիայի, թե' վփլիսոփայության, թե Я
տնտեսագիտության, թե' մանկավարժության, թե'
գրականության
ու
արվեստի, թե 1
հասարակական մտքի գիտակցման վարձը»6:
Այստեղ թե' ապացուցման թեզիսը, թե պարադոքսները, թե' ցուցվող սիլլոգիզմները, թե 1
նախադրյալ-հիպոթեզները՝ նոր եւ նոր առաջադրվող, թե' տրամաբանման
այլաշերտ 1
երանգները ձգտում են մեր մեծ ժամանակակցի մտաքննահսւմակարգի սահմանները գծել Щ 1
ցուցել...՝ լարջ, բարդ ու հաճախ' անմեկնելի..., անպարփակ, հսկայական, դինաւքիկ:
Սակայն դեռեւս ապագային հայենք’ ինչ գրաքննական-տեսակսւն արժեքներ կստեղծի I
նրա ծանր ւրջաթյուն ունեցող ոգեղեն ժայթքումներ ու դեոեւս ստացվելիքը...' քննական 1
ձեւույթնեբ նախանշող միտքը...
Իսկ ստեղծվածները անչափ լուրջ ու արժեքավոր, ժանրային տարաբնույթ սիստեմով ]
աշխատասիրություններ են' «Ռեալիզմի սկզբնավորումը հայ գրականության մեջ» (1955) I
թեկնածուական ատենախոսություն, «Հայկական ռոմանիզմ» (1966), «Րաֆֆի» (1957), 1
«Մուրացան», «վ.Տերյանի դիմանկարը», «Լեւոն Շանթ» (1991), «Հայ նոր գրականության :
պատմություն» (հինգ հատորյակ' Սարինյանի խմբագրությամբ), «Հայ քննադատության \
պատմություն» (երկու հատոր' Սարինյանի խմբագրությամբ), «Հայ վեպի պատմություն», \
«Սերունդներ եւ ավանդներ», մոնումենտալ, անչափական «Հայոց գրականության երկու դարը»
(չորս հատորով) գրքերը եւ այլն, եւ այլն...
Ս. Սարինյանը գեղարվեստի էությունը մեկնելով յուր ներքին զարգացման կոնտեքստերում,
քննելով գեղարվեստական երկի արժեքավորման, տաղանդավորության աստիճանի
պարզաբանման հարցերը' դիտում եւ մտահանգում է հետեւյալին, թե գեղարվեստի' «ճանաչման
ընթացքը հենց շարժման օրենքի եւ օրինաչափության իմացություն է, առարկայի բազմակի
պատճառական կապերի իմացությունը, որից եւ գոյանում»:
Քննադատը գեղարվեստական երկի ներքին թողությունը համարում է այն, թե վերջինս
զարկ է էներգիայի ներքին մեծությունից' «իմացական, հոգեբանական եւ զգացական
հարստությունից»: Սարինյանը նրա կայացման մեթոդուոգիսւն, գոյութենությունը անվանում է
«երետւյթների փիլիսոփայական բարձր համադրություն»' հաստատման գնալով, ուսուցանելով,
թե «գրողի տաղանդը չափվում է հենց այդ էներգիայի հարստությամբ, որը եւ որոշում է երկի
գեղարվեստական համարժեքի ժամանակային միավորը»:
Սարինյանը հատկապես չժխտելով նյութի սեփական առաջադրանքի իմացությանը,
պարտադրանքը' գնահատելի է գտնում, որ «գրողը պետք է զինված լինի նրա ներքին օրենքների
խոր իմացությամբ» (էջ 555), այսինքն' կռահեփ տեսնի նյութի ներքին գաղափարայնությանը իր
իսկ առաջադրանքի գծույթներում..., շարժերում:
Նյութի, երեւույթի Փիլիսոփայական բեւեռացումները բեկվում են անվերջանելիության
սիլլոգիզմներում,
մտքի բազիսում'
լինեն դրանք սկզբունքների,
ուղղությունների,
մեկնությունների, զգացումների, աշխարհընկալումների խորքային, երկբեւեռ ցույցերում, իսկ
տեսաբանը շեշտում է. «Առհասարակ, լուսնի տակ եւ տիեզերքում չկա մի երեւույթ, որն ունենա իր
հստակ, վերջավորված սահմանումը: Բոլոր սահմանումները ձգտում են մոտավորության: Դա
նյութի բնույթն է, նրա անսպառեւիությունն ու անվերջությունը...» :
Մերթ-մերթ գրաքննադատը անդրադառնալով արդի հայ գրականության ընթացքին,
սերնդափոխության հատույթներին, գեղարվեստական մտածողության, ոճի, աշխարհընկալման
հարցերին' նկատում է. «Այժմ տեղի է ունենում մի յուրատեսակ հեդսսիոխություն մեր
գեղարվեստական մտածողության մեջ, որն, անշուշտ, առնչվում է մեր ազգային ոգա
հեդավտխական վերելքի հետ, քաղաքական իմաստով մեր անկախ պետականության եւ
Ղարաբաղի ազատագրական շարժման հետ»: Գրաքննադատը երեւույթը գնահատության է
ենթարկում' մեկնելով հայ գրականության կարճ, իրար հարակից ընթացքի' արդի
ժամանակաշրջանի եւ նրան նախորդած տարիների գրական ձեռքբերումները. «Ինչ
համեմատություն արդի մեր մամուլի մտավոր բովանդակության եւ նախորդ տասնամյակների
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Buluiljtiphiiiiij ին, զոսո թվաբանական ճշմարտություննէտով կաղապարված գա ղւսւիաբակւսն
В սէյկւոանւռիզմի միջեւ»: Գրա1|տնության պատմաբտնը այնուհետ հստակեցված մտահանգում է
В ննրկայլսցնում'
արդի
հայ
գրականության
զարգացածության,
առաջ
մղվելիք
I ինքնադրսեւորումների շուրջ վավերագրում ցուցելով. «Մտավոր, գեղարվեստական եւ
I կնտելեկտուալ արժեքների հախուռն ներհոսքը փոխակերպում Է մեր ազգային աշխարհայացքի
I ձէհն ու բովանդակությունը' արվեստի եւ գրականության որոնումներն ուդդելով համաշխարհային
I չափանիշների յուրացմանը...» : Գրական արդի պրոցեսը իր իսկ ժանրային տարաբնույթ
■ դրսեւորումներով, ըստ գրականագետի, արդեն այ| բարձր որակում ունի. «Գրականությունը
■ նվաճում Է պրոֆեսիոնալ մակարդակ: Սա նշանակալից առաջընթաց Է»,- եզրահանգում Է
ւ Սարինյանը:
«Ես բոլորովին այն կարծիքին չեմ, թե արդի գրական պրոցեսը ճգնաժամ Է ապրում»,- յուր
I պնդումը հերքումի ձեւույթով Է գծում Սարինյանը' նորից պնդումի գնալով, թե «գրականությունը
I նվաճում Է պրոֆեսիոնալ մակարդակ»9:
Գրաքննադատության
մեթոդիկայի,
մեթոդաբանության
հաբցամիտումները,
I քննաձեւայթնեբը ուսուցոդական համակարգում առաջնային են դառնում թե' քննադատության
К դերին, թե' քննադատության պրոցեսին, թե' քննադատի անաչառությանը, թե' նրա
I քաղաքացիական ազնվությանն ու ակտիվությանը, թե' անընդմեջ ստեղծվող երկերի
I գնահատությանը վերաբերող հարցամիտումները, քննաձեւույթները իրենց հնարավոր
I դրսեւորումներով. «Գրական քննադատության կոչումն Է՝ վերլուծել ընթացիկ գրական
I նրեւութները, գրախոսել լույս տեսնող գրքերը, տալ գրական երկի գնահատականը, համակարգել
I գէպարվեստական փորձը եւ ուղղություն տալ գրական շարժմանը»1 :
Գրաքննադատը ցույց Է տալիս գրականագետի առջեւ ծառացած խնդիրը ու դրան հասնելու
մեթոդիկան' հատկանշելով գիտական նյութի կարեւորությունը, ժանրային տարբերակումը,
նյութի ուսուցողական կողմը: Առաջնակարգ արժեքով Է ներկայացնում հատկապես Տ. Օշականի
եւ Ս. Աղաբւսբյանի գիտական վաստակները, որոնք գրական պրոցեսից չեն հանում ոչ մի
անուն...
Գրական երետւյթների բացահայտման, սահմանման, համապատասխան գիտական
տերմինաբանություն ստեղծելու, ուսուցանելու կարեար, անդրանիկ նախապայմանը Սարինյանը
համարում Է առաջին հերթին այն արժեքավորումը, որը կցուցի գրականագիտական ուղղության
ձեսոյթը. արդյո՞ք այն ռեալիզմի, ռոմանտիզմի, կլասիցիզմի, սիմէխփզմի, թե՞ Էլի գրական որ
ուղղության սահմանումը, լուծմունքը կհղի... «Յուրաքանչյուր տերմին, յուրաքանչյուր եզր կամ
հասկացություն իր մեջ մարդկային մտածողության հարյուրամյակների վարձ Է աԱվտվտւմ... Ինչ
ուզում ես ասա, ինչպես ուզում ես բացատրիր երեւույթը, մինչեւ չասես ռեալիզմ, ռոմանտիզմ, սիմվոլիզմ
եւ այլն, մինչեւ չբանաձեւես սահմանումը, այն կմնա չգիտակցված, չըմբռնված վերացությունդ :
Արդի հայ քննադատական մտքի ’պատմության ընթացքը նախանշված Է
մեթոդաբանության ինքնատիպ ցոլանքների առանձնացումներով, որում Սարինյանի
ներկայացրած համակարգը հաճախ ժանրային նոր տերմինոլոգիա Է նախանշում, ինչպիսին Է
տեսությունը:
Ըստ Սարինյանի տեսության' «ժանրը» մեր գրականագիտության մեջ նորույթ Է, «գոնե ես
սւյլ օրինակ չեմ հիշում»,- եզրահանգում Է քննադատը:
Որպես մեթոդաբանական ուղեցույցներ' հայ քննադատության պատմության առարկայի
ուսուցման ընթացքում բուհական, լավագույն արժեքավորումներ են դիտվում Սարինյանսւկան
մտքի տեսաքննական ստեղծումները, որպիսիք են' «Հայ գրականության պատմագրության
ուրվագիծ», «Հայկական ռոմանտիզմի տիպաբանությունը», «Հայ
քննադատության
ներածություն», «Քննադատությունը գրականության պատմության ուղիներում», «Հայ
գազափարաբանություն», «Գրականության փիլիսովւայությունը» եւ, հարկավ, նրա անպարփակ
միտքը դեռեւս ստեղծումներ կառաջադրի այս ժանրում...
Լայն Է Սարինյանի ներկայացրած մեթոդիկայի գիտական ուղղվածությունը եւ ուսուցման
հնարավորությանը' իր բարդ կառույցով հանդերձ, առաջադրած հարցերի ցուցմամբ' օգտակար
գործողության գործակցի արդյունքով, որը միայն գրաքննադատի գիտտպարատի
առանձնահատկությունն Է հատկանշում...
Ուսուցվող նյութը բարձր Է իր ներկայացրած շրջանակներում եւ ւսւյն' հասցեագրված
մասսայի դեպքում... Այդ մասսան թե' ավագ դպրոցը, թե' բուհը, թե' գիտական օջախները, թե'
գրական դպրոցների ներկայացուցիչները, թե' գրականագետ-բանասերներն ու մեկնողներն են
ներկայացնում ընթերցող գրական տարրը...
Արժեվորելով գրական քննադատության դերը՝ Սարինյանը հաստատում Է, թե
գրականության տեսադաշտում եղած «բարդությունը տարրալուծելուն Է կոչված գրական
քննադատությունը' համակարգելու գրական շարժումը արժեքաբանական չափանիշներով եւ
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կւպմափտէղա հասարակության գնււստվԽւտտկան. ճաշակ ըէւդհտնրագրաթյան է!ւ աստանդի 1
զուգահեռ ու հարաբերական կախման մ՛եջ: Այսպես' անընդհատ եւ անվերջ»’2:
Սարինյանի քննահսւմակարգում նպատակաոպղփսծ ու ուսուցողական, արժեքավորվածի™
գիտակերպ Է մեթոդաբանությունը, մեթոդոլոգիան, այն ելակետային ու առաջնահարց ընդունելը,™
համւսպատասխան եբեւռւյթի տեստկւսն-բննական ու, հատկապես, նրա' գրական™
ուղղությունների, դպրոցների համակարգման, մեթոդացուցմւսն գիտականությունը հաստատելս, 1
առարկայի սահմանմանը նպատակաուղդվելը,
որն ավելի կայուն Է դարձնում™
գրականագիտության, քննադատության բարդ խնդիրները վերհանելու, ուսուցանելու ու Щ
համապատասխան կարգում ներկայացնելու ընթացքը...
Ս. Սարինյանի բննահամակարգի հաղթապսակը' «Հայ գաղաւիարաբանությունը», հայ I
ժողովրդի լինելության, գադափսւրաբանության ոսկեգեղմն Է, ինքնահայեցման հայելին աЩ
ինքնամաքրման բուժարանը, բարոյական արժեքների վերստուգարանը, ազգային քննումների տ
ճամփսւցավակիցը, Էպիկայի, գեղարվեստականության, փիլիսոփայության, քննադատության, Я
պոետիկայի, քաղաքագիտության, դիպլոմատիայի, մշակույթի եւ այլ ու այլ արժեվորումների I
հզոր ու անկրկնելի վարքամատյանը, որի թերթոնները կարծես մի ամբողջ ժողովրդի Щ
գիտակցական ու ստեղծագործական կյանքի ձեռքբերումների եւ կորուստների, հաղթությունների |
եւ պարտությունների անմահ վկայագիրներն են... կարծես այն վարքսւգրվեյ Է հայ ազգային Я
ինքնագիտակցության, շնչի բանացուցմսւն թրթիռներից...
Թերեւս, «Նարեկը»' տիեզերքի ու երկրի բանականության հաղթահանդեսներից մեկը, 1
որպես համամարդկային նուսի գիտական հզոր արժեք Է ցուցվում, իսկ ազգային շրջանակներում 1
ազգային գադաւիարաբսւնության կշռանժարներին խոնարհ եւ արժսւնավսւյել պետք Է |
տեղավորել «Հայ գաղաւիարաբանությունը»: Դա ոչ միայն գրականության պատմաբանի' Ս. 1
Սարինյանի, այլեւ այսու' հայ իմաստաբան ժողովրդի 1լյանքի անբեկանելի ընդհանրական Է..., Я
նրա խտացյալ աշխարհընկալումը, ինքնաընկալումը, տիեզերաընկալումը, ազգայինի ոգեղեն 1
Էպիկակականությունը, գիտակցությունների ու սթափությունների ընդունարանը, դեպ որի 1
մաքրման ճանապարհի մունետիկն է' արժեմաայ անը' պատմականի,
գրականի, 1
փիլիսոփայականի, հոգեւոր այլեւայլ կառույցների, տարատեսակ ֊իզմերի, հասկացությունների, 1
տեսական ըմբռնումների, գիտական սահմանումների մեկնսւրանը: Գուցե թե այդպե՞ս են Я
արարվել պատմահայր Խորենացու անմեռ «Պատմություն հայոց»-ը, տիեզերազննա 1
կատարյալամերձ Նարեկամատյանը, Արցախաթոռ Աբովյսւնի հարամրմուռ «վերքը», ազգային I
մեծանաս արժեքներից շատերը...
Անտարակուսելիորեն, իհարկե, հանդգնություն է վարձել մտնել Ս. Սարինյանի 1
քննահամակարգի սահմանները, որոնք չեն տեղավորվում մտքի ոչ մի կառույցում եւ չեն 1
թույլատրում այնտեղ ազատ երթեւեկության, թեկուզ, այն պատճառով, որ դրանք ապեյրոնի 1
(անսահմանի) բնույթ ունեն եւ ալիքվում են սւնթվարկելի հարցադրումներով, անհերքելի 1
ապացույցներով, անգնահատելի սինթեզների մեկնությամբ, անհսւշվեւի ու անմեկնելի բարդ 1
տերմինոլոգիայով (հայրենական եւ օտար բառախմբերի), նրա մեկնությունների հարուցած 1
սրությամբ, անմեկնելի բառախաղերով, հսկայական օգտագործված գրականությամբ, բարդ ու
ներդաշնակ գիտական ոճով, կառուցվածքով, ակադեմիական հստակ համակարգով, հայ եւ 1
օտար հեղինակների, աղբյուրների, երեւույթների, գիտական կառույցների հմուտ քննմամբ, !
մեկնմամբ,
արժեքաբանմամբ,
անպարփակ,
հրատապ
խնդիրների
ցուցմսւմբ,
նյութւսմատուցմամբ' իրերի ու սիստեմների աշխարհների քննողականությսւմբ, էսթետիկական,
էթիկական, քննադատական, գրական-գեդարվեստւսկան, քննական, փիլիսոփայական,
պատմական, հոգեվերլուծական, աշխարհագրական, բանահյուսա1լան, արվեստի, մշակույթի,
պոետական, պոետիկայի ա բազմապիսի (փտությունների սինխրոնիկ ցուցմամբ, մեկնաբանմամբ,
գնահսաւմամբ, միմիայն հերմենետիկ (մեկնաբանական) եւ աքսիոլոգիակսւն (արժեքաբանական)
քննօդակների ցուցմամբ, գիտականության կառույցներում' նյութի մատուցմամբ' անդիմադրելի
փաստարկումների հեղեղով, երնույթների ճշգրիտ, տիեզերական զննմամբ, նյութերի անպարփակ
ցուցմամբ, հիպոթեզների, անալոգների, օրենքների, գրական ու փիլիսոփայական, պատմական ե
այլեւայլ ուղղությունների, դպրոցների մեկնմամբ... ազգային, փիփւտփայական, էթնիկ ւսրքետիպի
վերհանմամբ ու... հզոր, ինտելեկտուալ մտախառնվածքի (մենթալիտետի) պոռթկումների,
ստացվածքների,
ւսնմեկնելին
մեկնելի
տեսնելու
ներքին
հսկայական
ներուժով,
բառաբարդությունների անմեկնելիությամբ, արցախցու ֆենոմենի շռայլ դրսեւորմամբ, նուսի
տիեզերական հազարադեմ մեկնություններով, նույնքան հրավառ դեգերունները աստվածային,
անվերծանելի «Նարեկ»-ի բսւնքերի միստիկական, գիտական, բնազանցական, քերթողական
հղումների մոտեցում- հեռացումներով, ամենավեհին' խոնարհումով...
Մի այլ չորոշարկված' Ահեղ Դատաստանի վերաբերյալ Գր. Նարեկացու ամենւսմաայանի
խորհրդին աղերսվող Սարինյանը գնում է մեկնության. «Եւ, այնուամենայնիվ, անվերծանելին, քանզի
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տակավին թարգմանված չէ նրա լՏգվի միֆոլոգիակսւն արխետիպերը, «Բան» միավորների
ւոարընթերցումը, որոնցից յուրաքանչյուրը մի բանաստեղծություն Է, մի պոեմ եւ ամբողջի միսանությամբ
հյուսվում Էդարերի անցումը մթագնող Սհեդ Դատաստանի տիեզերական ռեքվիեմը.
Գոհաբանությամբ աղաչում եմ քեզ'
Ա12 վշտւսհաբիս հգռր թեւեբիդ պաշտպանության տակ,
Փրկիր ներխուժող խառնամբոխ պղտոր այս ցնորքներից,
Մաքրիր լիովին զգայարանը սրտիս տեսության
(Բան ՂԱ):
Եւ նորից ու դարձյալ անվերծսւնելին, քանզի Նարեկացու աղերսը Աստծուն' «սկսածս դու
հասցրու ավարտին» տակավին մնում Է անկատար: 2003»
Հարկավ, այսպես կքննի միմիայն տաղանդավոր քերթողը, իմաստասերը,
քննադատը,
փիլիսոփան...

Ամվավաւմ
Քննախոսությունում մասնակիորեն փորձել ենք վեր հանել գրաքննադատ, գրականության
պատմաբան, գրականագետ, գրականության փիլիսոփա, ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Ս. Ն.
Սարինյանի
գիտական
քննսւհամակարգը'
ստեղծագործության
սեռաժանրային
տարբերակումները,
մտախաոնվածքի /մենթալիտետի/
շերտերը,
գիտական
ոճը,
մեթոդաբանական քննումները, ուսումնասիրությունների բնույթը, սկզբունքների նորարարական
առանձնահատկությունները' կապված հայ ն ռուս, եվրոպական գրական երկերի
վերլուծություններին, գրականագիտական, քաղաքական, քննական, մշակութային մտքի
արժեքների մեկնմանը, գնահատմանը: Եվ որ կարևորն Է, այդ ամենը գիտնականը կատսւրեւ Է
համադրական ասպեկտներում:
Ներկայացված աշխատանքն ունի արդիական ե հրատապ հնչեղության:

Резюме
В данном исследовании нами предпринята попытка выявить всю сферу научной деятельности
литературного критика, историка литературы, литературоведа, философа литературы,
искусствоведа академика Национальной академии РА Сариняна С.Н.: многоовразие видов и
жанров, прослоек менталитета, научный стиль, методологические исследования, суть
исследований, осовенносга его новшеских начал. Все эти провлемы выли рассмотрены и оценены
им через призму армянской, русской ՛ и европейской художественной литературы,
литературоведения посредством анализа идейно-художественных ценностей философов,
искусствоведов, политологов, критиков. И, самое главное, все это ученый решает в
сопоставительном и сравнительном аспекте. Равота имеет современное и актуальное звучание.
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Լ. Ս.Գրիգորյան
գրականության և ժուռնալիտոիկայի ամբիոն

«կևորկովշչինան», որ ավելի բան մեկուկես տասնամյակ իր մաշկի վրա է զգացել 1
արցսւխահայությունը, ոչ պակաս բացասական երևույթ է հայ իրականության մեջ, բան I
«օբլոմովշչինան» կամ «կարամազովշչինսւն» ռուսական իրականության մեջ: Ավելին, 1
«կևորկովշչինան» ազգակործան իրական երևույթ էր և կրում էր նախկինում Լեռնային 1
Ղաբաբաղի մարզկոմի առաջին քարտուղար Բորիս կևորկովի անունը, որն ուղարկվել էր մեր
երկրամասը' որպես Ադրբեջանի դրածո, նորօրյա Մելիբ-Շահնսւզար 2-րդ... վազգեն Օվյանը
(1932-1987) մեր միակ գրողն է, որ հանդգնեց «անմահացնել» ազգուրաց կևորկովին' նրան ՚
բնութագրելով ոչ այլ կերպ, բան' «մեր ոսոխի պնչից թռած բիճ»:
կյանբից անժամանակ հեռացավ ճանաչված բանաստեղծը, երգիծաբանն տ
արձակագիրը: Հեռացավ այն ժամանակ, երբ դեռ Արցախը' բռունցբնեբը սեղմած, տանում էր
ամեն մի տառապանք ա ցավ, սպասելով մոտսղուտ վաթորկին: Իր հայրենի Քարաշենին ա
Շաղասարին, իր դատարկվող հայ Արցախին կարոտ մնալով' նա մինչև վերջին պահը, սակայն,
ծիծաղում էր իր ապրած ժամանակների և Արցախում նստած բյուրոկրատների վրա:
Ըստ տարածված առածի' երբ եզն ընկնում է, դանակավորը շատանում է:
Դժբախտաբար, դանակավորները շատացան այն ժամանակ, երբ կևորկովը գահընկեց
եղավ և արտաբսվեց մեր հողից, իսկ վազգեն Օվյանը «կևորկովշչինան» ծաղրուծանակի
ենթարկեց, հօդս ցնդեցրեց դեռևս այն ժամանակ, երբ կևորկովը թագավորում էր Արցախում:
Ուղղակի ստեղծագործական խիզախություն պիտի համարել «կևորկովյւսն» խեղդուկ
մթնոլորտում* ծնված օվյանակսւն գործերը' «Հեքիաթ մեծ գայլի, շնագայլի և այլոց մասին»,
«Հուդային», «Բասարական», «Մենբ», «Հայրենադավը», «Պարոդիաներ», «կրկես»,
«Ութնյակներ» և այլն, որոնց մեջ, ինչպես հայե|ում, արտացոլված է տվյալ ժամանակաշրջանի
անթերի պատկերը:
Օվյսւն բադաբացուն ու բանաստեղծին ավւերից հանում էր «կևորկովշչինան»: Նա, ի դեմս
մարզկոմի նախկին բարտուդարի' տեսնամ էր արցախակործան ղեկավարին, որը մեր
երկրամասն էր եկել' իրագործելու Ադրբեջանի հայահալած քաղաքականությունը:
«Այս Ղարաբաղն է» հրաշալի բանաստեղծության մեջ Զևսի անվան տակ այլաբանորեն
պատկերելով կևորկովին, անարգանբի սյունին է գամում նրա հակահայկական
գործունեությունը' ընթերցողին պարզելով իր անկաշառ հոգու նվիրվածությունը հայրենի հողին:
Օվյանի «կևորկովշչինան» մերկացնող բանաստեղծական շաբբամ, ասես, արդեն ուրվագծվում է
Արցախյան հուժկու շարժումը, որը պետբ է դղրդացներ ամբողջ աշխարհը' ոտբի հանելով ողջ
հայությանը:
Խելոք մնա, Ձևս,
Քեզ պահիր բո այդ շանթերը ամբուռբ,
Բախտի բերումով այսօր հզոր ես'
Աստված գերագույն
Եվ կառբերի կապ},
վաղը երեսովդ կտանբ հանապազ
Բռնած գործերդ անմաբուր ու ծուռ,
(1ր նախ և առաջ հողն այն Արցախն է:
Բանաստեղծը քաջածանոթ լինելով 60-սւկան թվականների Արցախյան շարժմանն ու նրւս
հետևանբով կազմակերպված բռնությունների արդյունբներին, ցավով ու ափսռսանբով է նշում
պարտադրված աբցախալբումը.
Որքա՞ն կռունկներ չվեցին անդարձ,
Ու որքա՞ն բներ թավաւր են մնում:
կևորկովի «աչքի փուշն էին» դաոնում այն ամենը, ինչ հայկական է, մանավանդ
հսւյաստանյան: ճիշտ է նկատում բանաստեղծը, որ ամբիոններից գեղեցիկ ճառեր էր ասում, իրեն
հորջորջում հսւյրենասեր, բայց նա չգիտե իր մայրենի լեզուն, չի եղել հայրենական գյուղում,
անգամ չի հիշում հոր գերեզմանի տեղը: Օվյսւն բանաստեղծը ծաղրում ու նաև ժխտում է նման
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հային: «Մենք» բանաստեղծության ւքԱջ տալով արցախցու բնավորության ամենայուրահաաակ
գծերը, առանձնապես' սրտաբացությունն ու հյուրասիրությունը, ցավով ընդգծում Է.
Մննբ տյնբտն պարզ Ծնբ ու անմտածված,
Մ tip դուռն ւսյնբան մեր սրտի պես բաց Է,
Որ մենք կարող ենք մեր տունը մտած
Ամնն Հուդայի սւստվածացննլ:
վսպգեն Օվյսւնը չի բավարարվում կեորկովին դատափետելով, որովհետև «մի ծաղկով
գարուն չի լինի», նա խարազանում Է «կևորկովշչինան» ընդհանրապես' իր բոլոր հսւմախոհննրով,
դրածոննրով, «նսպիր-վեզիրներով».
Տնսն՞լ նս, արդյոք, մեր տղնրբը բաջ'
Ոնց Էն աթոռից իրար գլորում,
Եվ նղբայրության դրոշով ծպտված'
Ազգամոլներ նն անվերջ որոնում:
Բանա՜ստեղծի գրչի տակ նշավակվում են աթոռապաշտները, շահամոլները, վւառամոլները,
որոնբ մասնատում են ժողովրդին, իրար դեմ հանում* չմոռանալով կրկնել Եղիշե Չարենցի
հանրահայտ տողերը' «Ով հայ ժողովուրդ, բո միակ փրկությունը բո հավաբական ուժի մեջ Է»...
կևորկովի աչքի վտւշը դարձավ նաև «Մենբ ենբ' մեր սարերը» հոյակերտ հուշակոթողը,
նրանում տեսնելով Արցախի հայկականության հավերժությունը.
Բլրի կատարին մի հրաշբ արձան'
Իմ պապն ու տատը,
Քո պապն ում տատը...
Եվ մի մոլագար, ստահակ մի նենգ'
Ատրճանակի սև վաղի նման ցցեց իր մատը
Մեր հրաշբի դեմ,
Ոռնաց -կատաղի. «Իսկ ի՞նչ եբ գտել
Դուբ այս բարակերտ քարակույտի մեջ»:
Սա լոկ հարց չէ, այլ նաև՝ պատասխան, որից մազաչափ անգամ չի խորշում ազգադավը և,
որի համար'
Քո դեմ մեր հայոց երգը ական է,
Ե վ ռումբ է հայոց երգը բեզ համար,
Ահով ես նայում դու մեր խաչքարին,
Մեր կոթողները բեզ դուր չեն գալիս,
Տգեղը տեսնում գեղեցիկի մեջ:
Բանաստեղծը կևորկովին («Հուդային») իրավացիորեն համեմատում է Համի
իմպերատորի' Ներոնի հետ, որը բրիսսանյաների արյունն էր խմում ու սադիստորեն հրճվում
անմեղ մարդկանց արյան-արցունբով.
Դու մտագարի ահեղ մոլուցբով
Ոտնահարում ես իրավունքը մեր,
Եվ Ներոնի պես խենթ ու կամակոր
Մեզ ստիպում ես բեզ ծավւահարել:
«կևորկովշչինան», իրոք, ահ ու սարսափ էր ներշնչում պաշտոնամպներին և գահընկեց
չլինելու համար շատերը ստիպված ծափահարում էին այդ ազգուրացին:
կևորկովին նվիրված բանաստեղծություններում պոետը նրան է դիմում «քծնության
մերան», «նենգ քամելիոն», «կռրծսւնող դահլիճ», «հայրենադավ», «փառամոլ լաչառ» և նման
այլ արտահայտություններով, որոնցով ցուցաբերում է իր վերաբերմունքը, համոզված, սակայն'
Եվ դու՞ էլ կանցնես, ինչպես որ անցան
Քո նախորդները անբարիշտ ու չար,
Ով դու հին ու նոր կրկնվող հանցանք,
Դու հայրենադավ փառամոլ լաչառ:
«Պամֆլետներ և էպիգրամներ» շարքը ևս փթթում է «կևորկովշչինայի» նկարագրով:
«կերկոցը մեզ է ներկայանում» որպես բախտախնդիր, բանսարկու որպես քաղաքական
խուլիգան: Այս շարքում մերկացվում են նաև «կևորկովշչինայի» մյուս ներկայացուցիչները, որոնք
էլ ավելի ամբողջական են դարձնում կևորկովի կերպարը:
Ահա նրանցից մեկին ուղղված մի էպիգրամ.
Թունոտ ես այնքան ու մաղձոտ' հոգիդ,
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flp ճանճը անգամ չի նստում դեմքիդ:
կևորկովի դրածոներին խելք պետք չէր, միայն թե հեգորեն հաստատեին նրա ասածը.
Նարինջը տեսնի, կասի' կիտրոն է,
Ուր մատը դնի այն էլ կենտրոն է:
վագգեն Օւյյանը ծաղկում է բոլոր այն հայերին' անան-սւնանուն, որոնք ջուր էին Անաւ[տ|
կեւորկովի ջրաղացին, միայն թե տաքուկ առանձնասենյակ ունենան, փսսիուկ աթոռ, կողքին' |
հեռախոս, նան' պետի ւքեքենա:
Ամենասուր քննադատության ենթարկելով «կևորկովշչինան»' որպես հասարակական
կյանքի խոցելի արատ, բանաստեղծը ակամայից խորհում է, թե ո՞րն է արցախցու մեղքը: Մի՞թե տ
այն, որ ուզում է ապրել իր հողի վրա, անտեր չթողնել իր ապուպապերի գերեզմանները.
Գոյատևելը, թե որ արատ է,
Փույթ չէ, թող տանջվենք մենք այդ արատով:
Այո՜, Արցախն է նան մեր պապերի, ապուպապերի գերեզմաններով, որոնք հողի սակից ■
ճչամ, վկայակոչում են մեր սրբացած հողի մշտնջենական հայկականության մասին:
Արցախցին հավատացյալի պես է կապված իր հող ու ջրին, և վայ նրան, ով աչք տնկեց նրա 1
տանը, իր Գանձասարին ու Ամարասին.
Այս Ղարաբաղն է,
Եվ զգույշ մի քիչ, հրաբուխն հանգած
կարոդ է հանկարծ
Քո ոտքերի տակ բորոբոքվել նորից,
Դարերով լռած իր խառնարանից
Նետել հուր ու բոց,
թողմանա ր անել և' բերդ, և' ամրոց:
Ցավոք, կենդանի չէր արդեն բանաստեղծը, որ տեսներ խառնարանից դուրս ժայթքած
լավայի ուժգնությունը: Իրավացի է արձակագիր Մաքսիմ Հովհաննիսյանը՝ «Այն գաղափարները, j
հանուն որոնց ապրում ու ստեղծագործում էր Օվյանը, նախակարապետ եղան այն գոյապայքարի,
որ տեղի ունեցավ նրանից հետո»:

Ա մփ ռւխ ւմ
վագգեն Օվյանը (1932-1987) մեր միակ գրողն է, որն իր ստեղծագործություններում ;
«անմահացրել է» Արցախի երբեմնի տխրահռչակ ղեկավար Բ.կևորկովին, նրան համեմատելով
մեկ Հուդայի, մեկ Ներոնի հետ, բնութագրեւով ոչ այլ կերպ, քան՝ «մեր ոսոխի պնչից թռած բիճ»:
Մերկացնելով Բաքվի դրածոյի հայակործան գործողությունները, բանաստեղծը դրանով իսկ
վերհանում է Ադրբեջանի իշխանությունների հայատյաց քաղաքականությունը, որ նրանք յոթ
տասնամյակ շարունակ վարում էին' նպատակ ունենալով հայաթւսփել հայոց այս հողակտորը,
ինչը հանգեցրեց Արցախի ագգային-ագատագրական շարժմանը, որն Օվյանը կանխատեսում էր
դեռևս են գլխից:

Резю ме
Вазген Овян (1932-1987) наш единственный писатель, который в своих произведениях
“овессметил” печально известного руководителя Арцаха Б.Кеворкова, сравнивая его то с Иудой,
то с Нероном. Овнажая губительную для армян сущность действий ставленника Баку, поэт этим
выставляет армяноненавистническую политику властей Азербайджана, которую они провалили
семь десятилетий подряд, имея целью вытеснение армян с этого куска армянской территории, что и
сдетонировало Арцахское национально-освободительное движение, которое Овян изначально
предвидел.

Գրակտնռւթյռւն
1. վագգեն Օվյսւն, «Լեռնային լեգենդը», Երևան, 2003թ.:
2. կոմիտաս Դանիելյան, «Ամենաարցախի գրողը», «Ագատ Արցախ» թերթ, 15.01.2002թ.:
3. Հեդինե (Լենա) Գրիգորյան, «Արցախի գրական ընտանիքը», Երևան, 2004թ.:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԱՐՑԱԽԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Թ . ՄանասԾբյան
Տնտեսական անվտանգության ապահովումը պետության կարեւորտգույն գործառույթներից
մեկն է: Պետական կառավարման նոր ձևերին անցման պայմաններում, որն ուղեկցվում է
տնտեսական
հարաբերությունները
կարգավորող
իրավա-օրենսդրւսկան
հիմքերի
անկատարությամբ, երբեմն' դրանց որոշ տարրերի միջև ակնհայտ հակասություններով,
հասարակության ներսում տեղի ունեցող գործընթացների ն իրավական դաշտի
անհամապատասխանությամբ,
ինչպես նան
ենթակայական
պայմաններով
երկրի
տնտեսությունը Արևմուտքի տնտեսությունների կամ անդրագգային արդյունաբերական
հսկաների կցորդի վերածելու միջնորդված ձգտումով, Հայաստանի և Արցախի տնտեսական
անվտանգության ապահովման կարևորությանը դժվար է գերագնահատել:
Ամենաընդհանուր տեսքով տնտեսական անվտանգությունը կարելի է ներկայացնել որպես
ագգային տնտեսության կարողություն և պատրաստվածություն ապահովելու անհատի կյանքի ե
զարգացման արժանավայել պայմաններ, հասարակության և պետության սոցիալական և ձեռք
բերված ռագմա-քաղաքական կայունության, ինչպես նաև ագգային շահերի պաշտպանության,
Արցախի տնտեսությունը նախ' Հայաստանի,, ապա նաև համաշխարհային տնտեսությանն
աստիճանաբար ինտեգրեւու, ներքին ու արտաքին սպառնալիքներին ու ազդեցություններին
դիմակայելու մեխանիզմների ստեղծման առումով կառավարման համակարգերի որոշակի
կարողություն և պատրաստվածություն:
Տնտեսական անվտանգությանը առանձնացված ձևով չի կարեւի
ղիտարկել: Այն
ածանցյալ վիճակում է անկախացամից ի վեր տնտեսական բարեփոխումների
հիմնախնդիրներից դրանց հանգուցաւուծման, ինչպես նաև հասարակության զարգացման
յուրաքանչյուր վւուլամ: Արցախի տնտեսության համար տնտեսական անվտանգության առավել
ընդհանրական
հիմնտդրույթներից կարևորագույնը,
թերևս,
արտաքին
և ներքին
ազդեցություններին տնտեսության դիմադրողականության աստիճանն է, ինչպես նաեւ
տարածքների ազատագրումից ի վեր զարգացման վտւիոխվող պայմաններին սւրագ և
արդյունավետ համարվելու ունակությունը: Այս սկզբունքը ենթադրում է նաև համամասնորեն
վերաբնակեցնելան զուգահեռ տնտեսության կողմից ազգաբնակչության բարեկեցության
բավարար մակարդակի ապահովման կարողության, որին, նախ և առաջ, կարելի է հասնել
արտադբա!լան
ռեսուրսների ասպարեզում
ազգային
անկախության,
տնտեսական
քաղաքականության մշակման և իրականացման ինքնուրույնության պահպանման հիման վրա:
Մինչ Հայաստանի և Արցախի ինտեգրման և տնտեսական անվտանգության հայեցակարգի
ուրվագծերին անդրադառնալը, ուսանեփ է համառոտ ակնարկով անդրադառնալ այս
բնագավառում մի շարք երկրների արձանագրած ձեռքբերումներին:
Տնտեսական անվտանգության ԱՄՆ-ի ներկայիս հայեցակարգը հիմնականում ձևավորվել
է անցյալ դարի կեսերին: Այն կառուցված է գոյության ունեցող համոզմունքի վրա, այն է'
միջազգային ասպարեզում ռազմական և ռազմավարական գործոնների նշանակության
նվագմանը զուգահեռ առաջին պլան է մղվում երկրի տնտեսական հզորությանը, դրա դերը
համաշխարհային տնտեսությունում: Ընդհանուր առմամբ, այդ հայեցակարգը միտված է ԱՄՆ-ի
տնտեսական կարողության ամրապնդմանն ու բազմապատկմանը' որպես աշխարհում երկրի
ռազմավարական դիրքերի պահպանման կարևոր հիմք: Նման քաղաքականության
առանցքային նպատակներն են ամերիկյան արտահանման զարգացումը և արտաքին
շուկաներում մրցակցությանը դիմակայերս կարողության ապահովումը: ԱՄՆ-ի ներկայիս
նախագահ Զորջ Բուշ կրտսերը ևս շարունակում է նախորդ վարչակազմի կողմից իրականացվող
արտաքին տնտեսական քաղաքականությունը:
Գերմանիայի տնտեսական անվտանգության պետական գաղափարախոսությունը
հիմնված է սոցիալական գործընկերության պաշտոնական հայեցակետի շրջանակներում երկրի
ազգաբնակչության սոցիալ-տնտեսական շահերի անպայման պաշտպանության սկզբունքի
վրա: Այս երկրռւմ արմատավորված է նաև այն մտայնությունը, որ կենտրոնական և Արևելյան
Եվրոպայի երկրներում տիրող տնտեսական և սոցիսղ-քաղաքական իրավիճակը դառնում է մի
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գործոն, որն ավելի անմիջականորեն է առնչվում Գերմանիայի տնտեսական անվտանգության*
հիմնախնդիրներին: Իրենց հիմքում տնտեսական անվտանգության մոտեցումներն այս երկրամ 1
շարունակությանն են հետպատերազմյան շրջանում կուդվիգ Էրհսւրդի կողմից իրականացված*
բարեւիոխումների և սոցիալական շուկայական տնտեսությանն ուդվտծ տնաԾստկսճ*
քաղաքականության:
Չինաստանում ագգային տնտեսական անվտանգությունը դիտարկվում է որպես պետական*
անվտանգության ընդհանուր համակարգի բաղկացուցիչ մաս: Հետնաբար, ժողովրդական ■
տնտեսությանն ու սոցիալական զարգացմանն առնչվող տեղեկությունները, «Պետական*
գաղտնիքի պաշտպանության մասին» Չինաստանի օրենքի համաձայն, կազմում են երկրի*
պետական գաղտնիքը: Տնտեսական անվտանգության քաղաքականությունը Չինաստանում 9
խիստ համահունչ է ներկայումս կառավարության կողմից հռչակված «մալ երկիր-երկու I
համակարգ» կարգախոսի:
ճապոնիայում «տնտեսական անվտանգություն» հասկացությունը չի առանձնացվում տ
որպես ինքնուրույն եբեույթ, այլ դիտվում է որպես ավելի լայն' «ագգային համալիր 1
անվտանգություն» հասկացության թադկացուցիչ մաս: վերջինս բնութագրվում է որպես 1
«արտաքին հարաբերությունների, տնտեսության, ռազմական գործի ե գործունեության սւյլ 1
ասպարեզների վրա տարածվող պետական միջոցառումներ' ուղղված արտաքին բոլոր հնարավոր |
ուժերից ագգային անվտանգության ապահովմանը»:
Ռուսաստանում տնտեսական անվտանգության հայեցակետը հավանության է արժանացել 1
ե ամրագրվել ՌԴ նախագահի «Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսական անվտանգության
ռազմավարությունը (Ընդհանուր դրույթներ)» 1996թ. ապրիի 29-ի #608 Հրահանգով: Ռուսական
մոդելի հիմքում ընկած է ակադեմիկոս Սերգեյ Գլազեի հանրահայտ աղյուսակը, որով \
կանոնակարգվում են
տնտեսական
անվտանգության
ցուցանիշների
սահմանային
մեծությունները' համեմատե|ով դրանք համաշխարհային տնտեսություններում առկա
միտումների ե առաջատար երկրների վտրձի հետ:
Ինչ վերաբերվում է Հայաստանին ու Արցախին, ապա մինչ օրս դեռ չեն մշակվել անգամ
մոտեցումներ' տնտեսական անվտանգության հայեցակարգի կամ հայեցակետի վերաբերյալ:
Մինչդեռ ակներն է, որ տնտեսական անվտանգության ռազմավարությանը պետք է կազմի երկրի
ագգային անվտանգության մի մասը և նպատակաուդդված լինի դեպի տնտեսական
բարեփոխումների իրականացումը' մոտակա երեքից - հինգ տարիների ընթացքում: Մեր
համոգմամբ, պետական նման ռազմավարության նպատակը պետք է լինի տնտեսությունների
այնպիսի ինտեգրումն ու զարգացման ապահովումը, որը հնարավորություն կընձեռի ձևավորել
ամեն անհատի զարգացման ն հայկական ընդհանուր պետության ամբողջականության
ապահովման, ինչպես նաև ներքին ն արտաքին սպսանաւիքների ն բացասական
ազդեցություններին հաջող դիմակայելու համար ընդունելի կենսապայմաններ:
Մեգ համար հավասարապես կարևորում է նաև պետական ռազմավարության արտաքին
տնտեսական ուղղվածությունը, որը հանգում է աշխատանքի միջազգային բաժանման մեջ երկրի
և հայության համեմատական առավեւությունների իրացմանը, համաշխարհային տնտեսությանն
ինտեգրման պայմաններում ագգային տնտեսության կայան զարգացմանը, ինչպես նաև
ենթադրում է կանխել տնտեսական համագործակցության կենսական հարցերում
արտասահմանյան երկրների և դրանց համախմբերից որևէ ւուրջ կախվածություն կամ
ենթակայություն:
Ընդհանուր առմամբ հարկ է հիշել, որ տնտեսական անվտանգության կարևորագույն
օբյեկտներ են անհատը, հասարակությունը, պետությունը և տնտեսական համակարգի
հիմնական տարրերը, ներառյսդ տնտեսական գործունեության պետական կարգավորման
պայմաններում
առկա
ինստիտռւցիոնտւ
հարաբերությունները:
Պետական
նման
ռազմավարությանը պետք է ներառի'
1.Երկրի համար առավել էական ներքին և արտաքին սպառնափքների բնութագիրը' որպես
ամեն անհատի, հասարակության և պետության կենսական կարևորության շահերին սպառնացող
վտանգի պայմանների և գործոնների բացահայտումն ու դիտտնցումը, որոնք ի վիճակի են
խաթարել պետության սոցիալ-տնտեսական կայունությանը ներկայումս կամ միջին
ժամանակներ (3-5 տարի) ներառող հեռանկարում:
2.Տնտեսության ազգային շահերն արտահայտող և երկրի տնտեսական անվտանգության
պահանջները բավարարող չափանիշների ն բնութագրող մեծություների բացահայտում:
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3.

Ազգային տնտեսության կայունությանը սպառնսւցող գործոնների ազդեցություն
կամ մեղմացնող տնտեսական քաղաքականության, ինտոիտու ց իոնւս լ
բարեփոխումների ն անհրաժեշտ մեխանիզմների ձևավորում:
Սպառնալիքներն, ընդհանուր առմամբ, տարթեր բնույթ և ուղղվածություն ունեն ե կարող են
հանգեցնել իրենց նշանակությամբ ե ծավալներով ոչ միօրինակ հետևանքների: Սպառնալիքների
համակարգը մշտապես նույնը չի մնում, սպառնալիքները կարող են հայտնվել և վերանալ,
ավելանալ կամ նվազել: Տնտեսական սպառնալիքներ ասելով, թերևս, պետք Է հասկանալ
հնարավոր կամ իրականում գոյություն ունեցող ազդեցություններ, որոնք, ի վերջո, հանգեցնում
են այս կամ այն նյութական վնասին: Դրանք կարելի Է դասակարգել հետևյալ հատկանիշներով,
-ըստ ծագման և իրացման երևակայական, հավանական, խիստ հավանական և իրական,
-ըստ աղբյուրների տեղակայման' արտաքին և ներքին.
֊ըստ հետևանքների համընդհանուր, տեղական նշանակության, միկրոտնտեսական,
տարածաշրջանային և ճյուղային, մակրոտնտեսական.
֊ըստ տեսակային հատկանիշների' արտադրական ոլորտում, արտաքին տնտեսական
ոլորտում, ֆինանսա-վարկային, ներդրումային համակարգերում, արժեթղթերի շուկայում,
սեփականության կառավարման, գիտական և մտավոր կարողության պորտներում.
-ըստ պատճառած վնասի չափի ծայրահեղ, Էական, աննշան.
֊ըստ ծագման պատճառների' տարերային աղետներ, կանխամտածված ազդեցություն,
ստվերային տնտեսության գործողություններ.
֊ըստ հասցված վնասի բնույթի' նյութական, ֆինանսական, տեղեկատվական, բարոյական
-ըստ ազդեցության բնույթի' ակտիվ և պասիվ:
Տաշվի առնելով ինչպես Հայաստանում, այնպես Էլ Արցախում ձևավորված սոցիալտնտեսական և քաղաքական պայմանները, ինչպես նաև հասարակության ներսում առկա
տարաբնույթ միտումները, առավել նպատակահարմար Է պետական կառավարման մարմինների
ուշադրությունը
հրավիրել
տնտեսական
անվտանգության
հետևյալ
հավանական
սպաոնսղիքների վրա.
1.Ազգաբնակչության գույքային անհավասարության և հասարակության բևեռացման
մակարդակի և թշվառության ավելացում, որը հանգեցնոսմ Է սոցիալական անդորրի և հանրային
համաձայնության խաթարման: Հանրային շահերի ձեռք բերված հարաբերական
հավասարակշռությունը կարող Է խախտվել հետևյալ հիմնական գործոնների գործողության
պատճառով'
֊հասարակության շերտավորումը մի տեղ խումբ հարուստների և իրենց ապագայում ոչ մի
հույս չունեցող աղքատ մարդկայինգերակշռող զանգվածի.
-գյուղի համեմատ քաղաքային բնակչության շրջանում աղքատների տեսակարար կշռի
ավելացում, որն, իր հերթին, ստեղծում Է քրեածին մթնոլորտ, սոցիալական լարվածություն և
պարարտ հոդ' Հայաստանի համար նախկինում խորթ այնպիսի բացասական երևույթների
տարածման համար, ինչպիսիք են թմրաբիզնեսը, կազմակերպված հանցագործությունները,
մարմնավաճառությունը ն այլն.
-գործազրկության զգալի աճ, որը հանգեցնում Է սոցիալական մի շարք լուրջ
հակամարտությունների.
֊աշխատավարձի վճարման ուշացումներ,
ձեռնարկությունների գործունեության
դադարեցում և այլն.
-զանգվածային արտագաղթ դեպի Ռուսաստան և հեռավոր արտերկիր.
-մտավոր կարողության արտահոսք:
1.Տնտեսության կառուցվածքի արհեստական պարտադրված վերաձևումներ, որոնք
պայմանավորված են հետևյալ հիմնական գործոններով'
֊տնտեսության հսւնքա-հումքային արտադրությունների զարգացում, այդ թվում4մոլիբդենի,
ոսկու սահմանափակ պաշարների արդյունահանում ն զանգվածային արտահանում երկրից
֊հայրենական արտադրության լայն սպառման ապրանքների մեծ մասի մրցունակության
բացակայություն
֊ժամանակակից տեխնոլոգիաների մշակման և արտադրության, մեքենաշինության, սւյլ
ճյուղերի զարգացման ճանապարհին առկա օրինաչափ և արհեստածին արգելքներ և պետական
աջակցության բացակայություն
վնասազերծող
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-գիտական հետազոտությունների ե նորամուծությունների տեխնոլոգիական միասնության,*
ինչպես նւսե ձևափւրփսծ գիտական խմբերի ու հիմնարկների բայբայում ն դրանց հիման վրա տ
հանրապետության գիտա՛տեխնիկական կարողության փոշիացում.
֊արտասահմանյան մի շարք երկրների ե խոշոր ընկերությունների կողմից ւսւյն սպառման տ
ապրանքների գծով տեղական շուկայի գրավում.
֊արտերկլփ խոշոր ընկերությունների կողմից հայրենական արտադրությունների 1
աստիճանական գրավում, նպատակ ունենալով ղրանց արտադրանքի դուրս մղումը արտաքին, |
հետագայում նան' ներքին շուկաներից (օրինակ' Երևանի կոնյակի գործարանը).
֊բաշխիչ էլեկտրացանցերի օտարում արտերկրի' ԱՊՀ մի շարք երկրներում իրենց |
բացասական դրսևորած ընկերությունների, հետագայում ՀԲ-ի պարտադրանքով նախատեսելով
նաև էլեկտրաէներգիա արտադրող կայանների սեփականաշնորհումը և տնտեսության իրական ]
հատվածի ամբողջական կազմալուծումը (Ղազախստանի և վրաստանի օրինակով),
֊արտահանման համեմատ ներմուծումների անընդհատ աճ.
֊Հայաստանի արտաքին պարտքի շեշտակի ավելացումը, որը սահմանափակում է
Արցախին տրամադրվող օգնության ծավալը.
֊երկու տարածքներում պետական բյուջեների ճեղքվածքի խրոնիկական աճ և դրա
ֆինանսավորման մեջ արտաքին աղբյուրներից կախվածության ակնհայտ ավելացում:
3.Բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական անհամաչափ զարգացումը
Այս սպառնալիքի կարևորագույն գործոններն են'
֊տարբեր մարգերի և բնակավայրերի զարգացման մակարդակների միջև գոյություն
ունեցող օրինաչափ տարբերություները
֊անկախության հռչակումից հետո ընկած ժամանակահատվածում առանձին շրջանների
ձեռնարկությունների, տնտեսությունների միջև տասնամյակներու] ձևավորված տրտադրատեխնոլոգիական կապերի խախտումը
֊վարչական առանձին տարածքների միջև մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ արտադրության
մակարդակների գծով տարբերությունների ավելացումը
4.Հասարակության և տնտեսական գործունեության մեջ քրեսւծին տարրերի ավելացում,
որը հետևանք է հետևյալ գործոնների'
գործազրկության աճ (հանցագործությունների զգալի մասը կատարվում են եկամտի կայուն
աղբյուր չունեցող անձանց կողմից).
պետական մարմինների չինովնիկների մի մասի սերտաճում' կազմակերպված հանցագործ
խմբերի հետ, որը հնարավորություն է ընձեռում հանցագործ կառույցներին ներազդել
կառավարման տարբեր համակարգերի վրա և տնօրինել պետական ունեցվածքի որոշակի
զանգված և արտադրական կարողություններ.
֊պետական վերահսկողության համակարգի թուլացում, որը թույլ է տվել աշխուժանալու
քրեական տարրերին սեփականաշնորհման, առաքումների, պետական պատվերների և առևտրի
գործարքներում:
5.Բանկային համակարգի դիրքերի թուլացում, որն արդյունք է հետևյալ հիմնական
երևույթների և գործընթացների'
֊տնտեսության իրական հատվածում ճգնաժամային երևույթների խորացում.
֊բանկային համակարգի և տնտեսության իրական հատվածի միջև որոշակի անջրպետի
գոյություն.
֊առևտրային բանկերիշահութաբերության մակարդակի անկում.
֊տնտեսության վարկավորումը բանկերի համար շարունակում է մնալ խիստ ռիսկսւյին և ոչ
նախընտրելի.
֊ժամկետանց վարկերի բարձր տեսակարար կշիռ.
֊անհուսալի վարկերի ծավալների աճ.
֊առևտրային թանկերի թվի կրճատում, որը հետևանք է ՀՀ կենտրոնական Բանկի կողմից
ընդունված նոր նորմատիվային պահանջների:
կարելի է առանձնացնել սպառնալիքների սուբյեկտների մի քանի կատեգորիաներ.
1.Միջազգային, անդրազգային և ներքին հանցագործ կառույցներ:
2.կառավարման և իշխանության մարմինների կոռումպացում, գործադիր իշխանության
առանձին ղեկավարներ և լոբինգ իրականացնող խմբեր, որոնք աջակցում են երկրի տնտեսական
անվտանգության շահերին հակասող ծրագրեր և հայեցակարգեր և իրականացնում դրանց
իրավական պաշտպանությունը:

3.Անբարեխիղճ և ձեռնարկության բուփ ւոակ այլ գործարքներով զբաղվող տնտեսական և
ֆինանսական
կառույցներ.
ֆինանսա-ւոնւռևսական
հարաբերությունների
տեղական
սուբյեկտներ, արտասահմանյան կապիտալի մասնակցությամբ տեւլական ձեոնարկություններ.
արտասահմանյան ֆիրմաներ (ներկայտցուցչաթյուններ, մասնաճյաւլեր), 100 %-անոց
արտասահմանյան կապիտալով հայկական ընկերություններ:
4.Անբարեխիղճ տնտեսական քաղաքականություն իրականացվող
միջազգային
տնտեսական միություններ և ֆինանսական կազմակերպություններ, անդրազգային և
արտասահմանյան այլ խոշոր ընկերություններ, միջազգային կաւտւյցներ:
5.Արտասահմանյան երկրների հետախուզական, հակահետախուզական ն այլ հատուկ
ծաոայություններ:
Հայաստանի տնտեսական անւխւանգությանն առնչվող սպառնալիքները կարելի Է
տեղափակվել հետնյալ հիմնական ասպարեզներում.
1.Հանրապետության ֆինանսա-վարկային հիմնարկների գործունեություն:
2.Չձեավորված ֆինանսական շուկա:
3.Չձևավորված արժեթղթերի շուկա:
4.Երկրի սոցիտլ-տնտեսական զարգացման կառավարման տեղեկատվական և
հեռահաղորդակցությունների ասպարեզներ:
5.Տնտեսական կառույցների արտաքին տնտեսական գործունեություն:
6.Սոցիալական և տնտեսական զարգացման պետական ծրագրերի իրագործման
գործընթացներ:
7.Տնտեսության
կառուցվածքային
բարեփոխումներ:
Սեփականության
ձևերի
փուիոխություններ:
8.Պետական սեփականության կառավարում:
9.Ստվերային հանցագործ բիզնես և քրեական մենեջմենտ. թմրանյութերի, զենքի և
զինամթերքի,* ռազմավարական նշանակության համքի և նյութերի, թանկարժեք մետաղների և
թանկարժեք քարերի, երկրի պատմա-մշսւկութային ժառանգությանը կազմող առարկաների
ներքին և արտաքին անօրգանական շրջանառություն (մաքսանենգության):
վերը թվարկած սպառնալիքները, չնչին բացառությամբ, առնչվում են նաև Արցախի
տնտեսությանը:
Ինչպես վկայում են միջազգային փորձագետների ամենամյա խորհրդաժողովները,
նույնիսկ արդյունաբերական զարգացած երկրներում «ստվերային
տնտեսության»
հիմնահարցերը չեն կորցնում իրենց արդիականությունը և հրատապությանը: Նախ, «ստվերային
տնտեսությանը» խեղաթյուրում Է շատ գործընթացներ, զգափորեն իջեցնում Է տնտեսության
ներսում ճգնաժամային երևույթների դեմ իրականացվող միջոցառումների արդյունավետությանը:
Ավելին, միջազգային կազմակերպությունների, մասնավորապես, Transparancy intemational-ի
կողմից իրականացված ուսումնասիրությունը ցույց են տալիս, որ ամբողջ աշխարհում
«ստվերային տնտեսություն» կազմակերպությունը ն կառավարումն սւվէկի արդյունավետ Է, քան
տնտեսության օրինականորեն հակվող, հայտնի հատվածում: Այս հիմնահարցը հատկապես մեծ
կարեորությունէ ստանամ Հայաստանի ներկա տնտեսական իրավիճակում: Այստեղ «ստվերային
տնտեսության» տեսակարար կշիռը երեք անգամ գերազանցում է տնտեսության հարկվող
հատվածը:
Մեր
երկրռւմ
«ստվերային
տնտեսության»
դրսևորումների
առանձնահատկությունները պայմանավորված են նաև նրանով, որ տեղի է ունենում որևէ կերպ
չհամադրված, չծրագրավորված անցում պետության կառավարման խիստ կենտրոնացված
համակարգից դեպի շուկայական կառավարման մեխանիզմի ձևավորում: Եվ քանի որ նշյալ
գործընթացը որոշակի առումով առաջ է անցել դրա համար անհրաժեշտ շուկայական միջավայրի
ձևավորումից, նպաստավոր պայմաններ են
ստեղծվում «ստվերային տնտեսության»
զարգացման համար:
Մյուս խնդիրն այն է, որ դժվար ւուծելի է ոչ միայն «ստվերային տնտեսության» դեմ
պայքարն, այլև ինքնին դրա գործունեության մեխանիզմների վերլուծությունը: Բացակայում է
տնտեսության այս հատվածի վիճակագրական դիտանցման համակարգը, որի օգնությամբ
հնարավոր կփներ պարզեյ դրա ճշգրիտ չափերն՝ ըստ արտադրվող ապրանքների և
ծառայությունների ծավալների, ինչպես նաև ըստ եկամուտների ստացման և վերաբախշման:
Նման դրությունն իրական սպառնալիք է հարուցում նաև երկրի ֆինանսական համակարգին:
Ակնհայտ է նաև «ստվերային տնտեսության» ակտիվ ազդեցությունների շնորհիվ
հանրապետության պետական քաղաքական կառույցների ձևավորման հավանականությանը:
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Ինչպես հայտնի է, աշխարհի բոլոր երկրներում պաշտոնական վիճակագրությունը ցույց է
տալիս միայն տնտեսության իրավաբանական գրանցում ստացած միավորներում ստացված
եկամուտները: Նույնիսկ այս պարագայում հաշվի է տոնվում միայն հարկային
իշխանություններին կամ վիճակագրական մարմիններին պաշտոնապես հայտարարագրած
եկամուտների չափերը միայն: Գոյություն ունի տնտեսվարալ սուբյեկտների կողմից
արտադրության ծավսդների և եկամուտների զգալի մասը թաքցնելու գրեթե համատարած մեծ
շահագրգռվածության: Դրդապատճառները տարբեր երկրներում տարբեր են: Եթե
կենտրոնացված օդանային համակարգի պայմաններում առավել կարևոր դրդապատճառներից
էին ռեզերվների քողարկումը և բյուջետային միջոցների առավելագույն ստացումը, ապա
շուկայական տնտեսության պայմաններում հիմնական դրդապատճառը հարկերից խուսափելն է:
Անցումնային շրջանում ստվերային գործունեության դրդապատճառները որոշակի
փաիոխաթյուններ են կրում, որի հետևանքով «ստվերային տնտեսության» բուն կառուցվածքը ես
էական Փաիռխաթյունների է ենթարկվում: Այսպես օրինակ, եթե նախկինում «ստվերային
տնտեսության» բաղադրիչներից էին հավելավճարները և «վճարովի» օրսրապուրդները, իսկ
տնտեսության մասնավոր հատվածի աննշան մասի պարագայում հարկերից խուսափելու
երևույթ գրեթե չէր նկատվում, օողա ներկայումս պատկերը ւիովին ւիոխվել է:
Պետական, ձեռնարկությունների համատարած սեփականաշնորհման գործընթացի շնորհիվ
և նոր, մասնավոր ձեռնարկությունների ստեղծումով տնտեսության մասնավոր հատվածի սկսնց
աճել: Մինչ պետական ձեռնարկությունների կառավարող օղակները հաճախ ուղղակիորեն
հետաքրքրություն չէին ցուցաբերում ավելացնելու և ստանալու այգ ձեռնարկությունների
շահույթները և մյուս եկամուտները' դրանց պետության հետ վերաբաշխելու համար, մասնավոր
ընկերությունների սեփականատերերը օգտագործում են հնարավոր միջոցները' թեթևացնելու
հարկային բեռը, քանզի բյուջետային ն արտաբյուջետային ֆոնդերի հարկերի և վճարումների
ցանկացած կրճատումը ուղղակի կամ անուղղակի ձևով ավելացնում է անձնական եկամուտները:
Այդ իսկ պատճառով, մասնավոր հատվածից ստացող թաքցրած եկամուտներն աճում են
տնտեսության մասնավոր հատվածի աճի հետ' ուղիղ համեմատական կապով:
Անօրինակ գործունեության տեսակների ավելացմանը, հանցագործությունների (այդ
թվում4 տնտեսական) աճին զգալիորեն նպաստում է անցումնային շրջանին խիստ բնորոշ
սոցիալական
պայմանների
վատթարացումը,
հասարակության
շերտավորումը
ե
բարոյականության անկումը: Մեփականաշնորհման քողի տակ առաջանում են կեղծ կամ
ձևական ընկերություններ, որոնք այգպիսով օրինականացնում են «ստվերային տնտեսության»
եկամուտները: Այս ամենն, իր հերթին, պարարտ հոդ է ստեղծում ստվերային կամ ուդակի
հանցագործ գործունեության համար: Չնայած այն հանգամանքին, որ պաշտոնական
վիճակագրության կողմից չհաշվառվող գրանցվող ն չգրանցվող գործարքների արդյունքում
ստեղծվող արտադրությունների ն դրանցից ստացվող եկամուտների ծավալներն էական չափերի
են հասել, այսուհանդերձ, հարկային մարմինները և վիճակագրական ծառայություններն առայժմ
չեն գտել դրանց գնահատման արդյունավետ ն հուսալի միջոցներ ն մեթոդներ: Ռուս
տնտեսագետ Ա.կռշկինն այս առիթով առաջարկում է ուշադրություն դարձնել ն արձանագրել
«ստվերային տնտեսության» դրսևորման գլխավոր փաստերը և վարձել գտնել դրանց հնարավոր
բացատրություններ: Նշենք դրանցից մի քանիսը'
֊աշխատանքի ոչ համապատասխան, ցածր վարձատրություն, որը բացատրվում է
զուգահեռ կատարվող, բայց չհարկվող այլ վճարումներով' դեպռզիտային հաշիվներ,
ապահովագրական վճարներ, փաստացի պայ մահագրերով կանխիկ դրամի վերլուծում.
֊միջնորդների միջոցով ցածր գներով իրացում, որը բացատրվում է կրկնակի գներով, մյուս
մասը տրվում է կանխիկ շրջանառությամբ.
֊ձգձգվող չվճարումների գումարը հավօաարվում է մի քանի ամիսների հասույթին, որը
բացատրվում է այն հանգամանքով, որ ձեռնարկությունը միտումնավոր կերպով հարմարվում է
չվճարումների շղթային, այս հարցի լուծումը պայմանավորված է ղեկավար օղակների
վավախությամբ ն նոր աշխատաոճի որդեգրմամբ.
֊ց ածր շրջանառություն, որն արդյունք է քողարկված ընթացիկ հաշիվների օգտագործման,
֊մ անր ֆիրմաների հետ հաճախակի իրականացվող գործարքներ, որն առաջանում է
հարկվող շրջանառության նկատմամբ ստվերային անհամեմատ ավելի բարձր տեսակարար
կշռի:
«Ստվերային տնտեսությունն» իրենց ներկայացնում է տնտեսական գործունեության
չհաշվարկած,
չկանոնակարգված
և
հակաօրինական
ձևերի
մի
ամբողջություն:
120

Մասնավորապես, ստվերային տնտեսություն ասելով հասկանում ենք ապրանքների ե
ծառայությունների Փոխանակում, որի մասին տեղեկությունները չեն հասնում հսկողություն
իրականացվող պաշտոնական մարմինների: «Ստվերային տնտեսության» հետևանք են
տնտեսության իրական հատվածում հարկերի ավելացումը, դրամի նախատեսվածից բարձր
սղաճը, քանի որ «ստվերային տնտեսությունից» ստացված գումարները չեն հարկվում:
Ինչպես .տնտեսությունն ընդհանրապես, այնպես Էլ «ստվերային տնտեսութունը»
թագիսային հասկացություն Է, ուստի այն ես պետք Է անխուսափելիորեն ունենա «վերնաշենք»,
այսինքն' համապատասխան ստվերային կառույցներ ոչ պաշտոնական իրավունք, Էտիկայի
կանոններ, անվտանգության արտաքին և ներքին ծառայություններ, խորհրդարանական լոբբի,
«քողարկման» սեփական գաղափարախոսություն: Այս Է պատճառը, որ «ստվերային
տնտեսության» հիմնահարցը կարևորվում Է ոչ միայն տնտեսական անվտանգության, այլև
հասարակության ներսում ժողովրդավարական բարեվախումների իրականացման և շուկայական
տրղյունավետ համակարգ ձևավորելու իմաստով: Դա, իր ձճլւթիճ, ևշաեստկամ է, ռր ազգային
տնտեսության անկայունության քննարկվող գործոնը պետք Է իր տեղը գտնի տնտեսական
գերակայությունների, ինչպես նաև տնտեսական անվտանգության ապահովմանը միտված
համապատասխան ծրագրերում:
Տնտեսական անվտանգության հիմնահարցերը հավասարապես կարևոր են յուրաքանչյուր
երկրի համար' անգամ անկախ դրանց տնտեսական զարգացման տարբեր մակարդակներից:
Տարբեր են միայն զարգացած և մեգ համադրելի երկրների նման անցումային
տնտեսություններում «տնտեսական անվտանգության» հասկացութոյւնները: Եթե, օրինակ,
Հայաստանում և Արցախում այն անհատի, հասկացության և պետության նորմալ
կենսագործունեության համար նվազագույն կենսապայմանների ապահովման կարողություն Է,
ապա ԱՄՆ-ի պարագայում այն ժողովրդի կենսամակարդակի բարձրացմանը և տեղական
ապրանքների մրցունակության բարելավմանն ուղղված պետության
տնտեսական
քաղաքականության արդյունավետությունն Է, որն ամրագրված Է Ֆ.Ռուզվելտի կողմից մշակված
հայտնի ռազմավարության հիմնադրույթներում: Հյության համար հատկապես կարևորում են
տնտեսական անվտանգության ապահովման ոչ միայն աշխարհատնտեսական և
աշխարհաքսպաքական պայմանները և տարածաշրջանային դինամիկ զարգացումները, այլև
Ափյուռքի յուրահատուկ դերը' Հայաստանի և Արցախի մրցակցային առավելությունների
բացահայտման և արտաքին շուկաներում դրանց արդյունավետ իրացման, ինչպես նաև' ներքին
տնտեսական համագործակցության աստիճանի բարձրացման և տնտեսական անկախության
կայացման գործում:

Ամվավաւմ
Հոդվածում բացահայտվում Է տնտեսական անվտանգության Էությունը, դիտարկվում են
դրա ապահովման ուղղությամբ միջազգային ւիորձը ու մոտեցումները: Հիմնավորվում Է ՀՀ և ԼՂՀ
տնտեսական անվտանգության հայացեկարգի մշակման անհրաժեշտությունը, ձևավորված
սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական պայմանների հաշվառումով, քննարկվում Է դրա վրա ազդող
գործոնները: Բերվում են երկու պետությունների տնտեսական անվտանգության վրա ներգործող
սպառնալիքները:

Резюме
В статье раскрывается сущность экономической Безопасности, рассматривается
международный опыт по его овеспечению и подходы. Овосновывается необходимость разработки
концепции экономической Безопасности РА и НКР и с учетом формированных социальноэкономической и политической условий овсуждаются факторы влияющие на нее. Приводятся
угрозы, влияющие на экономическую Безопасность двух государств.
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ՇԱՀՈԻԹԱ՚տԱՐկՒ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԻ ՕՊՏՒ ԱԱԼԱՑՄԱՆ
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՂՀ-ում
կ. Ն. ՆԾրսիսյան
տնտեսագիտության ամբիոն

Ցանկացած նրկրի տնտնսության տուտիդ ւտւր հարցևրից է հտրկնրի դրույքայաւինրի
մնծությունը, որից և ի վնրջո կախված Է բյուջն վճարվող նկսւմտի չափը: Մյուս կողմից ցանկացած
տնտնսավարող սուբյնկտի գործարար ակտիվությունը մէւծ չավավ պայմանավորված Է այն
հանգամանքով, թէւ նրա վաստակի ո՞ր մասն Է գանձվում հօգուտ պնտության U ո՞ր մասն Է
թողնվում նրան: Այդ կապի բնույթը շատ դհպքնրում մնամ Է անհասկանա|ի, քանի որ դժվար Է
պատասխանն) այն հարցին, թն ինչ տէւղի կւսնևնա հարկային դրույքաչափի ւիովտխության
հնտեանքով: Տնսականորնն այս հարցի պատասխանը վարձն) է տալ U. Լաֆնրը իր հայտնի կորի
միջոցով: Ըստ նրա, հարկէրի դրույքաչափի աճը մինչև որոշակի սահմանն է բհրում հարկային
մտտքնրի աճ, այնուհԱտև այդ աճը աստիճանաբար նվաղում է, սահուն ձևով նվագում նն նաև
բյուջնի նկամուտննրը:
Այսպիսով, Օրբ հարկային դրայքաչաւիը հասնում է որոշակի մակարդակի, տուժում է
ձնոնարկատիրական ակտիվությանը, նվագում նն արտադրության ընդլայնման խթաննևրը և
հարկման հնթակա Օկամուտննրը, որոնց հհտևանքով հարկատուննրի մի մասը տնտնսության
<գՕգալ» սնկտորից անցնում է «ստվնրային սնկտոր»: U. Լաֆնրը գտնում է, որ հարկման
օպտիմալ դրույքաչավւը ս1ւամաւոննրի 30 տոկոսյաչաՓն է:1 Այստնղից հնտևություն' ավնլի ցածր
հարկային դրույքաչաՓնրը ստնղծում նն աշխատանքի, խնայողտթյաննևրի և ննրդրումննրի
խթանննր, արդյունքում նախապայմաննհր տպահովհլով ընդլայնված վնրարտտդրության
համար:
ԱնհրաժՕշտ է նշնլ, որ Ա. Լաֆնրի կողմից նշված փոխկապվածության գործնական
դրսևորումը պայմանական է, և այդ իսկ պատճառով, հարկսրի մնծաթյան և արսւադրության
ծավալննրի որոշակի ֆունկցիոնալ կապի բացահայտումը շատ բարդ խնդիր է:
ԱյսպՕս' հարկային դրույքաչաՓՕրի բարձրացման դնպքում սկգբում տնտնսավարող
սուբյնկտնևրի և բնակչության խթանիչ մոտիվննբը լրջոբնն չնն ւիովւոխվում ե իրական
նկամաւոնհրն ու արտադրության ընդհանուր ծավալը կրճատվում Ան ավհ|ի դանդաղ, քան աճում
է դրույքաչափը: Եվ քանի որ հարկման բագան ավնլի դանդաղ է նվագում քան դրույքաչափի
բարձրացման տևմպը, ուստի բյուջնի նկամատննրն աճում նն: Սակայն, նրբ դրույքաչափը
հասնում Է որոշակի սահմանի, հարկի հնտագա վճարումը հաբկատւսի մոտ բհրում Ւ, գաւո
սկամտի կրճատման և սկսվում Է նրա գործարար ակտիվության անկումը, ինչը դրգամ Է
վհրջիննՕրիս զանգվածաբար խոասսինլ հարկնրի վճարումից:
«Տնտնսության
ճգնաժամային
վիճակի
խորացման
ւդայմանննրում
ավնլի
նպատակահարմար է ունննալ համհմատաբար ցածր դրույքաչաՓնրով և հարկման լայն
թազայով նկամատննրի ադբյարնևր, քան բարձր դրույքաչաՓնրով մնկ, Օրկոաը: ...Իրականում
օբյնկտիվոբնն գոյություն ունի շահույթի (հկսւմուտի) բյոլջն գանձնլա օպտիմալ չափաքանակ,
սակայն այն գտննլու համար անհրաժնշտ Է անցկացննլ կագմակնրպությունննրի ակտիվության
ուսումնասիրության այս կամ այն դրույքաչափի կիրառման դնպքում: Դրանց մակարդակը
սակայն չպնտք Է լինի նվագագույնը, որովհնտև չի պահպանվի բյուջնի պահանջը և կվտանգվի
պնտության նորմա) գործաննությունը և հարկհրը կդադարՕն իրականացննլ տնտնսական
կարգավորիչ գործառույթը»:2
ԼՂՏ-ում
իրականացվող
հարկային
բարնվախումննրի
համատնքստում
ԼՂՏ
կառավարության նախաձնոնությամբ օրննքնհրի ուժով 2000 թվականից գործողության մհջ նն
գրվնլ մի շարք հարկային արտոնությաննհր և հարկման ցածր դրույքաչաւինր աոանձին
հարկատՕսակննրի և վճարննրի գծով, որոնցից առանձնանում Է շահութահարկի դրույքաչափի

! Л.Г.Черник “Налоги”, М. “Финансы и стати сти ка”, 1999, Էջ. 57
՜ վ-քյոսաանջյսւն. Դ.կիրակոսյսւն, Ա.Սաֆարյան Տարկաթյուջէւտային քաղաքականության
կատարնյւսգործման հիմնահարցէւրը Հայաստանի 4անրապէատւթյունում. Երևան, 2004, Էջ 49:
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ամենամյա 5 տոկոսյա նվազեցումը. որն արդեն 2002 թ. հունվարի I-իզ կազմում I: միասնական 5
տոկոս:
Հարկման նման լիբերալ ռեժիմների սահմանումը հիմնավորվում Է նախ հարկային թեոի
նվազեցման շնորհիվ տնտեսական ակտիվության: ակնկալվող աշխուժացմանը ե երկրորդ
հարկման բազայի ընդլայնման հանգամանքով:
Հայտնի Է, որ հարկման օււրոիմալ մակարդակը ձևավորվում Է բազմաթիվ գործոնների
ազդեցության տակ ե դրանք հատակ հետազոտությունների առարկա են: Ընդ որում, ինչպես
հարկային ուորտի պրակտիկ աշխատողները, այնպես Էլ հարկային քաղաքականության
տեսական հետագոտողները գալիս են միևնույն հետևության' հարկային համակարգի մշակման
ամենաբարդ խնդիրն Է գտնել այն ընդունելի սահմանը, որից շեղումները բացասաբար են
անդրադառնում երկրի տնտեսական արդյունքների' հատկապես պետական եկամուտների
ձևավորման վրա:
Սակայն այւ երկրների վարձերն այս հարցում երբեմն համոզիչ չեն, քանի որ հարկերը շատ
նուրբ մատերիա են և «այլ հավասար պայմանների» սկզբունքը մի երկրից մյուսը, ե հատկապես
տեսությունից գործնականին փոխադրեւու ժամանակ, պահպանելը շատ դժվար Է: Այսպես,
համաձայն որոշ հետազոտությունների շահութահարկի դրույքաչավփ 5 տոկոսային կետով
նվւսգեցամը բերում Է թողարկման ծավալների աճ միայն կազմակերպությունների 48 տոկոսում3:
Բերված փաստարկները վկայում են այն մասին, որ դեռևս շատ հրատապ Է հարկադրույքի
փոփոխության հետևանքով հարկային գանձումների կորուստների կամ ավեւսւցման և հարկման
բազայի ընդլայնման չափերի գնահատման հարցերը: Տեսականորեն դրանք որոշեյու համար
կարելի Է ձևակերպել կազմակերպության հարկային վարքագծի պարզ մոդե|ը:
Ենթադրենք, նախկին (ո) դրույքաչափով կազմակերպությանը պետք Է վճարեր H գումարի
հարկ: Հինգ տոկոսային կետով շահութահարկի դրույքաչափը նվազեցնե{ու դեպքում գանձման
ենթակա գումարը այ| հավասար պայմաններում կնվազի (ո-5)/ո անգամ: Այգ դեպքում
պետության ւսղղակի ֆիսկալ կորուստները կկազմեն'
A=H-H(n-5)/n=5H/n

(1)

Ենթադրենք հարկային բեոի թեթևացման հետևանքով կազմակերպությունն ավեւացնամ Է
արտադրանքի թողարկման ծավալը /1+գ/ անգամ:Այդ դեպքում նշված կորուստները կարող են
վտխհատուցվել հարկման բազայի ընդլայնման հաշվին, ընդ որում պարզության համար
ընդունենք, որ նշված աճը գծային Է:
Այդ դեպքում պետության աղղակի ֆիսկալ կորուստների փոխհատուցման В չափը կլինի'
B=qH(n-5)/n

(2),

որտեղ
Ա(ո֊5)/ո-ը արտադրանքի նախկին ծավալի դեպքում ցածր տոկոսադրույքի
պայմաններում գանձումների գումարն Է:
(I) ն (2) բանածները ճիշտ են հարկային վճարնԾրի յուրաքանչյուր տիպի համար տռսւնձինաոանձին վերցրած: Ընդ որում, (2) բանաձևով որոշվում Է ոչ թե պետության կորուստների
փոխհատուցման ամբողջական մեծությունը, այլ նրա մի մասը: Իրոք, նվազեցնելով որևէ
հարկատեսակի դրույքաչափը և դրանով իսկ հասնելով թողարկման ծավալի աճի, ընդլայնվում է
հարկման բազան մյուս հարկերի ու վճարների համար ևս:
Իրականում հարկային մուտքերի և թողարկման ծավալների միջև եղած կապը գծային չէ,
քանի որ յուրաքանչյուր հարկ հաշվարկվում է ելնելով իր սեփական բազայից, (շահույթից,
ավելացված արժեքից աշխատավարձի ֆոնդից):
հարկային մուտքերի ընդհանուր հաշվեկշոի A H ֊ը կներկայացվի հետևյալ տեսքով
АЯ = В

н\о(п 5) 5]
А —— --------- п

,,
(3)

(1)-(3) մոդելը հեշտորեն կարելի է վերաձևակերպել տոկոասդրույքների բարձրացմ՜ան
տարբերակի համար:
3 Տե՛ս “Вопросы экономики", 9, 2001, էջ 62
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Այդ դեպքում պետության ււււ՜լւ՜յւււկի ձեռքբերումը կկագս՜էւ
А-Н(п-г5)/л

/ / ШS H ՚ ո

(1սւ)

Թողարկման ծավալների և հարկային թազայի (1-q) անգամ կրճատումն էտի հետևանքով
պետության կորուստները կկազմեն
В = qH{n + 5 ) / ո

(2ա)

հարկային ընդհանուր մաւոքէւրի փոփոխությանը'

и, - a BJJL
Ո

& +$

ո

Ո

Եթե այդ ւռարբէւրությանը А Н ֊ը բացասական Է, ապա պնտության եկամուտները
հարկային բարեվտխումների հետևանքով նվազում են, իսկ եթե դրական Է, ապա դրանք
ավելանում են:
Անհրաժեշտ Է նշել, որ գործնականում (3) ե (Յա) բանաձևերով կարելի է հաշվարկել ու
գնահատել տվյալ կազմակերպության գործունեության արդյունքները ի հաշիվ շահութահարկի
դրույքաչափի վավւոխության, որի իրականացումը կապված Է որոշակի դժվարությունների հետ,
բանի որ արտադրանքի թողարկման ծավալների վտվտխությունը կախված Է նաև այլ գործոնների
հետ ինչպիսիք ենգները, արտադրանքի որակը, կաոուցվածքը
և այլն: Այդ իսկպատճառով
փորձենք 2000-2004 թթ.պաշտոնական վիճակագրականտվյալների հիման
վրա վերլուծել
շահութահարկի և աոանձին ֆինանսական ցուցանիշների դինամիկան ԼՂՀ առևտրային
կազմակերպություններում:
Աղյուսակ 1
ԼՂՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն հաշվետվություն ներկայացնող
կազմակերպությունների ֆինանսական որոշ ցուցանիշները 2000-2004 թթ.*
Ցացանիչի անվանում

2000

Շահաթահարկի գործող
դրույքաչափը (%)

15
Ընդամենը

Արտադրանքի իրացումից
զուտ հասույթ (հսւզ.դր.)

Արդյունաբեր.

3524998

Շինարարութ.

4923634

Տոկոսներով զատ
հասույթի նկատմամբ

Տոկոսներով զուտ
հասույթի նկատմամբ

10

5

13985889

22988666

4569245

6823493

4496838

8709097

458149

1595118

220604

242324

536885

Շինարարաթ.
Ընդամենը^
Արդյունաբեր.
Շինարարութ.

15666
1,9
6,3
0,3
111772

174660
3,3
5,3
3,9
93578

1224327
6,9
7,9
14,1

Արդյունաբեր.

64579

35523

60656

Շինարարաթ.
Ընդամենր
Արդյունաբեր.
Շինարարութ.

31511

45010

103838

0,9
1,8
0,6

0,7
0,8
0,9

0,8
0,9
1,2

Ընդամենը
Շահութահարկ (հազ.դր.)

225411

2002

Արդյունաբեր.

Ընդամենը
Հաշվեկշռային շահույթ
(հազ. դր.)

11889568

2001

181466

2003

2004

5

5

2909 32104,2
7986
9837 17443,2
837
1001
4416 7358,5
2370 4870,4
202
1709 4211,4
097
1265
773,3
021
15,2
8,1
17,4
24,1
12,6
10,5
1979
198,0
85
7784
77,8
7
9930
99,3
7
0,4
0,7
0,3
0,8
1,0
0,5

Աղբյուրը' ԼՂՀֆինանսների վիճակագրություն: վիճակագրական ժողովածուներ' 2000-2004 թթ.
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Ինչպես երեում է աղյուսակ 1-ից, շահութահարկի գումարը հարաբերած գուա հասույթին
ներկայացված ընդհանուր կազմակերպությունների համար 2000-2003 թթ. հիմնականում
ցուցաբերեւ է կայուն մակարդակ (0,7-0,9 %), իսկ արդեն 2004 թվականին այդ ցուցանիշը կտրուկ
կերպով նվազել է' շուրջ երկու անգամ: Հատկանշական է, որ նշված ցուցանիշի անկման տեմպը
ավելի մեծ չավտվ է տեդի ունեցել տնտեսության հիմնական' արդյունաբերության ն
շինարարության ճյուղերում, 2004 թ. դրանք համապատասխանաբար հասնեւով 0,3 ե 0,5
տոկոսների: Ընդ որում քննարկվող ժամանակաընթացքում արտադրանքի իրացումից զուտ
հասույթը ընդհանուր առմամբ ավելացել է շուրջ 2,7 անգամ, արդյունաբերությունում' 4,9 անգամ,
շինարարությունում' 1,5 անգամ, իսկ հաշվեկշռային շահույթի տեսակարար կշիռները այդ նույն
ժամանակաշրջանում համապատասխանաբար ավելացել են 7,9, 3,4 և 35 անգամ:
Բերված համեմատություններից կարելի է գալ այն եզրակացության, որ շահութարկի
գանձման ձևավորված մակարդակը ԼՂՀ-ում համարժեք չէ արտադրության ծավալի ե
տնտեսվարոդ սուբյեկտների կողմից ստացվող շահույթների աճի տեմպերին:
Բացի դրանից կարելի է պնդել, որ վերոհիշյալ պորտներում շահույթի մակարդակը
զգայունակ չէ հարկման դրույքաչափի նկատմամբ, այլ պայմանավորված է այլ գործոններով:
Շահութահարկի հաշվարկման ԼՂՀ գործող մեխանիզմներում տեղ գտած հսկայածավալ
նվազեցումներից ու հարկային արտոնություններից բացի շահութահարկի գումարը նվազեցնում
են դրա ցածր դրույքաչափերը, որը իր մեծությամբ 4 անգամ զիճում է ՀՀ-ում գործող
դրույքաչափին:
Հարկ է նշել, որ շահութահարկի հարկման բազան նվազել է «Հաստատագրված վճարների
մասին» (1999 թ.) ե «Առևտրի հարկի մասին» (2002 թ.) ԼՂՀ օրենքների ընդունումից հետո, որի
արդյունքում պետբյուջեի հարկային մուտքերում և ՀՆԱ-ում ւիոքրանում է շահութահարկի
մասնաբաժինը, ինչը վկայում է այս հաբկատեսակի գծով հարկման արդյունավետության'
նվազման մասին, քանի որ նվազել է շահութահարկի դրույքաչափի արդյունավետության
գործակիցը: .
Այդ մասին են վկայում աղյուսակ 2-ում բերված տվյալները:
Աղյուսակ 2.
ՀՆԱ-ի և շահութահարկի որոշ ցուցանիշները ԼՂՀ-ում 2001-2005 թթ.
Ցուցանիշի անվանումը
1. ՀՀԱ (մլն դրամ)
2. Շահութահարկ (մլն դրամ)
՜Յ. Շահութահարկի տոկոսային
ցուցանիշը ՀՀԱ-ում
4. Շահութահարկի չափի
արդյունավետության
գործակիցը (տող 3:20%)

2000
23148,6
268,4

2001
23880,7
160,8

2002
26477,8
187,8

2003
33883,7
235,8

2004
42830,0
317,6

2005
51361,1
384,3

1,16

0,67

0,71

0,70

0,74

0,75

0,06

0,03

0,04

0,04

0,03

0,04

Թիվ 2 աղյուսակից երևում է, որ շահութահարկի մեկ տոկոս դրույքաչաւիը 2001-2005 թթ.
ապահովել է միջին հաշվով 0,035 տոկոս հարկային եկամուտ, այն դեպքում, երբ 2000 թ. մինչև
այգ հարկատեսակի դրույքաչավփ կտրուկ իջեցումը նշված ցուցանիշը ամենաբարձր էր' կազմել
էր 0,06 տոկոս:
Ինչ վերաբերում է շահութահարկի գծով ներդրամային էական արտոնություն
սահմանելուն, ապա հարկ է նշել, որ հարկային բարենպաստ մթնոլորտը բնութագրվում է ոչ
այնքան հարկման արտոնյալ ռեժիմի առկայությամբ, որքան հարկային համակարգի
կայունությամբ ու զարգացման կանխատեսելիությամբ, ինչը ներդրողին հնարավորություն է
ընձեռում կառուցել երկարաժամկետ ներդրումների ծրագիր:

4 Մ.Մինսւսյսւն, «Հարկերի վճարումից խուսափեյու խնդիրը» Ֆինանսներ և էկոնոմիկա, Հայաստան N6-7
սւպրիլ-մայիս, 2005 թ., էջ 76-77:
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Մյուս

կողմից,

օտարերկրյա

ներդրումների

իրականացման

նպատակով

հարկի

դրույքաչափի նվազեցումը ե արտոնության կիրառումդ իրականում կարոդ Է որևէ դրական

արդյունքի չհանգեցնել
այն պարզ պատճառով, որ դրույքաչափի նվազացմանը
համապատասխանող հարկի չափը, այնուամենայնիվ, կվճարվի ներդրման ծագման երկրռւմ,
դրանով իսկ ընդամենը ԼՂՀ պետական բյուջեից շահութահարկը աեղափոխեյով ներդրման
ծագման պետոէթյան բյուջե:
ՀՀ-ում և ԷՂՀ֊ո ւմ իրականացվող հարկային քաղաքականության ներդաշնակեցման
առումով խիստ արդիական Է շահութահարկի դրույքաչափերի միասնականացումը, ինչը
ենթադրում Է դրա օպտիմալ մեծության որոշման հետազոտական-վերլածական մեծածավալ
աշխատանքների իրականացում այնպիսի հիմնական ուղղություններով, ինչպիսիք են
եկամուտների գնահատումը,
իրավակիրաօական
պրակտիկայի
վերլուծությունն ա
համեմատական վերլուծությունները:

Ամփռփռւմ
2000 թվականից ԼՂՀ-ում իրականացվող հարկային համակարգի բարեվտխումների
համատեքստում առանձին նշանակություն Է ձեռք բերե| շահութահարկի դրույքաչափի օպտիմաւ
չափի սահմանումը, որը, առաջին հերթին, պայմանավորված Է ՀՀ ե ԼՂՀ հարկային
քաղաքականությունների ներդաշնակեցման անհրաժեշտությամբ, ինչպես նաև
այդ
հարկատեսակի գծով բյաջետային եկամուտների ավելացմամբ ու շահութահարկի
արդյունավետության բարձրացմամբ: Նշված խնդրի լուծումը պահանջում Է իրավակիրառական
m համեմատպկան վերլուծությունների իրականացում, ստացած արդյունքների գնահատման
հիման վրա գործնական քայլերի իրսւկանացամ:

Резюме
В контексте налоговых реформ проводимых в НКР с 2000 года, в настоящее время осовое
значение приоврело установление оптимального размера ставки налога на привыль, которое в
первую очередь обусловлено необходимостью гармонизаней налоговой политики РА и НКР, а
также увеличением Бюджетных поступлении по этому виду налога и повышением эффективности
налога на привыль. Решение этой
задачи тревует проведения правоприменительных и
сравнительных анализов, и на основе оценки полученных результатов осуществления пракш ческих
тагов.

Գրականություն
1. Д.Г.Черник “Налоги”, М. “Финансы и статистика”, 1999г.
2. վ.Բոստանջյան,
Գ.կիրակոսյան,
Ա.Սաֆարյան,
Հարկաբյուջետային
քաղաքականության
կատարելագործման
հիմնահարցերը
Հայաստանի
Հանրապետությունում, Երևան, 2004 “Вопросы экономики” N 9,2001:
3. Մ.Մինասյան, «Հարկերի վճարումից խուսափելու խնդիրը», Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա,
Հայաստան N6-7 ապրիլ-մայիս, 2005 թ.:
4. ԼՂՀ ֆինանսների վիճակագրություն: վիճակագրական ժողովածուներ' 2000-2004 թթ.:

%*
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Գ Ն Ա Ճ Ի Ն Պ Ա ՏԱ կԱ Դ Ր Ո ԻՄ Ը Ե վ Ա ՐԺ Ո ՒԹ Ա ՅԻՆ
ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱ ՆՈՒԹ ՅՈ ՒՆԸ ՀԱ ՅԱ Ս ՏԱ Ն Ի ՀԱ ՆՐԱ Պ ԵՏՈ Ւ Թ ՅՈ ՒՆ Ո Ւ Մ
Գ . Հ. Գ րիգորյա ն
Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
կառավարման ամբիոնի ասպիրանտ
Անցումը տնտեսավարման շուկայական համակարգին ենթադրում է համապատասխան
ֆինանսական հարաբերությունների ձևավորում, ինչը նշանակում է նան բանկային համակարգի
արմատական վերափոխում ե ֆինանսական շուկայի /այդ թվում դրամական շուկայի, միջբսւնկային
վարկերի շուկայի, արժութային շուկայի, արժեթղթերի շուկայի և այլն/ գործունեության նոր սկզբունքների
ձևավորում: Այդ պատճառով, անցումային տնտեսությամբ երկրնեբին անհրաժեշտ է բարեփոխել
տնտեսական, քաղաքական ն սոցիալական հարաբերությունների համակարգը, պետական և
տնտեսական մի կառուցվածքի ձևավորման համար, որը թույլ կտա առավել արդյունավետ ձևավորել
ֆինանսական համակարգ և մտնել միջազգային հանրություն:
Այդ վերակառուցումները ենթադրում են փուիոխություններ նախ և առաջ պետության և պետական
կառավարման համակարգում: Անցումային շրջանի պարադոքսը կայանում է ոչ թե պետության դերի
նվագման մեջ, այլ այն բանում, որ տնտեսության մեջ պետական միջամտության կրճատմամբ
ենթադրում Ւ, տվյալ գործընթացների պետական կառավարման բնագավառում «ծանրության
կենտրոնի» տեղափոխման մեջ:
Անցումային տնտեսությունների տեսությունների համակարգային վտվտխությունների
ռազմավարական ուղղություններում առանձնացվում են նաև տնտեսական կյանքի ազատակտնացումը,
որը ենթադրում է տնտեսության պետական կարգավորման իրականացում առավելապես տնտեսական
մեխանիզմներով, հատկապես ֆինանսական' հարկերի և բյուջետային ծախսերի, տոկոսադրույքի և
վտխաբժեքի միջոցով:
Ցանկացած երկրի տնտեսական ակոիվության ու զարգացման, և հետևաբար, հասարակության
բարեկեցության վրա մեծ ազդեցություն է գործում դրամավարկային քաղաքականությունը: Վերջինս
տնտեսական քաղաքականության գործիքներից միջինժամկետ կայունության ապահովման համար և
կարոդ է արագ փոփոխվել տնտեսության աճի և զբաղվածության կարճաժամկետ տատանումները
հարթելու նպատակով՛:
Դրամավարկային կարգավորումը իրենից ներկայացնում է պետական քաղաքականության
կարևորագույն ասպեկտներից մեկը, սակայն դրա նպատակները, խնդիրները, գործիքները և
իրականացման մեթոդները վտվախվռւմ են շուկայական բարեվտխո1 մների և անցումային
տնտեսությամբ երկրների համաշխարհային տնտեսության մեջ ինտեգրման պայմաններում:
կենտրոնական բանկերը հանդես են գալիս որպես դրամավարկային քաղաքականության
սուբյեկտ,' որոնց գործառույթները շուկայական տնտեսությունում սկզբունքորեն տարբերվում են
վարչահրամայական համակարգում գործող կԲ-ների գործառույթներից: Առաջինը, հանդես գալով
որպես վերջին ատյանի վարկատու՝ կԲ-ն ապահովում է բանկային և դրամավարկային համակարգերի
կայուն գործունեությունը: Երկրորդը, դրամական զանգվածի վերահսկման միջոցով իրականացնում է
այնպիսի դրամավարկային քաղաքականություն, որը կոչված է ապահովելու գների կայունություն,
տնտեսական աճ և լրիվ զբաղվածություն:
Ներկայումս տնտեսագետների մոտ հաստատվել է կոնսենսուս այն հարցի շուրջ, որ գների
կայունությունը պետք է լինի դրամավարկային քադսփականության գլխավոր նպատակը: Դրան են
ձգտում անկախ կենտրոնական բանկ ունեցող բոլոր երկրները, ներառյալ Եվրոպական արժութային
միությունը: Իսկ դրան հասնելու համար տարբեր են երկրների մոտեցումները անվանական խարսխի և
ռազմավարության ընտրության հարցերում:
Ազգային տնտեսություններում դրամավարկային քաղաքականությսւն անվանական խարսխի դեր
կատարում է ւիողի ագրեգատները, վտխարժեքը, իսկ 1990-ակսւն թվականների սկզթներից նաև գնաճի
կանխատեսվող մակարդակը, կախված որոնցից վարվում են դրամավարկային քաղաքականության
ռազմավարություններ: Ընդ որում, անվանական խարսխի վրա հենվելը ստիպում է կԲ-ներին վարել
այնպիսի դրամավարկային քաղաքականություն, որպեսզի այդ խարսխի ցուցւսնիշները, ինչպիսիք են՝
գնաճը կամ վաղի առաջարկը, մնան տատանման նեղ շրջանակում, որի արդյունքում անվանական
խարիսխը կանխարգելում է գների մակարդակի շատ արագ աճը կամ նվազումը և դրանով իսկ
պահպանում տվյալ երկրի ւիողի արժեքը:
Հարկ և նշել. որ. իրենց ունեցած առավելությունների հետ միաժամանակ դրամավարկային
քաղաքականության ռազմավարության տարբեր տեսակներն ունեն հետևյալ թերությունները
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սզսպաս с դրասաւյարղային քաղաքականության անկախությունը.
■
զգայուն է սպեկուլյատիվ հատվածների նկատմամբ,
■
բացա1լայում են ւիոխարժեքի ազդակները.
Փայի ագրեգատների նպատակադրում4
■
կախվածությունը կայուն փուլ-գնաճ կապից
Գնաճի նպօաււսկադրոււք
■
թիրախի հասանեփության վերաբերյալ ուշացած ազդանշանում,
■
կարոդ Էպարտսւդրել խիստկանոններ (սակայն ոչ գործնականում),
■
կարոդ Է հանգեցնել համախառն արդյունքի մեծ տատանումների, եթե միակ
ուշադրությունը գնաճն Է/սակայն ոչ գործնականում/,
2006 թվականի հունվարի 1-ից ՀՀ կԲ-ն կիրառում Է գնաճի կառավարման նոր մոտեցում գնաճի 1
նպատակադրման ռազմավարություն, մինչ այդ կիրառվող փայի ագրեգատների ռազմավարության
փոխարեն: Ռազմավարության փոփոխության պատճառները համարելով վերջերս հանդես եկած
հետնյսղ հանգամանքները
■ գնաճի ե փուլի ագրեգատների միջև կապի անկայունությունը, որըկարոդ Էբերե] ԴվՔ ծրագրերի
վարկի կորստի հասարակության մոտ,
■ կԲ-ի կողմից վտդի ագրեգատների ագրեգատների լիարժեք կառավարման հնարավորության
նվագումն ու դւհխւրաթյունները կապված ինչպես վտդի ագրեգատների և գնաճի կայան կապով, այնպես
Էյ վտդի պահանջարկի տատանողական վարքագծի ե տոկոսադրույքներից կախվածության ցածր
առաձգականությամբ, արտաքին ցնցումներով, գնաճի վրա ոչ մոնեաար գործոնների զգսդի
ազդեցությամբ, դոլարայնացման մակարդակի նկատելի փովտխաթյուններով.
Այդ վավախաթյաննեբն են ՀՀ բանկային համակարգի կառուցվածքային վտւիոխությանները,
վարկավորման ծավալների աճի բարձր տեմպերը, դրամի շարունակական արժևորումը,
դոլարայնացման մակարդակի նվազումը, սւրտերկրից ստացվող տրանսֆերտների աճի բարձր տեմպերը
բերել են վաղի պահանջարկի վարքագծի հաճախակի ւիովախության ու անկայունության: Այս ամենի
հետևանքով վտդի ագրեգատների աճը խիստ վտվտխման ազդեցություն Է ունեցել սպառողների կողմից
շուկայում պահանջարկ ստեղծելու, թե խնայողությունների ե թե ներդրումների ձևավորման ւ[րա:
Փոխարժեքի նպատակադրումը, որը լայնորեն կիրառվում Էր անցումային շրջանի սկզբնական
փուլում, կարող Է բերել ինքնուրույն դրամավտրկային քաղաքականություն իրականացնելու
հնարավորության կորստի ն կապիտալի արտահոսքի: Այլ կերպ ասած, եթե կԲ-ները որպես նպատակ
ամրագրում են վտխարժեքը և վերահսկում վերջինիս վարքագիծը, ապա նրանք իրենց վրա են վերցնում
վախարժեքի ռիսկը ե շուկայի մասնակիցների համար դառնում կանխատեսեւի իրենց
գործողություններով: Այս ամենը ապահովագրում Է տնտեսավարոդ սուբյեկտներին վտխսւրժեքի
տատանումներից, սակայն մյուս կողմից այն երկիրը դարձնում Է ավելի խոցելի արտաքին շոկերից ն
սպեկուլյատիվ գրոհներից:
Միջազգային վտրձը ցույց Է տվել, որ անցումային շատ երկրներ, կապիտալի հոսունության
պայմաններում, մակրոհավասարակշռությսւն ապահովման երկու ուղղություններից' վտխարժեքից և
գնաճից, գերապատվությունը տվել են գնաճի վերահսկմանը, իսկ վտխարժեքը թայլ Է տրվել որպեսզի
լողա արտաքին ե ներքին հավասարակշռությունները ապահովելու համար:
Հայտնի Է, որ ցածր գնաճի ապահովումը հիմք Է հանդիսանում երկարաժամկետ հատվածում
կայուն տնտեսական աճի համար: Ուստի դրան պետք Է ուղղել պահանջարկի կարգավորման
դրամսւվարկային քաղաքականությունը ե վերջինիս խելամտորեն պետք Է կոորդինացնել
հաբկաբյուջետային քաղաքականության հետ: Բացի դրանից, շատ եբկրների ւիորձը ցույց Է տալիս, որ
կԲ-ները հաջողությամբ են հասնում իրենց նպատակներին, եթե վարկունակ են, որն սւվեփ հեշտ Է ձեռք
բերվում ցածր գնաճի պայմաններում: Նման քաղաքականության որդեգրումը տնտեսվարող
սուբյեկտների մոտ կայունացնում Էսպասումները ե երկարաժամկետ ծրագրեր կագմեւու ն իրագործելու
հիմք հանդիսանամ, իսկ ցածր ն կայուն գնաճի ապահովման համար բավարար վստահություն ձեռք
բերած կենտրոնական թանկը ավելի մեծ հնարավորություն Է ստանում իրագործելու նան այլ
նպատակներ, օրինակ' մակրոտնտեսական իրական ցուցանիշների տատանումների հարթումը:
Գնաճի նպատակադրումը նոր երևույթ Է մեր իրականացության մեջ, որին դիմում են ինքնուրույն
անկախ դրամավաբկային քաղաքականություն իրականացնող երկրները:
Գնաճի նպատակադրման կարևոր բաղադրատարրերից Է'
■ տարեկան գնաճի թիրախի հրապարակումը,
■ գների կայանության հռչակում որպես դրամավարկսւյին քաղաքականության գլխավոր
նպատակ և այդ նպատակին հասներո գնաճի ինստիտուցիոնալ պարտավորության ստանձնումը,
■ տեղեկատվության լայնածավալ կիրառման ռազմավարության ԴվՔ հետ կապված որոշումներ
կտյացնեփս, որում դրամական ագրեգատներից բացի օգտագործվում են մի շարք այլ ցուցանիշնեբ,
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■ հրապարակայնության միջոցով բարձր թաւիանցիկաթյան ապահովում, որը ե ն թ ս պ յ տ ա ' է
հասարակությանը ե շուկաներին դրամավարկային ռազմավարության, դրա նպատակների ե խնդիրների
վերաբերյալ պարբերաբար տեղեկացում,
■ կենտրոնական բանկի պարբերական ե մատչելի հաշվետվության ներկայացումը սղաճի
նպատակի իրագործման ե ապահովման վերաբերյալ:2
4սւրկ է նշել որ ւ[երը նշված ԴվՔ նպատակադրումները պահանջում են ադտւռ լալացոդ
վախարժեքի ռեժքւմ, որին 4,4, կԲ անցել է 1996թ. ընդունելով «44 տարածքում արժութային կստգավպաւմը
և վերահսկողությանը» կանոնակարգ 8-ը:
Արաարժութային շուկայի տեսանկյունից, գնաճի ազդեցությունը բնականաբար ընկալվում է
տոկոսադրայքի հետ կապի համատեքստում: Քանի որ գնաճը փուիոխում է գների հարաբերակցությանը,
ապա այն փուիոխում է նան ֆինանսական ակտիվներից ստացվող իրական շահույթը: Այդ
ազդեցությունը չափվում է իրական տոկոսադրույքների (Real Interest Rates) միջոցով, որոնք ի
տարբերություն անվանական տոկռսադրույքների (Nominal Interest Rates) ցույց են տափս ւխպի
արժեզրկումը, որը տեղի է ունենում գների ընդհանուր մակարդակի աճի պատճառով:
Տնտեսության վրա ազդոդ դրամավարկային քաղաքականության կարևոր լծակներից է կԲ
կողմից կառավարվող կարճաժամկետ տոկռսադրույքների ն վախարժեքի վտփոխությունները: Հենց
փոխարժեքի լծակն է համարվում դրամավարկային վախանցման հիմնական ե ամենաազդեցիկ աղին:
կարճաժամկետ տոկոսադրույքների փուիոխաթյունը որոշակի ժամանակահատվածում իրենց
արտացոլումն են գտնում այլ տոկոսադրույքների վարքագծում: Տոկոսադրույքներն իրենց ազդեցությունն
են ունենում նաե տնտեսության վարկավորման ծավալների ե ձեռնարկությունների կողւփց
ֆինանսական միջոցների ձեռք բերման հնարավորություններ վրա:
Փոխարժեքի վւուիոխությունը տնտեսական ակտիվության վրա ե գների վրա ազդում է ինչպես
ուղղակի այնպես էլ անուղղակի ճանապարհներով: Ուղղակի ազդեցությունը արձանագրվում է
ներմուծված հումքի ե վերջնական օգտագործման ապրանքների տեղական արժույթով արտահայտված
գների ուղղակի վտւիոխման միջոցով: Ընդ որում, վերջինս իր ազդեցությունն է ունենում նաե այլ
ապրանքների.արտադրության գների վրա4աշյսատավարձերի վավտխման միջոցով:
Փոխարժեքի ազդեցության անուղղակի աղին գործում է համախառն պահանջարկի վրա զուտ
արտահանման ազդեցության միջոցով: Երբ վախարժեքը արժեզրկվում է, տեղական ստտադրության
ապրանքների գները դառնում են համեմատաբար էժան, որի հետևանքով աճում է արտահանումը,
նվազում է ներմուծումը նպաստելով համախառն պահանջարկի աճին:
կԲ կողմից ւիոխարժեքի վրա ազդելու ուղիներն երկուսն են: Ուղղակի արւոարժութային
ինտերվենցիաներ, որոնք փաիոխում են արտարժույթի շուկայում արտարժույթի ու տեղական արժույթի
քանակական համամասնությունները և տոկոսադրույքների ուղի, որի պարագայում ււտկոսադբույքների
փուիոխությունն իր ազդեցությունն է ունենում տնտեսությունում արւոարժութային միջոցների ներհոսքի
վրա, որին հետևում է արդեն վախարժեքի ւիաիոխությունը:
Փոխանցման մեխանիզմների արդյունավետ գործունեության համար անհրաժեշտ են որոշ
նախապայմաններ: Դրանցից առաջնայինը կԲ կողմից կարճաժամկետ կառավարվող
տոկոսադրույքների և տնտեսությունում այլ տոկոսադրույքների փոխկապակցվածության բարձր
աստիճանն է: Մյուսը' տնտեսվարող սուբյեկտների' տոկոսադրույքներից կախված որոշումներ
կայացնելու զգայնության աստիճանն է: Երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է ունենալ զարգացած
ֆինանսական շուկա, ֆինանսական միջնորդության բարձր աստիճանով և ֆինանսական բազմազան
գործիքակազմով:
Այս նախապայմանները Հայաստանում բավականին թույլ են զարգացած, որի պարագայում Հ Հ ֊
ում կԲ կողմից կառավարվող տոկոսադրույքի վտխանցման ուղին շատ թույլ է գործում: Չնայած
վերոնշյալ հանգամանքին, կենտրոնական բանկը ջանքեր է գոբծադրելա կարճաժամկետ
տոկոսադրույքների կառավարման միջոցով ազդել համախառն պահանջարկի որոշակի մակարդակի
ձևավորման վրա' ապահովելու համար գնաճի նպատակային ցուցանիշը:
ՀՀ կԲ-ն որպես գործառնական նպատակ կընդունի կարճաժամկետ տոկոսադրույքը: Սակայն,
ֆինանսական կայունության ապահովման նկատառումներից ելնելով, անհրաժեշտության դեպքում կԲն կկիրառի նաև ծավալային կարգավորման մոտեցումներ:
Հատկանշական է, որ գնաճի նպատակադրման ռազմավարության ինստիտուցիոնալ
դասակարգման պայմաններում շեշտվում է ընղհանուր 3% գնաճի նպատակային միջակայքի
սահմանումը, դրան հասնելու հավանականությունների բաշխման գրաֆիկների կառուցումը և
հրապարակումը, ինչպես նաև հայեցողական քաղաքականության որդեգրման մասին, ինչը ենթադրում է
գնաճի վրա ազդույ ցուցանիշների լայն դաշտի դիտարկում և վտրձագետների դսոռողությունների
հաշվառում:
Մշենք, որ առավելագույնը 3% ընդհանուր գնաճին հասնելու մեկ տարվա հորիզոնը և այն մոտակա
տարիներին պւսհպանեւը դեռևս բավարար հիմք չի կարող հանդիսանալ տնտեսվարող սուբյեկտների
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համար ռազմավարական բնույթի ներդրումների ընդունման համար ե երկրորդը՛ այդ ցուցսւնիշնելփ
նման մակարդակ մինչև 2015 թվականը ամրագրված է ՀՀ կառավարության դեռևս 2003 թվականին
ընդունած «Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրում»:4 Ուստի հաշվի ւսռնէղով այն.
որ դրամւսվարկային թաղականության ազդեցության վտխանցումը տնտեսության վրա պետք Է
իրականացվի կարճաժամկետ տոկոսադրույքների և փոխարժեքի վտւիոխաթյունների միջոցով, ինչպես
նաև այն հանգամանքը, որ նշված վտխսւնցման մեխանիզւքների արդյունավետ գործունեության համար
անհրաժեշտ նախադրյալները ՀՀ-ում բավականին թույւ են զարգացած (ֆինսւնււակսւն շուկա,
ֆինանսական միջնորդների բարձր աստիճանը և ֆինանսական բազմազան գործիքսւկազմ) անհնարին
Է թվում կարճաժամկետ տոկոսադրույքների կառավարման միջոցով արդյունավետորեն ազդել
համախառն պահանջարկի վրա, դրանով իսկ ապահովել գնաճի նպատակային ցուցանիշը:
Մի հանգամանք ևս արժութային շուկայի գործունեությանը չմիջամտելը ՀՀ կԲ ֊ի կողմից
հանգեցրել Էվտխարժեքի այնպիսի տատանումների որոնք կապված չեն ֆինանսական շուկաների հետ:
Այսպես 2005թ. ՀՀ դրամը ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ 2004 թվականի համեմատությամբ արժևորվել Է
20-25 տոկոսով, մինչդեռ դոլար-եվրո վտխարժեքի տատանումները կազմել են 5-7 տոկոս: Մյուս կողմից,
չնայած անվանական վտխարժեքի արժևորմանը, իրական արդյունավետ վտխարժեքը մնամ Է
արժեզրկված: Այս հանգամանքը առաջին հերթին պայմանավորված Էառևտրային գործընկեր երկրների
համեմատ ՀՀ-ում ավելի ցածր Է կայան գնաճով և այդ երկրներում ԱՄՆ դոքսրի նկատմամբ իրենց
արժույթների համատարած արժնորմամբ:
Որպես ռազմավարական նպատակ հոչակելով ՀՀ դրամի կայունությունը, մեր կարծիքով, այն
կարելի Է ւսպահովեւ տնտեսական կայուն աճի տեմպերի, երկրի արտաքին տնտեսական կապերի
բագմատեստկացման, Էներգակիրների և հումքի համաշխարհային գների կռնյուկտռւրայից խիստ
կախվածության նվազեցումից հետո:
Ռազմավարական առումով Եվրոմիությսւն ճետ ՀՀ ինտեգրումը դիտելով որպես երկարաժամկետ
նպատակային բաղադրիչ հարկ Է ճշգրտել տնտեսության զարգացման, ուղղությունները, որոնց շնորհիվ,
կարծումենք, կարելի Էապահովել տնտեսական բարձր աճ:5
Իսկ ներկայումս կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի երկրները վաղ առ ւիուլ վճռում են
տրանսֆորմացիոն ժամանակաշրջանի խնդիրները, մտնելով Եվրամիություն և իրենց առջև միջազգային
արտտրժաթային քադաքականաթյան մեջ դնում են ռազմավարական նպատակ՝ Եվրամիության
միասնական արժույթի մտցնումը:
կարծում ենք, այս հարցադրումը ևս ունի ռազմավարական նշանակություն:

էւմվավաւմ
Հոդվածում քննարկվում և բացահայտվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող
դրամավաբկային քաղաքականության հիմնական ուղղությունները արդի ժամանակաշրջանում,
մասնավորապես գնաճի և հայկական դրամի վտխարժեքի կարգավորման մեխանիզմները և դրանց
վտխազդեցությանը ՀՀ տնտեսության վրա: Դիտարկվում Mi վեըահսկելի գնաճի ռազմավարության
իրականացման մոտեցումները և նշված վտխանցումային մեխանիզմների արդյունավետ
գործունեության համար անհրաժեշտ նախադրյսղնեւփթույլ զարգացաթյան մասին:

Резюме
В статье овсужлаюгся и раскрываются основные направления денежно-кредитной политики ЦБ РА в
современный период, в частности, механизмы регулирования инфляции и курса армянского драма и
воздействие последних на экономику РА. Рассматриваются подходы проведения стратегии контролируемой
инфляции и отмечается славосгь развития необходимых предпосылок для эффективной деятельности
переводных механизмов.
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ՏՆՏԵՍԱկԱՆ ԱՃՒ' ՈՐՊԵՍ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱկԱՆ
ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՅԻ ԷՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՒՆ
0. Եսայան, անտնսագիստւթյան թեկնածու, դոցենտ
Ռ. Եսայան, տնտեսագիտության ամբիոն
Ինչպես ամեն մի հասարակական գիտություն, տնտեսագիտության տեսությունը նույնպես
իր աոարկայի ե օբյեկտի ուսումնասիրության նպատակով սահմանում ն կիրառում է բագմսւթիվ
կատեգորիաներ: Ն . Մենկյուն նշում է, որ «Տնտեսագիտության տեսությունը որպես գիտություն
ունի ոչ միայն իր հստակ առարկան, այլն հստակ տերմինաբանություն ե դատողության
ընթացք»1: Ընդունելով այս ճշմարտությունը, պետք է նշել, որ տերմինների և դատողության
ընթացքի ընտրությունը իր էությամբ սուբյեկտիվ լինելով հանդերձ ունի օբյեկտիվ նախապայման
/նախադրյալ/: Եթե մակրոտնտեսագիտությունը գթադվում է հասարակական տնտեսության,
որպես մեկ միասնական ամբողջի, գարգացման վերյուծությամբ, տնտեսագիտտթյան
/մասնավորապես մակրոտնտեսագիտության/ տեսության նպատակը հանդիսանում է
հասարակական տնտեսության գործունեության մեխանիզմի ըմբռնումը, իսկ վերջինս իրենից
ներկայացնում է կոնկրետ պատմական մոդել /համակարգ/՛, հասարակության գարգացման այդ
վաւ|ի հատուկ սկզբունքային տնտեսական կապերի ընդհանրություն, որոնք դրսևորվում են
տնտեսական օրենքների ե օրինաչափությունների գործողության ձևով:
Տնտեսական կատեգորիաները սահմանվում են ուսումնասիրելու այդ կապերն ա
հարաբերությունները: Տնտեսության այս կամ այն մոդելին առնչվող ամեն մի
ուսումնասիրության ժամանակ կարևոր է ելնել այն սկգբունքից, որ տնտեսական տվյալ և դրան
բնորոշ ցուցպնիշի վտվւոխությունը պարտադիր հանգեցնում է մեկ այլ երևույթի և նրան բնորոշ
ցուցանիշի փւսմ ցուցանիշների/ փովախությանը, պայմանավորված տնտեսական կյանքում
առկա ելակետային և հետևանքային /էկզոգեն և էնդոգեն/ երևույթների առկայությամբ, որոնք
գտնվում են մշտապես կրկնվող պատճառահետևանքային կտպի մեջ:
Աբստրահվելով ոչ էական առանձնահատկություններից՝ կարելի է նշել, որ տնտեսական
կատեգորիաները, ըստ համընդհանուր մոտեցման, հասկացություններ են՝ /մարդկանց
տրամաբանական մտածողության արդյունք/ կոչված արտահայտելու իրականում գոյություն
ունեցող տնտեսական հարաբերություններն ու երևույթները:
Այս առումով մենք խնդիր չենք դնում վերլուծելու տնտեսագիտական կատեգորիայի' որպես
սուբյեկտիվի /տերմինաբանության առումով/ և օբյեկտիվի /բովանդակային առումով./
դիալեկտիկային առնչվող հարցեր, որոնք բավարար չափով պարզաբանված լինե|ով
տնտեսագիտական գրականության մեջ, այնուամենայնիվ շարունակում են մնա]
հասարակագետների գիտական ուսումնասիրությունների տեսադաշտում:
Մեր կարծիքով առավել հետաքրքրական և գիտական առումով ուշագրավ են
մասնագիտական գրականության մեջ տնտեսագիտական կատեգորիաների առավելապես
էությանն ու դրանց բնորոշմանն առնչվող նորանոր հարցերի շարունակվող քննարկու մները:
Դրանք պայմանավորված են նրանով, որ բացարձակ ճշմարիտ, փսւրժեք հստակեցված և
անսխալ տնտեսագիտական տեսություններ չեն լինում, թեկուզև նրա համար, որ
նախադրյալները, կանխատեսումները և եզրակացությունները միշտ էլ դիտվում են նոր
հեղինակների կողմից' պայմանավորված հասարակության տնտեսական կյանքում տեղի ունեցող
վափոխաթյանների տեսական վերւուծռւթյան անհրաժեշտությամբ: Օրինակ, եթե 1950-ական
թվականներին Ֆրիդմենը գտնում էր, որ կանխատեսումների ճշտությունը հանդիսանում է
տեսության գնահատման միակ չափանիշը, ապա 30 տարի անց Բլաուգը Ֆրիդմենի այդ
եզրակացությունը համարեց նոր մեթոդոլոգիական դիրքորոշման միակ խոցելի կողմը:2 Եվ գա
բնական է, որովհետև տեսության գլխավոր պրոդուկտն են հանդիսանում եզրահանգումներն ու
կանխատեսամները, որոնք չեն.կարող ենթարկվել նախնական ւաբռրատոր փորձաքննության,
ուստի և մշտապես ենթարկվում են հետագա պարզաբանումների ու ճշտումների:
Այս հոդվածում համեստ վարձ է կատարվում, թեկուզ և հարցադրման կարգով, որոշակի
կարծիք արտահայտել «Տնտեսական աճի» որպես տնտեսագիտական կատեգորիայի էության ա
բնորոշման /ձևակերպման/ վերաբերյալ:
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Տնտեսական աճը բոլոր ժամանակներում և տնտեսագիտության տարբեր դպրոցների ս Щ
ուղղությունների կողմից դիտվել ե դիտվում է որպեււ տնտեսագիտության տեսության ու ՚
տնտեսագիտական պրակտիկայի կարևոր հիմնախնդիրներից մեկի; բանի որ տնտեսական աճի !
կայուն տեմպերը հանդիսանում են կենսամակարդակի բարձրացման բանալին, իսկ վերջինիս
անշեղ աճի ապահովումը կազմում է ամեն մի պետության գլխավոր տնտեսական խնդիրը: Մյուս
կողմից խնդրի .այդպիսի արդիականությունը պայմանավորված է ոչ միայն տնտեսական աճի,
որպես երևույթի նշանակությամբ կամ տնտեսական տարբեր համակարգերում նրա
բովանդակության, մալողների, աճի գործոնների և այլ առանձնահատկություններով, այլ և այն
հանգամանքով, ինչպես նշում է ամերիկյան տնտեսագետ Բեն Սելիգմանը, որ «...տնտեսական
աճը .իրենից ներկայացնում է արտակարգ բարդ երևույթ, ..., և բազմաընդգրկուն տեսության
մշակումդ, հանդիսանում է համարյա անհնարին գործ3»: Այնուամենայնիվ «անհնար գործ»
լինելով հանդերձ, տնտեսական աճի վերաբերյալ ժամանակակից տնտեսագիտական
գրականությունը ամվափում Է բավականին լուրջ ե ծավալուն ժառանգություն, որը ստեղծվել ե
զարգացվել է տնտեսագիտության պատմական բոլոր ուղղությունների դասականների ու նրանց
հետնորդների կողմից:
Ներկայացվող խնդրիր վերաբերյալ ամենատարբեր մոտեցումների ընդհանուր իմաստը
կայանում է նրանում, ոռ ՛տնտեսական աճո ոոաես եոևռւա ոնռատցոամ է ոնատւնմած
մեոաոտաաաւռսան ռենամհեան:
Այսպես օրինակ, ընղհանրացնեւով երևույթի բազմաթիվ տաիաբնույթ բնորոշումների իր
ուսումնասիրությունը, Մ. Սաֆրոնչուկը եզրակացնում է, ոռ տնտեսական աճո ոտ հոաեան
ժամանակաշրջանում4:
՝ ՛■
Մյուս կողմից, եթե մի պահ վերանանք տարբեր
բնորոշումներին հատուկ
առանձնահատկություններից ու տարբերություններից, ապա կնկատենք, որ դրանցում
տնտեսական աճը առաջին հերթին հանգեցվում է նյութական բարիքների և ծառայությունների
քանակական աճին: Անկախ դրանց արտադրության, բաշխման, փոխանակման և սպառման
/կամ հասարակական վերարտադրության/ պատմական ձևերի առանձնահատկություններից,
դրանք վերջին հաշվով կազմում են տվյսդ հասարակության տնտեսական և սոցիալական
առաջընթացի /կամ կենսամակարդակի/ նյութական հիմքը:
Այլ կերպ ասած, անմհսաԿան տատճառահետևանոաւհն եաա օոաաաւն ունհ
«տնտեսական աճհ» և «հասաոահաեան ռաոեԿեօոաւան» ու նռա աճհ մհջև՜ ոոաես եռևոււԹնեոհ:
կամ կտոեւհ Է ասեւ, ոռ եռեռոաւ եոեուաո առասհնհ հաստոահտեան ռոսևոոման ձևն Է ն
հանոհսանում ե ւհաստաօհ տնտեսահան աճհ հոտևան սռցհաւ֊տնտեսական օնահտտտնանո:
Ընդունելով այս կապը որպես մշտապես կրկնվող երևույթ՝ կնշանակի, որ մենք գործ ունենք
տնտեսական օրենքի հետ, քանի որ լրջորեն չի վիճարկվամ այն տեսակետը, ըստ որի
տնտեսական օրենքները դրանք տնտեսական երևույթներում և գործընթացներում մշտապես
կրկնվող պատճառահետևանքային կապերն են և վախպայմանավորվածությունները:
Այս դեպքում առաջ Էգափս երկու օրինաչափ հարց:
Արդյոք տնտեսական աճը, որպես նյութական բարիքների և ծառայությունների որոշակի
քանակ /կամ դրանց դրամական արտահայտությանը/, միշտ Է հանգեցնում հասարակական
բարեկեցության աճի, թե ոչ: Եթե այո, ասրս կնշանակի, որ գործում Է տնտեսական աճի և
նյութական բարեկեցության ւիոխէսդարձ կապի համընդհանուր տնտեսական օրենքը: Եթե այս
կապը կարող Է խախտվել տնտեսական աճի տվյալ մեծության դեպքում կենսամակարդակի
փովախաթյան բացակայությամբ, կնշանակի, որ մենք գործ ունենք ոչ թե տնտեսական օրենքի
այլ օրինաչավաւթյան հետ:
Տնտեսագիտությունը շատ վաղուց Է պարզաբանել, որ տնտեսական աճի հիմքում առաջին
հերթին ընկած Է կուտակման ծավալների աճը: Իզուր չէ ասված, որ տնտեսության /հետևաբար և
• տնտեսագիտության/ առավել կարևոր խնդիրներից մեկն այն է, թե ստեղծված արդյունքի որ մասը
պետք է սպառվի այսօր և որ մասը պետք է խնայվի ապագայում օգտագործելու համար5, այսինքն
կուտակվի, հաշվի առնելով, որ խնայողության առավել բարձր նորմայի դեպքում, տնտեսությունը,
մյուս հավասար պայմանների առկայությամբ, կունենա կապիտալի կուտակման առավել մեծ
ռեզերվ* ապագայում տնտեսական սւվելի մեծ աճի և հետևաբար նոր կենսամակարդակի
համար6:
Եվ քանի որ : տվյալ պահի դրությամբ տնտեսական աճը ն կենսամակարդակի
բարձրացման խնդիրը էապես պայմանավորված է ստեղծված արդյունքի երկու մասերի
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հարաբերությամբ /մյուս հավասար պայմաններում/. ապա միշտ չէ, որ տնտեսական աճը որպես
նյութական բարիքների ն ծառայությունների քանակական ավելացում կարող Է հասցնել
մարդկանց բարեկեցության համաչտփ աճի: Այսինքն' տնտեսական աճի ն բարեկեցության
Փոխադարձ կապը օրինաչավաւթյուն Է, ոաա ու օոենո:
Այլ կերպ ասած տնտեսական մի երևույթ միշտ չէ բնութագրում, իր հետևանք երևույթի
վավախությունը յուրաքանչյուր տվյալ պահին, այւ պայմանավորում է այն իրավիճակը
/գրությունը/, որին նա ձգտում է: Այս պնդումը չի հակասում վերը նշված էկզոգեն և էնդոգեն
երևույթների վախադարճ կապի բնորոշմանը, քանի որ խոսքը տվյալ դեպքում գնամ է ոչ թե
երևույթների ւիոխպայմանավորվածության դինամիկայի, այլ իրավիճակային գնահատման
մասին: Մյուս կողմից ընդուներ»] «տնտեսական աճի» և «հասարակական բարեկեցության աճի»
փոխադարձ պայմանավորվածությունը, կամ այլ կերպ ասած ստեղծված բարիքների ծավալի և
սպառման մեծության միջև կապը, մենք կամա թե ակամա չե՞նք տեղափոխում արդյոք
տնտեսական ուսումնասիրության ասպարեզը զուտ նյութական աշխարհ, ինչը, մեր կարծիքով,
խոչընդոտում է վերը նշված տնտեսական կատեգորիաների միջոցով արտահայտվող
արտադրական հարաբերությունների անհրաժեշտ հիմնավորմանը:
fhuinh ցհտահան ոնոոուման տեսահետհո առամեւ ոնոունեւհ է աւն ձևահեոաումո.
համաձաւն ոոհ «տնտեսահան աճո» առամեւ ւաւն հմաստ ունհ. ոտն նոա էութւան օուտ
նւոաահան ու օանահահան հոոմո: Հիշենք նաև, որ միևնույն երևույթը կարոդ է դրսևորվել երկրի
էկոնոմիկայի մակրո և միկրո մակարդակներում, ինչը օբյեկտիվորեն ենթադրում է դրսևորման
ձևերի և բնորոշ պարամետրերի, ցուցանիշների, չափորոշիչների առանձնահատկություններ:
Հայտնի է, որ տնտեսագիտության տեսության մեջ տնտեսագիտական եզրակացությունների և
կանխատեսումների օբյեկտիվության գլխավոր գործոնը հանդիսանում է «... մեթոդոլոգիական
կանխատեսությունը և ելակետային նախադրյալների որակը»’: Այսինքն, տնտեսագիտական
խնդիրները անհրաժեշտ
է քննարկել Ուսումնասիրել/ տնտեսագիտության տեսության
ելակետային»
սկզբունքների
շրջանակներում,
որոնց
համաձայն
տնտեսական
օրինաչւաիություննեբը փոխկապակցված են մեկ միասնական համակարգում, ինչը ենթադրում է
նան դրանց ուսումնասիրության միասնական մեթոդաբանություն: Այսինքն, հասարակական
զարգացումը դիտելով որպես բնապատմական գործընթաց, որն իրենից ներկայացնում է այդ
ընթացքի ու նրա տարբեր Փուլերի հասաւկ համընդհանուր երևույթների ընդհսւնարսոցիո|ոգիական բովանդակության և սոցիալ-տնտեսական ձևի միասնության, տնտեսական
օրինաչափությունների իմաստը աոաջին հերթին ենթարկված է հասարակական արտադրության
նպատակի իրագործման շահերին:
Գտնում ենք, որ անկախ դրսևորման մակարդակից և առանձնահատկություններից,
«տնտեսական աճի» էությունը պետք է գիտել արտադրության տվյալ եղանակի գւխավոր
նպատակի տեսանկյունից, որի իրագործմանը ենթարկված է արտադրության կազմակերպումը
ընդհանրապես:
Հասարակության աոանձին վերցված ամեն մի անդամի նպատակը հանդիսանում է
սեփական կենսամակարդակի աճը, որի նյութական հիմքն է հանդիսանում իր անձնական
հարստությունը /ունեցվածքը, նյութական ե դրամական արժեքների ամբողջությունը, այդ թվում՛
պետության կողմից նրան մատուցվող անվճար ծառայությունների մեծությունը/, միջոցը'
ապրանքների ու ծառայությունների ավելի մեծ սպառումը: Ուստի տվյալ երկբտմ ն տվյալ
ժամանակահատվածում տնտեսական աճը անհատը գնահատում է իր նյութական դրության
/հարստության/ իրական վավտխությամր: Իհարկե, շատ հեղինակներ հարստությունը բնորոշում
են որպես «... ընթացիկ և ապագա եկամուտների ու ժառանգած ակտիվների գումար' հանած
պարտքերը»*: Սակայն սպառման չսոիեբի և ընթացիկ եկամուտների ծավալի միջև առկա կապը
ավելի նկատելի դարձնելու համար, կարծում ենք, որ կարեյի է աբստրահվել իրական
հարստության մյուս բադադրիչն1կփց:
Եթե հասարակության բորւր անդամների /այսուհետ' ազգաբնակչության/ անձնական
հարստության ընդհանրությունը /կամ համախառն մեծությունը/ պայմանականորեն անվանենք
հասարակական հարստություն /որի տակ տվյալ դեպքում հասկանում ենք ՀՆԱ այն մասը, որն
օգտագործվում է տվյալ ժամանակահատվածում /օրինակ' տարվա ընթացքում/ սպառման
համար/, ապա կարելի է վերջինիս համարել հասարակության բարեկեցության նյութական
հիմքը: Նախորդ ժամանակաշրջանի համար հասարակական հարստության աճը մյուս
հավասար պայմանների դեպքում հանդիսանում է տվյալ ժամանակաշրջանի տնտեսական աճի
արդյունքը և նրա դրսևորման ձևը:
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Այսպես օրինակ շուկայական տնտեսության պայմաններում մասնավոր շահը
հանդիսանում է արտադրության այդ եղանակի շարժիչ ուժը, իսկ շահույթը այդ շահի իրացված
/ւոփսդ դեպքում նաև իրականացված/ արտահայտությունը, նրա մեծության անընդհատ աճը
այդ արտադրության անմիջական նպատակը:
Իհարկե, միկրոտնտեսական մակարդակում շահույթի աճ կարոդ Է տեդի ունենալ նաե
աոանց վերը նշված ծավալի աճի կամ անգամ նվագման պայմաններում: Սակայն տնտեսական
աճը որպես տնտեսական կատեգորիա քննարկում Է աոաջին հերթին ե հիմնականում
մակրոտնտեսական մակարդակում, իսկ այդ հարթության վրա նշված իրավիճակները
օրինաչափ փնել չեն կարոդ, ուստի ե չեն կարող դիտարկվեւ երկրի հասարակական
առաջընթացին առնչվող խնդիրների համակարգում:
Տնտեսական աճը, որպես հասարակության առաջընթացն արտահայտող երևույթ իր
դրսևորումն Է գտնում հասարակական հարստության ծակողների գրական վավախության մեջ,
որն իր հերթին պայմանավորում Է հասարակության նյութական բարեկեցության մակարդակը և
նրա միտումները:
Հետևաբար տնտեսական աճ-նյռւթական բարեկեցության /ՆԲ/ կապը միջնորդավորվում Է
հասարակական հարստության միջոցով:
Այսինքն, ՏԱ-ՀՀ-ՆԲ տնտեսական երևույթների փոխպայմանավորվածաթյսւն ն
պւստճսաահետևանքային կապի մեջ Էդրսևորվում դրանց հասարակական իմաստը:
Տնտեսական աճը յուրաքանչյուր հասարակության տնտեսությանը հատուկ երևույթ Է,
աոանց որի անիրագործելի կլիներ արտադրության հասարակայնորեն կազմակերպված ամեն մի
եղանակի վերջնական նպատակի իրագործումը' հասարակության հարաճուն նյութական և
հոգևոր պահանջմունքների բավարարման աճը:
Հետևաբար ամեն դեպքում արտադրության վերջնական նպատակի իրագործման
պայմանը տնտեսական աճն Է, միջոցը /նյութական հիմքը/* հասարակական հարստության
ավեյացամը:*.
Ուստի, տնտեսական աճը մակրոտնտեսագիտության կատեգորիա Է, այն արտահայտում Է
երևույթների պատճաոահետևանքային կապը հասարակության մասշտաբով և հասարակական
վերարտադրության ամբողջական ընթացքը բնորոշող արտադրական հարաբերությունները:
Եթե ափալ ժամանակահատվածում /տարում/, արտադրության միջոցների, սպաոման
առարկաների և ծառայությունների քանակական ավելացումը չի հանգեցնում հասարակական
հարստության աճի, իսկ վերջինս' մարդկանց բարեկեցության բարձրացմանը, ապա
հասարակության սոցիալ-տնտեսական առաջընթացին զուգահեռ տնտեսական համարժեք աճ'
որպես բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման պայման, չի արձանագրվեի Այսպիսի
երևույթ անկէսսկած հնարավոր Է, չնայած օրինաչափ լինեւ չի կարող:
Հասկանալի Է, որ այս դեպքում անխուսափելի է մի հարց, թե ինչպես անվանենք
նյութական արժեքների և ծառայությունների ծավսղների աճը ափալ ժամանակահատվածում,
եթե ոչ տնտեսական աճ: Սկզբունքորեն կարելի Է անվանել տարբեր կերպ, օրինակ ՀՆԱ-ի աճ,
չնայած տնտեսագիտական գրականության և պաշտոնական վիճակագրության մեջ, այն
դիտվում Է որպես տնտեսական աճի ցուցանիշ: Մյուս կողմից ՀՆԱ-ի աճ կարող Է տեդի ունենա)
նան հասարակական արտադրության անփաիոխ պարամետրերի դեպքում: Օրինակ' նախորդ և
ընթացիկ տաբում Ռուսաստանում պետության եկամուտների նկատեփ աճը հիմք Է տվել
նախաձեռնել մի շարք նոր սոցիալական ծրագրեր: Սակայն նշված երևույթը արտադրության
գարգացման արդյունք չէ, այն կարող Էր ընթանալ նաև հակառակ ուղղությամբ: Նշված
երևույթները օրինաչավաւթյուն չեն և չեն կարող քննաբկվեւ որպես օրինաչափ կրկնվող
պսոոճառահետևանքային կապ: Ինչպես արդեն նշեւ ենք, տնտեսական կատեգորիային
բնութագրամ Է ոչ Էպիզոդիկ, այլ օրինաչափ երևույթներին հատուկ ներքին կապը:
Բնականաբար, հարց կտրող Է առաջանալ նան, թե ինչպես պարգեւ, կամ ինչպես Է
բնորոշվում
հասարակական
արդյունքի
աճի տվյալ
մեծության
ազդեցությանը
կենսամակարդակի և ընդհանրապես ընդւայնված վերարտադրության միտումների վրա: Սա
շատ կարևոր հանգամանք Է իրական տնտեսական աճը և կենսամակարդակի բարձրացումը
գնահատելու համար, սակայն դա առանձին ուսումնասիրության թեմա Է, ինչը լայնորեն
պարզաբանված Է մեր կողմից տրված և բազմաթիվ հայրենական և արտասահմանյան
հեղինակների կողմից, չնայած խնդրի արդիականությունից, ծավալից և բարդությունից ելնելով'
գիտական ուսումնասիրությունները ինտենսիվոբեն շարունակվում են:

134

Ընդհանրացնելով արտահայտված տեսակետները, քննարկվող հարցի վերաբերյսււ մենք
կարող հեք առանձնացնել երեք վտխկսւպակցված եգրակսւցություններ:
Աոաջինը'
տնտեսական
աճը,
որպես
մակրոտնտեսագիտության
կատեգորիա
արտահայտում Է հասարակական արտադրության մեջ մարդկանց հարաբերությունները,
որոշակի ժամանակահատվածում, նյութական բարիքների և ծաոայությանների աճի նկատմամբ:
Երկրորդը^ այդ աճը հանգեցնում Է հասարակական հարստության ավելացմանը
/մեծացմանը/ ե հիմք Է հանդիսանում սպասման ծավալների ընդլայնման համար:
Երրորդը' մեռօհնս հանցեօնում Է հասաոահաԾան աոռեևեցուԹւան ոաոձռացմանո /աճհն/
աոտահաւաեւու1 ամւաւ հտստռահահան աոտաոռռաաւն մեոօնաԱան նաատաեհ հոացոոծման
ռհնտմհկան ե հասաոաետնան առափոնաււցն ոնոհանոաաես:
Մենք հեռու ենք այն կարծիքից, որ հոդվածում մեր կողմից տրված բնորոշումները,
ձևակերպումներն ու եզրակացություններն անվիճելի ե բավարար հիմնավորված են, ուստի
դրանց նկատմամբ կատարված ամեն մի դիտողության կընդունվի անհրաժեշտ հարգանքով և
ուշադրությամբ:

Ամփոփում
Հոդվածում քննարկվել է «Տնտեսական աճի»' որպես տնտեսագիտական կատեգորիայի
բացահայտմանն սանչվոդ տնտեսագիտական տարբեր դպրոցների ն ուղղությունների
մոտեցումները ե հիմնավորվել գիտական բնորոշման տեսակետից առավել ընդունելի
ձևակերպումը: Ընդհանրացնելով ընդունված տեսակետները, «տնտեսական աճը» հիմնավորվել Է
որպես որոշակի ժամանակահատվածում նյութական բարիքների և ծառայությունների աճի
նկատմամբ " հասարակական արտադրության մեջ մարդկանց
հարաբեբաթյուններն
արտահայտող մակրոտնտեսագիտության կատեգորիա:

Резюме
В статье рассматриваются подходы разных экономических школ и направлений,
относящихся к выявлению сущности экономической категории “экономического роста” ,
обосновывается макроэкономическая категория, которая выражает отношения между людьми в
сфере общественного производства в определенный период по отношению к материальным влагам
и услугам.

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

Н.Менькю, Макроэкономика, Москва, 1994г. стр.45.
М.Благу, Экономическая мысль в ретроспективе, Москва, дело ЛТД 1994г. стр. 651.
Курс Экономической теории, Киров, 2002г, стр. 527.
М.Сафрончук, Курс экономической теории, под ред. М.Чепурина и Е.Киселевой, Киров,
2002г. стр.558.
Ձևակերպումից բյսում Է, որ հեղինակը ՀՆԱ-ի ամեն մի դրական փուիոխություն գիտում Է
որպես տնտեսական աճ:
Н.Менькю, Макроэкономика, Москва 1994г., стр. 143.
Там же, стр. 156.
М.Балуг, Экономическая мысль в ретроспективе, Москва, 1994г., стр. 659.
М.Бурда, Ч.Виплош, Макроэкономика, С.Петербург,‘‘Судострпение”, 1998г., стр. 86.

135

ՀՏԴ 631.52

ԱՇՆԱՆԱՑԱՆ ՑՈՐԵՆՒ ՀԱՑկԱկԱՆ ՍԵԼԵկՑՒԱՅՒ ՍՈՐՏԵՐՒ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆԱԽՆԱկԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ
ԷԼ.Գռւլյան, գյուղատնտեսության ամբիոն
կ. Ադամյան, Ն. ՄԾւքռւմյան
Հացահատիկի արտադրության ավելացումը, որը բխում Է ժողովրդական տնտնսության
զարգացման անհրաժեշտությունից, հնարավոր Է իրականացնել մի բանի ճանապարհով: Նախ'
բերքատվության բարձրացման հաշվին, որը ամենից շահավետ եղանակն Է եւ երկրորդը
ցանքատարածությունների ընդարձակման հաշվին: Աոաջինը կապված Է արդյունավետ սորտի
մշակության, բարձրորակ սերմի օգտագործման եւ ագրոմիջոցառումների մի ամբողջ համալիրի
պատշաճ կիրառման հետ: Երկրորդ ճանապարհը Էքստենսիվ, ոչ արդյունավետ եղանակ Է:
Համախառն բերքի ավեւացումը կարոդ Է տեղի ունենւպ ավելի շատ հեկտարների մշակության
հաշվին, որը անվիճելիորեն ւրացուցիչ ծախսեր Է պահանջում, իսկ ստացված հատիկի
ինքնարժեքը ավելի Է բարձրանում:
Ցավոք, ցանքատարածությունների ընդարձակմամբ համախառն բերքի ավելացման
տարբերակը դարձել Է ներկայիս հացահատիկ արտադրողների հիմնական զենքը:
Այժմ, երբ հողի սեփականաշնորհման արդյունքում առաջ են եկեւ հազարավոր մանր
սեփականատերեր, որոնց հողաբաժինը չի անցնում մեկ տասնյակ հա-ից, եւ որոնք չեն
կարողանամ խուսափել մոնռկաւտուրայից, այսինքն' անհնար Է դարձել ցանքաշրջանառության
կիրառումը, գրեթե բացակայում Է կամ նվազագույնի Է հասցված պարարտանյութերի
(օրգանական եւ հանքային) օգտագործումը, դիտվում Է հողի ստրուկտուրայի վատթարացում,
բերրիության նվազում, ագրեսիվ' հացազգի մոլախոտերով աղտոտում, որոնք ի վերջո
հանգեցնում են բերքատվության իջեցմանը, ինչին Էլ մենք ականատես ենք լինում: Նման
պայմաններում միակ մատչելի ճանապարհը մանր հողատերերի (եւ ինչու միայն նրանց) համար
մնացեւ Է սորտի ճիշտ ընտրությունը, թեեւ սերմնաբուծության երբեմնի հստակ գործող
համակարգի կազմալուծման պայմաններում միշտ չէ, որ հաջողվում է ցանկալի սորտի սերմի
հայթհայթումը:
Հանրապետությունում երկրագործության նման էքստենսիվ վիճակի դեպքում կարեւորվում
է սելեկցիայի նվաճումների' նոր բուծված սորտերի սորտափորձարկումը տարբեր
հողակլիմայական պայմաններում եւ արդյունավետ ձեւերի առաջադրումը հացահատիկի
արտադրությամբ զբաղվող ֆերմերներին: ԼՂՀ-ի, ինչպես նաեւ ՀՀ-ի համար կարծում ենք
ստրատեգիական նշանակություն ունի ինչպես բարձրարժեք սորտերի առկայությունը, այնպես էլ
տեղում որակյւպ սերմացու աճեցնեւու հնարավորության ստեղծումը:
Հացահատիկային մշակաբույսերի, այդ թվամ մեզ համար հիմնական պարենային
մշակաբույս հանդիսացող աշնանացան ցորենի սորտերի հարմարվողականությունը եւ բերքային
պոտենցիալ հնարավորությունների գրսեարումը հողակլիմայական տարբեր պայմաններում
տարբեր է:
Բերք ձեւավորելու պոտենցիալ ընդունակությունը, հողում եղած սննդային տարբերի ա
խոնավության արդյունավետ օգտագործումը ամեն մի սորտի ժառանգական հատկությունն է:
Սորտափորձարկման խնդիրը կայանում է նրանում, որպեսզի մշակության համար
առաջարկված սորտերը ագրոտեխնիկական ճիշտ եղանակով փորձարկման դրվեն միանման
պայմաններում եւ համապատասխան գնահատման միջոցով հայտնաբերվեն ամեն մի կոնկրետ
գուոա համար առավել հարմարվող ու բարձր արդյունավետություն ցուցաբերող սորտերը (4):
Այդ նպատակով Արցախի «Սերմնաբուծության, սելեկցիոն նվաճումների փորձարկման,
պահպանման եւ սերմերի որակի վերահսկման կենտրոն» ՓԲԸ (նախկին «Սորտափորձարկման
եւ շրջայնացման պետական հանձնաժողովի» իրավահաջորդը) 2003 թվականից իրականացնում
է աշնանացան ցորենի հայկական սեւեկցիայի մոտ մեկ տասնյակ հեռանկարային սորտերի
փորձարկման եւ գնահատման աշխատանքներ, միաժամանակ կազմակերպելով նախնական
տվյալներով լավագույնների առաջնային սերմնաբուծությունը:
Մասնավորապես այդ սորտերը վտրձարկվում են Ասկերանի շրջանի Աստդաշենի
փորձադաշտում: Իհարկե, կարեւոր է եւ ցանկայի, որպեսզի հնարավորություն ստեղծվի նման
փորձարկումները զուգահեռաբար իրականացնեյ նաեւ Մարտունու, Մարտտկերտի եւ այլ
շրջաններում ու գոտիներում, որտեղ աշնանացան ցորենը ընդարձակ ցանքատարածություններ է
զբաղեցնում:
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Սորւոափորձարկումների ու սերմնաբուծական աշխատանքների համար նախատեսված
տեխնիկայի (փոքրածավալ շարքացան, կոմբայն եւ այլն) թալանված ու անմխիթար վիճակը
հնարավորություն չի տալիս անհրաժեշտ տնկարանները տեւլադրել համեմատաբար ընդարձակ
փորձամարգերում եւ իբականցնել բարձր վերարտադրության սերմի բազմացում:
Ուստի վարձ արկվալ սորտերը ցանվում են ձեռքով, 1-10 քաո. մ. Փորձամարգերում չորս
կրկնողությամբ: Դա հնարավորություն է տալիս բուռբ մարգերի համար ունենալ միատիպ
հողակտորներ, իսկ կրկնողությունների մեծ քանակությունը նպաստում է ավելի հավաստի
տվյւպներ ստանալուն: Հավասար թվով սերմեր ցաներս], բոլոր սորտերի համար ստեղծվում է
միանման խտություն, իսկ բույսերի համար' միանման սնման մակերես:
Աճի ու զարգացման տարթեր վաղերում սորտերը գնահատվել են իրենց կենսաբանական եւ
տնտեսական հատկանիշների ու հատկությունների դրսետրման աստիճանով, պաոկեւու եւ
սնկային հիվանդությունների հանդեպ ունեցվտծ դիմացկունությամբ եւ աղն:
Հասունացման փալում բոլոր կրկնողություններից վերցվել է յուրաքանչյուր սորտի համար
տիպիկ 20-ական հասկ, որոնց անալիզման արդյունքով ոբոշվեւ են նրանց բերքի
կառուցվածքային տարրերը' հասկի զանգվածը, հասկում հատիկների բանակը, նրանց զանգվածը,
հատիկների խոշորությանը (1000 հատիկի կշիռը), որոնք որոշակի պատկերացում են տալիս
սորտերի բերքային հնարավորությունների մասին:
Ստորեւ բերվում են այդ անալիզների արդյունքները (աղյուսակ):
Աղյուսակ
Աշնանացան ցոբենի մի քանի հեռանկարային սորտերի բերքի կառուցվածքային
տարրերի դրսեւորումը (Աստղաշեն, 2004թ.)

Սորսլերը
Բեգոստաւա 1 (St)
Անի
Լայ վար
Արցախ
վարանդա
Նսւիրի 68
Ամարաս ֊2 9 0
Շուշի
1սա>են-149

Հասկի
զանգվածը'
Գ
2.22
2.65
2.31
2.77
3.30
3.05
3.56
2.76
2.84

Մեկ հասկի
հատիկների
բանակը'
հատ
38.4
37.2
35.5
45.8
55.3
42.0
56.0
50.6
47.0

Հասկի
հատիկների
զանգվածը'
Գ
1.73
1.86
1.71
2.00
2.40
2.15
2.44
2.09
2.01

1000 հատիկի
զանգվածը'
Գ
43.4
37.4
43.8
43.1
43.2՛
47.0
40.6
37.9
40.6

Երկրագործության ներկայիս պայմաններում ուշադրության են արժանի այն սորտերը,
որոնք ընդունակ են մշակության, ագրոտեխնիկական միանման պայմաններում ձեւավորելու
ավելի արդյունավետ հասկեր:
Աղյուսակի տվյալներից կարելի է նկատել, որ վւորձարկվող սորտերի զգալի մասը ստուգիչ
Բեզոստայա 1 սորտի համեմատությամբ գոյացրել է ավելի արդյունավետ հասկեր: Այսպես,
Արցախ, վարանդա, Նաիրի 68, Ամարաս, Շուշի սորտերը աչքի են ընկել հասկի ավելի մեծ
զանգվածով (2.76-3.56գ), հասկում հատիկների բարձր քանակով (42-56) եւ մեկ հասկի
հատիկների զանգվածով (2.09-2.44գ):
Բեզոստայա 1 սորտի մոտ այդ ցուցանիշները համապատասխանաբար կազմել են' 2.22,
38.4 եւ 1.75: Հազար հատիկի կշռով առավել աչքի է ընկնում Նաիրի 68-ը (47գ):
ՀՀ
Արարատյան
հարթավայրի
պայմաններում
նախկինում
կատարած
հետազոտություններով համոզվեւ ենք, որ բերքի կառուցվածքային տարրերը որոշակի չավավ
սերտ եւ ուղղակի կապի մեջ են բերքատվության հետ: Միաժամանակ պարզվել է նաեւ, որ հասկի
զանգվածը ավելի սերտ կապի մեջ է հասկում հատիկների քանակի ու նրանց զանգվածի հետ (1,
2): Այդ օրինաչավաւթյունը նկատելի է նաեւ Արցախի պայմաններում կատարված վարձում:
Հետեւապես, առանց մեծ թվով աշխատատար անալիզներ կատարելու միայն հասկի միջին կշռով
կարելի է բավական մեծ ճշտությամբ պատկերացում կազմել ցանկացած սորտի բերքային
ընդունակությունների մասին: Այստեղ կարեւորվում է միավոր մակերեսի վրա հավասար թվով
հասկակիր ցողուններ ունենալու անհրաժեշտությունը, որը հիմնականում կարգավորվում է

137

ցանքի ճ՛իշտ խտության ապահովումով: Ոչ ինտենսիվ մշակության պայմաններում. ինչպիււին
այժմ տեդի ունի, սորտերի թփակալության տարբերությունը գրեթե դեր չի կաատրում:
Ուշադրության Է արժանի նաեւ այն հանգամանքը, որ փորձարկւխդ սորտերի ւքի մւսււը,
մասնավորապես Անին, Արցախը, վարանդան եւ Ամսւրասը հասկի արդյունավետության բարձր
ցուցսւնիշներ ունեցել են նաեւ նախորդ տարվա վտրձսւրկումներում (3):
Մենք հակված չենք պնդերս, որ վաքրսւծավալ վտրձաբկամների արդյունքի հիման վրա
կատարած եզրակացությունը մի խումբ սորտերի առավելության վերաբերյալ վերջնական Է:
Հայտնի Է, որ սորտի բերքատվությունը փոքր փորձամարգերում եւ արտադրական ցանքում (մեծ
տարածության վրա) կարոդ Է տարբեր փներ Ուստի նախնական փորձարկման արդյունքներով
լավագույն ճանաչված սորտերը պետք Է անցնեն նաեւ արտադրական ւայն ւիորձարկում, որի
համար, ինչպես նշվեց վերելում, ցավոք չկա համապատասխան տեխնիկա: վերջինս նաեւ
անչափ անհրաժեշտ Է սկսած սերմնաբուծական ծրագիրը շաբունակեւու համար:

Ամփովաւմ
Հոդվածում քննարկվում են ԼՂՀ-ում հացահատիկի արտադրության ավեւացման,
բերքատվության բարձրացման եւ հոդի մասնավոր սեփականատիրության ներկայիս
պայմաններում, երբ երկրագործությանը տարվում Է Էքստենսիվ ճանապարհով, արդյունավետ
սորտերի հայտնաբերման ու սերմնաբուծության կազմակերպման հետ աոնչվոդ մի քանի
հարցեր:

Резюме
Увеличение производства зерна озимой пшеницы, как основной продовольственной
культуры, может б ы т ь осуществлено двумя путями: повышением урожайности, что связано с
вывором урожайного сорта, наличием качественных семян и правильным применением целого
комплекса агроприемов, и второе - увеличением посевных площадей, чго в настоящее время имеет
место.
Ց условиях частной соБственности на землю, и в связи с малоземельностыо основной части
землевладельцев, мшшмализации и отсутствии удобрений, продолжительной монокультуры,
происходит ухудшение плодородия почвы, засорение посевов сорняками и снижение урожайности.
В таких условиях важное значение приобретает наличие сортов, хорошо приспособленных
к условиям среды и отличающиеся высокой утилизационной с п о с о б н о с т ь ю : а именно с п о с о б н о с т ь ю
эффективно использовать имеющиеся в почве питательные элементы и влагу.
С целью поиска таковых в НКР с 2003г. проводится испытание сортов озимой пшеницы
армянской селекции. Выделено несколько перспективных сортов, которые в мелкоделяночных
условиях имели Более продуктивный колос (по массе колоса, количеству зерен в колосе и массе
зерен одного колоса), чем стандартный сорт Безостая 1. Осовенно выгодно отличались сорта
Арцах, Амарас, Варанда, Шуши и другие.
Часть из них имела такие же хорошие показатели и в предыдущем 2003 году.
Эти показатели колоса хорошо коррелируют с урожайностью и дают некоторое
представление о б урожайных возможностях этих сортов.
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Գիտական տեղեկագիր
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Ученые записки

Համակա րգչա յին շարվածքը և խմբագրումը'
Արցախի պԱտհամսղսարանի հրատարակչություն

Արցախի պէւտհամալսարանի հրատարակչություն
Ստնփանակհրտ, Մ . Գոշի փ. 5
Издательство Арцахского госуниверситета
Степанакерт, ул. М. Гоша, 5

ԿԱՆՈ՛ՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿ՜ՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
1.«ԱրՊՀ գիտական տեղեկագիր» պարբերականում հրատարակվում են օրիգինաւ հոդվածներ ու
նամակներ տեսական եւ էքսպերիմենտալ բնույթի' մաթեմատիկայի, մեխանիկայի, ռադիոֆիզիկայի,
քիմիայի, երկրաբանության, կենսաբանության, աշխարհագրության, տնտեսագիտության եւ
հումանիտար գիտությունների բնագավառներից:
2. յԸնւլուեվում են նաեւ ԱրՊՀ-ի մասնակցությամբ կայացած կոնֆերանսների, գիտսւժողովների եւ
գիտական դպրոցների նյութեր:
3. Բնագրերը ներկայացվում են երկու օրինակով, մեքենագրված, երկու ինտերվալը մեկ, հայերեն, ռուսերեն
կամ անգլերեն լեզուներով' հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն ամվտվւումներով: ՀՏԴ-ից (վերեւի ձախ
անկյունում), հոդվածի վերնւսգրից եւ հեղինակի՜անվանատստերից ու ազգանունից հետո բերվում է կարճ
անոտացիա: Հոդվածի ծավալը աղյուսակներովչպետք է գերազանցի 10էջ, հսւղորդմանը'4, նամակինը'2:
4. Հոդվածի հետ ներկայացվում է արձանագրության քաղվածքը այն ամբիոնից, որտեղ կատարվել եւ
քննարկվել է աշխատանքը:
5. Թույլատրվում է 5-ից ոչ ավելի նկար (հստակ լուսանկար կամ գծագիր' արված առանձին սպիտակ
թղթի վրա): Յուրաքանչյուր նկարի հակառակ կողմի վրա գրվում է կարգային համարը: Տեքստի
լուսանցքներում նշվում է նկարների 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 ([1.3-5])' ըստ հանդիպման հերթականության: Հոդվածի վերջում սույն
հաջորդականությամբ բերվում են գրականության ցուցակը, կարգային համարը, հեղինակների
ազգանուններն ու անվանատւսռերը, գրքի կամ հոդվածի վերնադիրը: Պարբերական
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
գրականությունը տեքստում նշվումէ հոդվածի լեզվով, իսկ գրականության մե^օրիգինալով:
8. Հոդվածի տեքստի վերջում ձախ կողմում նշվում է այն ամբիոնը կամ լաբորատորիան, որտեղ
կատարվել է աշխատանքը:
9. ՜ Հոդվածը ստորագրվում է բմլոր հեղինակների կողմից:
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